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Časť I.
Všeobecné informácie
1.Identifikácia verejného obstarávateľa
Tento dokument ustanovuje postup verejného obstarávania, ktoré použije Slovenská správa
ciest, ako verejný obstarávateľ na dodávku tovaru: „Dodávka a montáž záchytných
bezpečnostných zariadení – zvodidlá NH4 a EA koncovky“. Verejný obstarávateľ sa pri ich
vypracovaní riadil ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“)

1.1 Identifikácia verejného obstarávateľa:
Organizácia:
Slovenská správa ciest

Zodpovedná osoba:
Ing. Dušan Obrtál, oddelenie
a verejného obstarávania

Adresa:
Miletičova 19
Mesto/obec:
Bratislava
Telefón:
+421(2) 50 255 316
Elektronická pošta (email):
dusan.obrtal@ssc.sk
IČO:
003828

Poštové smerové číslo:
826 19
Krajina:
Slovenská republika
Fax:
+421(2) 55 567 974
Internetová adresa (URL):
www.ssc.sk
DIČ:
2021067785

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu:
7000135433/8180

právne

1.2 Typ verejného obstarávateľa podľa § 6 ods. 1, písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
1.3 Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou číslo 5854/M-95 zo 7.12.1995 v úplnom znení
číslo 316/M-2005 z 14. februára 2005 zmenenú rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája
2006 a naposledy zmenenú rozhodnutím MDPT SR č. 86 zo dňa 22. mája 2008

2. Predmet zákazky
2.1 Názov predmetu zákazky: Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení –
zvodidlá NH4 a EA koncovky
2.2 Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodávka a montáž záchytných
bezpečnostných zariadení – zvodidiel NH4 a EA koncoviek podľa aktuálnych potrieb
Slovenskej správy ciest počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody. Podrobná špecifikácia
obstarávaného predmetu zákazky je súčasťou týchto súťažných podkladov v časti C. Opis
predmetu zákazky
2.3 Spoločný slovník obstarávania ( CPV ) je rovnaký pre všetky 4 časti.
34920000-2 Cestné príslušenstvá
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3. Komplexnosť dodania predmetu zákazky
3.1 Predmet zákazky je z teritoriálneho hľadiska rozdelený na 4 časti, t. j. IVSC BA, IVSC ZA,
IVSC BB, IVSC KE / ponuku je možné predložiť na jednu alebo viac častí obstarávaného
predmetu zákazky.

4. Zdroj finančných prostriedkov
4.1 Dodanie zákazky bude financované z prostriedkov rozpočtu Slovenskej správy ciest.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky.
Cena bude uvedená v EUR v zložení: cena v EUR bez DPH, DPH a cena za dodanie
tovaru v EUR spolu s DPH.
Verejný obstarávateľ uhradí zmluvnú cenu za dodanie a montáž tovaru vrátane DPH
úspešnému uchádzačovi po prevzatí predmetu zmluvy a po podpísaní preberacieho
protokolu na základe doručenia faktúry do podateľne verejného obstarávateľa s lehotou
splatnosti 30 dní odo dňa doručenia faktúry do podateľne verejného obstarávateľa.
Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, kedy bude
z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba.

5. Typ zmluvy
5.1 Výsledkom zadávania nadlimitnej zákazky – verejnej súťaže bude uzavretie rámcovej
dohody s úspešným uchádzačom podľa § 64 zákona o verejnom obstarávaní. Na každú
časť predmetu zákazky bude uzatvorená samostatná Rámcová dohoda. Podrobné
vymedzenie obchodných podmienok na dodanie predmetu zákazky je uvedené v týchto
súťažných podkladoch.
5.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok tvorí samostatnú časť D. Spôsob určenia
ceny a E. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky .

6. Miesto a termín dodania zákazky:
6.1 Miesto vykonania prác :
1. vozovky ciest I. triedy v správe IVSC Bratislava na území Bratislavského ,Trnavského
a Nitrianskeho samosprávneho kraja.
2. vozovky ciest I. triedy v správe IVSC Banská Bystrica na území Banskobystrického
samosprávneho kraja .
3 vozovky ciest I. triedy v správe IVSC Žilina na území Žilinského a Trenčianskeho kraja.
4 vozovky ciest I. triedy v správe IVSC Košice na území Košického a Prešovského
samosprávneho kraja.
6.2 Požadovaný termín realizovania predmetu zákazky :
Termín realizácie samostatného diela bude určený v jednotlivých objednávkach
vystavených objednávateľom v závislosti od rozsahu požadovaných prác.

7. Oprávnený uchádzač
7.1 Uchádzačom v tomto postupe zadávania verejnej súťaže je fyzická osoba, právnická
osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá predložila ponuku.
7.2 Uchádzačom nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku predloženú
uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
7.3. Skupina dodávateľov:
Ak predloží ponuku skupina dodávateľov, nemusí táto skupina vytvoriť právnu formu
s právnou subjektivitou do predloženia ponuky. V prípade, že je uchádzačom skupina
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dodávateľov, takýto uchádzač je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi
skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov
skupiny v súvislosti s touto zákazkou. Podpisy členov na splnomocnení musia byť úradne
osvedčené. V prípade, ak bude ponuka skupiny dodávateľov vyhodnotená ako úspešná,
táto skupina bude povinná vytvoriť združenie osôb podľa relevantných ustanovení
súkromného práva. Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej
formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ako sú
stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a
skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a
nerozdielne.

8. Variantné riešenie
8.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
8.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.

9. Platnosť ponuky
9.1 Uchádzač je viazaný svojou ponukou počas lehoty viazanosti ponúk, t.j. do 31.03.2014
9.2.Uchádzači môžu byť písomne požiadaní o predĺženie lehoty viazanosti svojich ponúk.

10. Náklady na ponuku
10.1.Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v
prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší
postup zadávania tejto zákazky - verejnú súťaž.
10.2. Ponuky doručené a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa počas plynutia lehoty
viazanosti a ani po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako
súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní.
10.3.Neúspešní uchádzači v tejto verejnej súťaži, nemajú nárok na uplatnenie náhrady škody.

11. Podmienky súťaže
11.1.V prípade, že ponuky budú pre verejného obstarávateľa neregulárne alebo inak
neprijateľné a za predpokladu, že sa pôvodné zmluvné podmienky podstatne nezmenia,
SSC bude postupovať podľa § 55 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. rokovacím
konaním so zverejnením. Nebude zverejňovať oznámenie o vyhlásení verejného
obstarávania a na rokovanie vyzve všetkých uchádzačov, ktorí v tejto verejnej súťaži
splnili podmienky účasti a predložili ponuky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
11.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť, resp. upresniť rozsah predmetu
zákazky v závislosti od aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa v súlade s podpísanou
rámcovou dohodou a zákonom o verejnom obstarávaní, v závislosti od finančných
prostriedkov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v odôvodnenom prípade zrušiť
verejnú súťaž podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní.

Časť II.
Komunikácia a vysvetľovanie

7

12. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi
12.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľ4om a záujemcami/uchádzačmi sa bude
uskutočňovať v slovenskom jazyku a v písomnej forme. Ak sa informácia poskytne
prostredníctvom faxu alebo e-mailu, je potrebné ju poskytnúť aj prostredníctvom pošty
najneskôr do troch pracovných dní odo dňa poskytnutia elektronicky alebo faxom.
V opačnom prípade platí, že informácia nebola poskytnutá.
12.2 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a
informácie doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma.

13. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
13.1 V prípade potreby objasniť súťažné podklady, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať
o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese:
Slovenská správa ciest Miletičova 19 826 19 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Obrtál, tel. +421(2) 50 255 316
e-mail: dusan.obrtal@ssc.sk
13.2 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje
požiadavka doručená v písomnej , alebo faxovej forme. do 04.11.2013 do 14,00 hod . –
Súčasne je možné poslať požiadavku záujemcu o vysvetlenie SP aj elektronicky.
13.3 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov zo strany
ktoréhokoľvek záujemcu verejný obstarávateľ oznámi všetkým záujemcom, ktorí si
prevzali súťažné podklady najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk.
13.4 Verejný obstarávateľ môže v súlade s § 34 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní
doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi
súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie
ponúk podľa bodu 23.2. Tieto informácie nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení
verejného obstarávania.

14. Prehliadka miesta vykonania prác:
14.1 Prehliadka nie je pre dodávku tovaru aktuálna .

Časť III.
Vyhotovenie ponuky
15. Jazyk ponuky
15.1 Celá ponuka, tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku okrem dokumentov v českom jazyku.
15.2 Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne
úradne preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. V prípade
zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov a dokumentov je rozhodujúci preklad
v slovenskom jazyku.

16. Predloženie ponuky
16.1. Každý uchádzač alebo skupina dodávateľov môže predložiť iba jednu ponuku a to
na jednu, dve, alebo aj všetky častí predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje
na jednotlivé časti predmetu zákazky predložiť samostatné ponuky - (budú to časti ponuky
označené ako „ Kritériá “. Každá časť predmetu zákazky bude predmetom samostatnej
zmluvy.
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Ponuky na jednotlivé časti predmetu zákazky musia byť samostatne označené a dané do
samostatnej obálky. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky
členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Participácia uchádzača vo viac ako
jednej ponuke (člen skupiny dodávateľov), bude mať za následok vylúčenie všetkých
ponúk, do ktorých je tento uchádzač zapojený.
Pokiaľ uchádzač predloží ponuky na viac častí predmetu zákazky, všetky doklady (časť
ponuky označená ako „Ostatné“, ktoré verejný obstarávateľ vyžaduje v súťažných
podkladoch – bod č.17 vloží a označí do samostatného obalu a sú platné pre všetky 4
časti predmetu zákazky.
16.2. Uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme osobne alebo poštovou zásielkou na
adresu uvedenú v bode 23.1. v lehote podľa bodu 23.2.
Verejný obstarávateľ neumožňuje predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami ani
faxom.
16.3. V prípade, že záujemca predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, pre
dodržanie lehoty na predkladanie ponúk je rozhodujúci termín doručenia verejnému
obstarávateľovi.
16.5. Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi
neotvorená.

17. Obsah ponuky
17.1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať nasledovné dve samostatné uzavreté
časti a to: Časť ponuky označená slovom „OSTATNÉ“ a časť ponuky označená slovom
„KRITÉRIÁ.:
17.1.1. Časť ponuky označená slovom „OSTATNÉ“ musí obsahovať v nasledovnom poradí
ako svoju súčasť :
17.1.1.1 - Titulný list ponuky - Identifikačné údaje uchádzača : obchodný názov, adresa
sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia
štatutárneho/štatutárnych zástupcu/zástupcov uchádzača, IČO, DIČ, bankové
spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky), číslo bankového účtu,
kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, e-mail, internetová adresa, a s označením,
z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet zákazky podľa týchto
súťažných podkladov a jedná sa o časť „OSTATNÉ“ ;
17.1.1.2 - Obsah ponuky (index – položkovitý zoznam dokladov ponuky) s odkazom na
očíslované strany „Súpis všetkých dokumentov“, musí byť podpísaný štatutárnym
orgánom uchádzača , alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača ;
17.1.1.3 - Čestné vyhlásenie uchádzača s uvedením náležitostí podľa bodu 17.2, že:
a) súhlasí s podmienkami tejto verejnej súťaže, určenými verejným
obstarávateľom v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných
podkladoch a akceptuje v plnom rozsahu obchodné a zmluvné podmienky
uvedené v súťažných podkladoch v časti E. „Obchodné podmienky dodania
predmetu zákazky“ ;
b) všetky doklady, dokumenty a iné písomnosti obsiahnuté v ponuke a údaje
v nich uvedené sú úplné, pravdivé a v súlade so všetkými skutočnosťami
týkajúcich sa uchádzača ku dňu predloženia jeho ponuky verejnému
obstarávateľovi;
c)
ponuka uchádzača v plnom rozsahu obsahuje ocenenie všetkých prác
a dodávok, navrhovaná zmluvná cena zohľadňuje všetky nároky uchádzača
v súvislosti s realizáciou diela a uchádzač sa zaväzuje vyhotoviť dielo v plnom
rozsahu za navrhovanú zmluvnú cenu predloženú v ponuke ;
d) predkladá iba jednu ponuku a nie je v tejto verejnej súťaži zadávanej zákazky
členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku;
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17.1.1.4 - ak je uchádzačom skupina dodávateľov, je takýto uchádzač povinný predložiť
splnomocnenie všetkých členov skupiny na jedného oprávneného zástupcu
skupiny, ktorý bude oprávnený konať v mene ostatných členov skupiny v tejto
verejnej súťaži na zadanie zákazky, ktorá je jej predmetom. Podpisy členov na
splnomocnení musia byť úradne osvedčené.
17.1.1.5 - Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia
ich ponuky verejným obstarávateľom, všetci členovia skupiny dodávateľov uzatvoria
zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za
záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky – § 31
zákona o verejnom obstarávaní - predkladá iba skupina dodávateľov;
17.1.1.6 - Doklady, dokumenty, iné písomnosti alebo informácie požadované v časti
súťažných podkladov „Podmienky účasti uchádzačov“;

F

17.1.1.7 - Doklad o zložení zábezpeky ponuky podľa bodu 19 :
17.1.1.8 - Zoznam uvažovaných podzhotoviteľov s uvedením druhu prác, a % podielu prác
zabezpečovaných podzhotoviteľmi.
17.1.1.9 - Uchádzač predloží jeden rovnopis svojej ponuky v slovenskom jazyku, ktorý
bude mať platnosť originálu a 1x ponuku (len časť, ktorá obsahuje doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti a požiadavky verejného obstarávateľa – bod
č.17) na CD/DVD nosiči naskenovanú vo formáte pdf. s ošetrením osobných
údajov, ktoré podliehajú zákonu č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov (v
takej podobe bude ponuka zverejnená v centrálnom registri dokumentov verejného
obstarávania CRDVO) V prípade, že uchádzač označí časť svojej ponuky ako
obchodné tajomstvo alebo ako časť dôvernú, túto časť naskenuje samostatne ako
samostatný súbor vo formáte pdf. (takto označený súbor nebude zverejnený
v CRDVO).
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky v elektronickej podobe (na
CD/DVD nosiči), z dôvodu predkladania dokumentácie z verejného obstarávania
Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods.6 písm. b) zákona o VO
17.1.2

Časť ponuky označená slovom „KRITÉRIÁ“ musí obsahovať v nasledovnom
poradí ako svoju súčasť:

17.1.2.1 - Titulný list ponuky - Identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov, adresa sídla
uchádzača alebo miesto jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia
štatutárneho/štatutárnych zástupcu/zástupcov uchádzača, IČO, DIČ, bankové
spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky), číslo bankového účtu,
kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, e-mail, internetová adresa, a s označením,
z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet zákazky podľa týchto
súťažných podkladov a jedná sa o časť „KRITÉRIÁ “ ;
17.1.2.2 - Obsah ponuky (index – položkový zoznam dokladov ponuky) s odkazom na
očíslované strany „Súpis všetkých dokumentov“, musí byť podpísaný štatutárnym
orgánom uchádzača , alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača :
17.1.2.3 - Vyhlásenie uchádzača o údajoch, ktoré budú zverejnené na otváraní ponúk
v súlade s § 41 ods. 3 zák. č. 25/2006 Z.z. v jednom origináli s uvedením náležitostí
podľa bodu 17.2. tejto časti súťažných podkladov; uchádzač vyhlásenie spracuje
podľa vzorovej prílohy, ktorá je uvedená v časti H. „Vzor vyhlásenia“ týchto súťažných
podkladov. V prípade, že sa vyskytnú rozdielne údaje vo „Vyhlásení“ a v ponuke,
takáto ponuka bude zo súťaže vylúčená.
V prípade skupiny dodávateľov „Vyhlásenie uchádzača o údajoch“ bude obsahovať
obchodné mená všetkých členov skupiny tak, aby ich bolo možné na otváraní ponúk
zverejniť.
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17.1.2.4 - Návrh rámcovej dohody podľa časti E. „Obchodné podmienky dodania predmetu
zákazky“ súťažných podkladov; 1x v písomnej forme podpísaný uchádzačom a 1x na
CD vo formáte .doc; .xls.
17.1.2.5 - Uchádzač predloží jeden rovnopis svojej ponuky v slovenskom jazyku, ktorý
bude mať platnosť originálu a 1x ponuku (len časť, ktorá neobsahuje doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti) na CD/DVD nosiči naskenovanú vo
formáte pdf. s ošetrením osobných údajov, ktoré podliehajú zákonu č. 428/2002
Z.z. o ochrane osobných údajov (v takej podobe bude ponuka zverejnená
v centrálnom registri dokumentov verejného obstarávania CRDVO) V prípade, že
uchádzač označí časť svojej ponuky ako obchodné tajomstvo alebo ako časť
dôvernú, túto časť naskenuje samostatne ako samostatný súbor vo formáte pdf.
(takto označený súbor nebude zverejnený v CRDVO).
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky v elektronickej podobe (na
CD/DVD nosiči), z dôvodu predkladania dokumentácie z verejného obstarávania
Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods.6 písm. b) zákona o VO.
17.1.2.6 - Kalkuláciu ponukovej ceny spracovanú podľa časti D. Spôsob určenia ceny
v jednom origináli, s uvedením náležitostí podľa bodu 17.2.
17.1.2.7 - Špecifikáciu predmetu zákazky ponúkaného tovaru podľa časti C. „Opis predmetu
zákazky „ s uvedením náležitostí podľa bodu 17.2.
17.2 Všetky dokumenty uvedené v ponuke uchádzača (časť „Ostatné “ ako aj časť ( Kritériá“ ),
musia byť predložené s aktuálnym dátumom predloženia ponuky, s uvedením mena
štatutárneho zástupcu uchádzača/ štatutárnych zástupcov uchádzača a podpísané jeho
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo iným zástupcom
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch;
s uvedením dňa a miesta podpisu a v súlade so spôsobom podpisovania za uchádzača,
ktorý je určený v obchodnom registri a pečiatkou spoločnosti uchádzača.
17.3. Ak ponuka nebude spĺňať požadované náležitosti podľa bodu 17. „Obsah ponuky“
bude táto ponuka zo súťaže vylúčená.

18. Vyhotovenie ponuky
18.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo tlačiarňou
počítača. Všetky strany ponuky uchádzač očísluje. Akékoľvek vsuvky medzi riadky,
vymazania alebo prepísania budú parafované štatutárnym zástupcom uchádzača.
18.2 Doklady a dokumenty tvoriace náležitosti ponuky požadované v týchto súťažných
podkladoch musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne osvedčené kópie
týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak.
18.3 Ponuka musí byť zviazaná a všetky popísané strany očíslované v zostupnom poradí
18.4. Lehota viazanosti ponúk: 31.03.2014

19. Viazanosť ponuky – zábezpeka
Viazanosť ponuky – Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie
zábezpeky. Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 25 000,- EUR pre prvú časť
obstarávaného predmetu zákazky. Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 25 000,- EUR
pre druhú časť obstarávaného predmetu zákazky. Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške
25 000,- EUR pre tretiu časť obstarávaného predmetu zákazky. Zábezpeka ponúk sa
vyžaduje vo výške 25 000,- EUR pre štvrtú časť obstarávaného predmetu zákazky. Pri
predkladaní dokladov jednoznačne označiť, pre ktorú časť bola zábezpeka poukázaná.
Jednotlivé zábezpeky boli stanovené v súlade s § 36 zákona o verejnom obstarávaní.
Podrobné informácie sú v časti B. Zábezpeka – súťažných podkladov.
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20. Cena ponuky
20.1 Cena v ponuke bude spracovaná podľa časti C. „Opis predmetu zákazky“ a časti D.
„Spôsob určenia ceny“ týchto súťažných podkladov

21. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
21.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do
uplynutia lehoty podľa bodu 23.2.
21.2 Doplnenie a zmenu ponuky je, možné vykonať vrátením pôvodnej ponuky na základe
písomnej žiadosti uchádzača zaslanej alebo doručenej osobne uchádzačom alebo
splnomocnenou osobou uchádzača na adrese uvedenej v bode 23.1 a doručením novej
ponuky v lehote podľa bodu 23.2.

Časť IV.
Predkladanie ponuky
22. Označenie ponuky
22.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. Na každú
časť ponuky musí byť samostatný obal
22.2 Vonkajší obal musí obsahovať nasledovné údaje:
22.2.1 obchodné meno a adresu obstarávateľa uvedenú v bode 23.1
22.2.2 obchodné meno a adresu uchádzača
22.2.3 označenie „verejná súťaž - neotvárať“
22.2.4 označenie heslom súťaže: „Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných
zariadení – zvodidlá NH4 a EA koncovky“
napr.
alebo

časť predmetu zákazky č. 1 - IVSC Bratislava – časť ponuky „Kritériá“
časť predmetu zákazky č. 2 - IVSC B. Bystrica – časť ponuky „Kritériá“
doklady – časť ponuky „ Ostatné “ - (platí pre všetky 4 časti)

23. Miesto a termín predkladania ponúk
23.1.Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:
Slovenská správa ciest, Miletičova 19 826 19 Bratislava
23.2 Lehota na predkladanie ponúk (časť Ostatné) uplynie dňom 18.11.2013 o 09,30 hod.Ponuka predložená po uplynutí lehoty uvedenej v bode 23.2 bude vrátená uchádzačovi
neotvorená.

Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
24. Otváranie ponúk
24.1 Verejný obstarávateľ uskutoční otváranie časti ponuky, označenej slovom "Ostatné"
v čase a na mieste uvedenom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
24.1.1 Otváranie ponúk (časť Ostatné) sa uskutoční dňa 18.11.2013 o 10,30 hod. na adrese:
Slovenská správa ciest, Miletičova 19 826 19 Bratislava 9. poschodie, zasadačka
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24.1.2 Komisia najskôr overí neporušenosť obalu ponuky a následne otvorí ponuku a časť
ponuky, označenú slovom "Ostatné". Každú otvorenú časť ponuky, označenú slovom
"Ostatné" komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená.
24.1.3 Uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk (bod 23.2) sa na
otváraní častí ponúk „Ostatné“ účasť neumožňuje.
24.2 Verejný obstarávateľ v zmysle § 41 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní oznámi
dátum, čas a miesto otvárania ponúk označených slovom „Kritériá“ všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení časti označenej slovom „Ostatné“
vylúčené.
24.2.1 Otváranie častí ponúk, označených slovom "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k
ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom.
24.2.2 Verejný obstarávateľ vzhľadom na použitie elektronickej aukcie v zmysle § 43 ods. 3
zákona o verejnom obstarávaní neumožní účasť na otváraní častí ponúk, označených
slovom "Kritériá" uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a
ktorých ponuka nebola vylúčená.
24.2.3 Komisia overí neporušenosť časti ponuky, označenej slovom "Kritériá" vzhľadom na
použitie elektronickej aukcie v zmysle § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
nezverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich
návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným
obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk.
Každú otvorenú časť ponuky, označenú slovom "Kritériá" komisia označí rovnakým
poradovým číslom ako časť ponuky, označenú slovom "Ostatné", predloženú tým istým
uchádzačom.
.

24.2.4 Verejný obstarávateľ po otváraní častí ponúk, označených slovom "Kritériá" v zmysle
§ 43 ods.3 (použitie elektronickej aukcie) neodosiela uchádzačom, ktorí predložili
ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená, zápisnicu z
otvárania tejto časti ponúk.

25. Dôvernosť procesu verejného obstarávania
25.1 Informácie týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania
ponúk a odporúčaní do prijatia zmluvy sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie
ponúk a zodpovedné osoby nesmú zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom, ani
žiadnym iným osobám.
25.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú v žiadnom prípade
zverejnené okrem tých, ktoré sa zverejňujú podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní.

26. Splnenie podmienok účasti uchádzačov
26.1 V prvej etape vyhodnocovacieho procesu komisia na vyhodnotenie ponúk posudzuje
splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní. Hodnotenie splnenia
podmienok účasti uchádzačov bude založené na splnení podmienok uvedených v
Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v časti „F“ týchto súťažných
podkladov.
26.2 Všetky doklady požadované v bode 26.1 musia byť súčasťou ponuky.
26.3 Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov vyžadovaných v Oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania a v časti „F“ týchto súťažných podkladov, bude zo
súťaže vylúčený.
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26.4 Ak do súťaže predloží ponuku skupina dodávateľov, podmienky účasti podľa § 26 ods. 1
musí splniť každý člen skupiny samostatne a predloží doklady podľa § 26 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávané každý za seba osobitne a požadované podmienky podľa § 27 a
§ 28 musí skupina splniť spoločne.
26.6 Uchádzač, ktorý bol vylúčený, bude bezodkladne verejným obstarávateľom písomne
upovedomený o tejto skutočnosti s uvedením dôvodu, pre ktorý bol vylúčený a lehoty,
v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní.

27. Preskúmanie ponúk
27.1. Skôr ako komisia na vyhodnotenie ponúk pristúpi k vyhodnoteniu ponúk v časti „Kritériá“
preskúma ešte v časti „Ostatné“ , či všetky ponuky spĺňajú požiadavky obstarávateľa na
predmet zákazky a rozhodne, či ponuka:
27.1.1 obsahuje všetky náležitosti určené v bode 17,
27.1.2 zodpovedá pokynom a požiadavkám uvedených v Oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.
27.2 Skutočne zodpovedajúcou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a špecifikáciám uvedených v Oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a týchto súťažných podkladov a zároveň neobsahuje žiadne
obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými dokumentmi. Ponuky, ktoré
nebudú spĺňať tieto požiadavky, budú zo súťaže vylúčené.
27.3 Každý uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu
vylúčenia.

28. Vysvetľovanie ponúk
28.1 Komisia môže požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk. Nesmie však vyzývať
ani prijať ponuku uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.

29. Mena
29.1 Ceny uvedené v ponukách uchádzačov budú uvedené v eurách.

30. Vyhodnotenie ponúk
30.1 Verejný obstarávateľ zriadi na vyhodnocovanie ponúk (časť „OSTATNÉ“ a časť
„KRITÉRIÁ“ najmenej trojčlennú komisiu. Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné.
30.2 VYHODNOCOVANIE ČASTI „OSTATNÉ“
30.2.1 Po otvorení časti ponuky, označenej slovom "Ostatné" komisia vykoná všetky
úkony podľa zákona o verejnom obstarávaní, spočívajúce vo vyhodnotení tejto
časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky, vo vyhodnotení
splnenia podmienok účasti a vylúčení ponúk uchádzačov.
30.2.2 Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením
ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie
zrejmých chýb v písaní a počítaní.
30.2.3

Komisia bezodkladne oznámi verejnému obstarávateľovi zoznam vylúčených
ponúk s uvedením dôvodu ich vylúčenia.

30.2.4 Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením
a) dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými
špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na
predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom podľa § 34 ods. 2,
b) lehoty, v ktorej môže byť podaná "námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e)
zákona o verejnom obstarávaní.

14

30.3 VYHODNOCOVANIE ČASTI „KRITÉRIÁ“
30.3.1

Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené po vyhodnotení podľa bodu 30.2,
budú komisiou vyhodnocované len podľa kritérií na vyhodnocovanie ponúk
určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných
podkladoch a na základe pravidiel ich uplatnenia určených v časti G týchto
súťažných podkladov „Kritéria na vyhodnocovanie ponúk a pravidlá ich
uplatnenia“, ktoré sú nediskriminačné a podporujú čestnú hospodársku súťaž.

30.3.2 Navrhované zmluvné ceny uvedené v ponukách uchádzačov bude komisia
vyhodnocovať v eurách.
30.3.3 Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením
ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie
zrejmých chýb v písaní a počítaní.
30.3.4 Ak uchádzač predloží mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k predmetným
prácam, komisia písomne požiada uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti
ponuky, ktorá je pre jej cenu podstatná. Tieto podrobnosti sa týkajú najmä:
27.3.4.1 hospodárnosti poskytovaných služieb;
27.3.4.2 osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na
uskutočnenie stavebných prác;
27.3.4.3 osobitosti stavebných prác navrhovaných uchádzačom;
27.3.4.4 súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných
podmienok platných v mieste uskutočnenia stavebných prác;
27.3.4.5 možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
V žiadosti určí verejný obstarávateľ lehotu doručenia odôvodnenia mimoriadne
nízkej ponuky podľa § 42 ods. 3 zákona.
30.3.5 Komisia zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza
z predložených dôkazov. Po písomnom zdôvodnení mimoriadne nízkej ponuky
môže komisia pozvať uchádzača na osobnú konzultáciu za účelom vysvetlenia
predložených zdôvodnení, ktorá sa nesmie konať skôr ako 5 pracovných dní odo
dňa doručenia pozvánky.
30.3.6 Komisia bezodkladne oznámi verejnému obstarávateľovi zoznam vylúčených
ponúk s uvedením dôvodu ich vylúčenia.
30.3.7 Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi vylúčenie jeho ponuky s
uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods.
2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
30.4 Pri vyhodnocovaní ponúk v časti „Kritériá“ postupuje komisia len podľa kritérií na
vyhodnotenie ponúk uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
a v súťažných podkladoch spôsobom určeným v časti G. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
a pravidlá ich uplatnenia.

31. Kritériá na hodnotenie ponúk
31.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková najnižšia cena,( súčet ceny za
dodanie tovaru + cena za práce) horeuvedeného predmetu zákazky, ktorá sa získa po
elektronickej aukcii.
31.2 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky a neboli z verejnej súťaže
vylúčené, budú v súlade s § 43 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnocované podľa
kritérií na hodnotenie ponúk a spôsobom určeným v časti G súťažných podkladov - Kritériá na
hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia.
31.3 Po vyhodnotení ponúk budú všetci uchádzači, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky
vyzvaní elektronickými prostriedkami na účasť v elektronickej aukcii, v ktorej v rámci
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opakujúceho sa procesu môžu uchádzači upravovať ceny vo svojich
nadol.

ponukách smerom

31.4 Elektronická aukcia sa uskutoční spolu na celú časť ponuky , pričom prístup budú mať
iba uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti a predložili listinne svoju ponuku.
Cenu uchádzač uvedie do Vyhlásenia, ktoré je uvedené v časti „H“ – týchto súťažných
podkladov.
Úspešný bude ten uchádzač, ktorý v elektronickej aukcii ponúkne
najnižšiu cenu predmetu zákazky.

32. Elektronická aukcia
32.1 Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých
uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových celkových
cien v elektronickej aukcii. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii – pozvánke (ďalej len
„Výzva“) budú v zmysle § 43 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní uvedené podrobné
informácie týkajúce sa elektronickej aukcie. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej
osobe uchádzača určenej v ponuke ako kontaktná osoba pre elektronickú aukciu (v ponuke
uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby). V prípade zmeny kontaktných údajov
uvedenej osoby je potrebné príslušnú zmenu dať verejnému obstarávateľovi na vedomie
najneskôr dva pracovné dni pred začatím elektronickej aukcie.
32.2 Nové poradie uchádzačov sa v elektronickej aukcii zostaví automatizovaným
vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. V súlade so
zákonom, elektronická aukcia sa nezačne skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy
na účasť v elektronickej aukcii.
32.3 Predmet elektronickej aukcie je rovnaký ako predmet zákazky. Predmetom elektronickej
aukcie bude celková cena predmetu zákazky v EUR vrátane DPH, ktorá vychádza z opisu
predmetu zákazky, ktorý je uvedený v súťažných podkladoch v časti C. Uchádzači budú môcť
upravovať ceny smerom nadol podľa pravidiel aukcie.
Uchádzači budú v aukcii zadávať ceny s DPH
32.4 Vstupné ceny uchádzačov na predmet zákazky, ktoré budú uvedené v ich úvodných
cenových ponukách zadá do aukčného prostredia vyhlasovateľ elektronickej aukcie, t.j.
verejný obstarávateľ.
32.5 Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk podľa § 41 zákona o verejnom
obstarávaní neverejné, údaje podľa § 41 ods.3 komisia nezverejňuje a zápisnica z otvárania
časti ponúk, označených ako „Kritériá“ podľa § 41 ods.5 sa neodosiela. Znamená to, že
ponuky sa neotvárajú za účasti uchádzačov. Otváranie ponúk sa uskutoční za prítomnosti
členov komisie na vyhodnocovanie ponúk.
32.6 Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk budú do elektronickej aukcie pozvaní
uchádzači, ktorých ponuky neboli vylúčené.
32.7 Elektronická aukcia bude realizovaná cez portál elektronických aukcií www.aukciaas.sk
prostredníctvom zmluvného administrátora. Kontaktná e-mailová adresa administrátora je:
vo@lacon.sk telefón: 02/5464 1601.
32.8 Uchádzači sa budú elektronickej aukcie zúčastňovať prostredníctvom e-mailovej adresy,
ktorú musia uviesť vo svojej ponuke, ako e-mailovú adresu určenú pre elektronickú
komunikáciu v elektronickej aukcii. Na túto e-mailovú adresu im bude elektronickými
prostriedkami poslaná výzva na účasť v elektronickej aukcii.
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32.9 Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii budú uvedené najmä informácie týkajúce sa
individuálneho pripojenia uchádzača k používanému elektronickému zariadeniu. Súčasťou
výzvy na účasť je priložený „pdf“ dokument, ktorý obsahuje prihlasovacie meno a heslo
a odkaz na internetovú adresu elektronickej aukcie. Kliknutím na túto internetovú adresu sa
otvorí prihlasovacie okno do elektronickej aukcie. Ak sa uchádzač prihlási do elektronickej
aukcie pred jej začiatkom, zobrazí sa len obrazovka s odpočítavaním času, ktorý zostáva do
začiatku elektronickej aukcie. Súčasťou výzvy na účasť v elektronickej aukcii sú aj údaje
o predlžovaní elektronickej aukcie, a tiež upozornenie na pravidlá elektronickej aukcie a na
podmienky technického pripojenia.
32.10 Elektronická aukcia bude mať jedno súťažné kolo v dĺžke 60 minút (slovom :
šesťdesiat minút), pričom pre všetkých účastníkov aukcie je záväzný serverový čas .
32.11 V priebehu konania elektronickej aukcie bude umožnené všetkým zúčastneným
uchádzačom svoje zadané ceny upravovať v stanovených položkách smerom nadol
v ľubovoľnom počte krokov. Obmedzenie zmeny jedného kroku je nastavené nasledovne:
- minimálny vyžadovaný rozdiel v jednom kroku je 2 000,- EUR
- maximálny povolený rozdiel v jednom kroku je 50 000,- EUR
 32.12 V priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačom oznamované dostatočné
informácie, ktoré im umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Údaje
o relatívnom umiestnení ponúk uchádzačov budú zobrazené od začiatku aukcie. Oznamované
budú: aktuálna najnižšia celková cena za celý predmet zákazky a aktuálna celková cena za
celý predmet zákazky uvedeného uchádzača. Oznamované budú aj údaje o začiatku
a ukončení elektronickej aukcie a údaje o okamžitom čase, ktorý zostáva do skončenia eaukcie. Predlžovanie aukcie bude nastavené nasledovne:
a) „Neaktivita v min.“ - časový limit pre neaktivitu uchádzačov aukcie bude nastavený na
2 minúty. Táto neaktivita sa začne odpočítavať 2 minúty pred zadaným koncom aukcie. Údaj
„Neaktivita v min.“ predstavuje lehotu od zaevidovania poslednej ponuky do skončenia
elektronickej aukcie. Ak počas časového limitu „Neaktivita v min.“ dôjde u ktoréhokoľvek z
uchádzačov k zaevidovaniu nižšej ponuky od jeho poslednej ponuky, bude od času
zaevidovania tejto skutočnosti aukcia predĺžená o 2 minúty. Ak v priebehu lehoty predĺženia
dôjde u ktoréhokoľvek z uchádzačov opäť k zaevidovaniu nižšej ponuky od jeho poslednej,
opäť sa aukcia predĺži od času zaevidovania tejto skutočnosti o stanovený počet minút. Ak
počas lehoty predĺženia nedôjde u žiadneho z uchádzačov k zaevidovaniu novej ponuky od
jeho poslednej, aukcia bude automaticky ukončená.
32.13 Pokyny a pravidlá pre použitie aukcie, ktorými sa riadi priebeh elektronickej aukcie sú
uložené na adrese: http://www.aukciaas.sk/priebeh.html#title Je potrebné, aby si zúčastnení
uchádzači podrobne preštudovali pravidlá elektronickej aukcie, prípadne sa oboznámili
s priebehom aukcie aj prostredníctvom inštruktážneho videa umiestneného na uvedenej
adrese.


32.14 Príslušné informácie týkajúce sa použitého zariadenia, podmienky a špecifikácia
technického pripojenia sú uvedené v pokynoch a pravidlách pre použitie aukcie a tiež
samostatne na adrese http://www.aukciaas.sk/ponuka.html#techpodm Zúčastneným
uchádzačom odporúčame skontrolovať pred začiatkom aukcie, či ich použité technické
zariadenia a pripojenia spĺňajú požadované technické podmienky:
- počítač s operačným systémom Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7,
- rozlíšenie obrazovky monitora min. 800 x 600,
- pripojenie na internet,
- internetový prehliadač MS Internet Explorer min. ver. 8.x, alebo MozillaFirefox ver.3.x,
Opera 10.x, Chrome 7.x a vyššie,
- internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie
komunikácie so serverom,
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- povolená podpora Javascript v prehliadači a povolené cookies,
nainštalovaný Adobe Reader X. a vyššia verzia pre prácu s dokumentami.
32.15 V prípade nemožnosti konania aukcie z dôvodu vyššej moci, ako napr. dokázateľného
plošného výpadku siete internet, alebo inej nepredpokladateľnej objektívnej príčiny si verejný
obstarávateľ vyhradzuje právo po pôvodne plánovanej aukcii túto zopakovať pri rovnakom
nastavení a v zmysle rovnakých pravidiel. O dôvodoch takéhoto ukončenia aukcie bude
okamžite administrátor informovať všetkých uchádzačov.
Úspešným uchádzačom sa stáva ten uchádzač, ktorý ponúkol v elektronickej aukcii
celkovú najnižšiu cenu v € vrátane DPH.

Časť VI.

Uzavretie rámcovej dohody
33. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
33.1 V prípade, že úspešný uchádzač predložil na preukázanie splnenia podmienok účasti
čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 11, verejný obstarávateľ ho vyzve na predloženie
dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti, ktoré sú uvedené v Oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch v lehote do 10 pracovných
dní od doručenia výzvy podľa tohto bodu súťažných podkladov.
33.2 Ak úspešný uchádzač na základe dokladov predložených podľa bodu 33.1 nesplní
podmienky účasti a dôjde k jeho vylúčeniu podľa bodu 26.6, verejný obstarávateľ
vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača v poradí.
33.3 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk podľa bodu 30, po skončení postupu podľa
bodu 31.1 a 31.2, po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, bezodkladne
písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok
vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejní informáciu o
výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile.
33.4 Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky
prijíma.
33.5 Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V
oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o
charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť
podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

34. Uzavretie zmluvy
34.1 Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie rámcovej dohody.
Rámcová dohoda musí zohľadniť všetky obchodné podmienky stanovené verejným
obstarávateľom v časti „E“- Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov, ktoré sú
v súlade s časťou „C.“ a „D.“ Uchádzač obchodné podmienky verejného obstarávateľa nie
je oprávnený meniť, upraviť alebo doplniť .
34.2 Verejný obstarávateľ uzavrie Rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom v lehote
viazanosti ponúk.
34.3 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť,
potrebnú na uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom tak, aby mohla byť uzatvorená do
30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2 až 7, ak bol na ich uzatvorenie písomne
vyzvaný.
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34.4 Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa bodu
32.3, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako
druhý v poradí.
34.5 Uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí, je povinný poskytnúť verejnému
obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť
uzatvorená do 30 dní odo dňa, kedy bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný.
34.6 Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní
povinnosť podľa bodu 32.5, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom,
ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
34.7 Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je povinný poskytnúť verejnému
obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť
uzatvorená do 30 dní odo dňa, kedy bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný.
34.8 Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní
povinnosť podľa bodu 32.7, verejný obstarávateľ zruší túto verejnú súťaž.
34.9 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu
so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny bez DPH v predložených ponukách budú
vyššie, ako predpokladaná hodnota zákazky. Tieto ponuky budú pre verejného
obstarávateľa neprijateľné.

Časť VII.
Lehota viazanosti ponúk
35. Lehota viazanosti ponúk
končí dňom 31.03.2014. Do tejto lehoty sú uchádzači viazaní svojou ponukou.
35.1. Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 23.1 a predložené v lehote na predkladanie
ponúk podľa bodu 23.2 sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti
ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie zadávania
podprahovej zákazky.
35.2. Ponuky uchádzačov ani ich časti sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov.
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Verejný obstarávateľ:
Slovenská správa ciest Miletičova 19 826 19 Bratislava
Predmet zákazky: „Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení – zvodidlá
NH4 a EA koncovky“

B.
Zábezpeka

Zábezpeka na viazanosť ponuky sa vyžaduje.
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19. Viazanosť ponúk - zábezpeka
19.1 Zábezpeka ponúk sa vyžaduje.
19.2 Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka
ponúk sa vyžaduje vo výške 25 000,- EUR pre prvú časť obstarávaného predmetu
zákazky. Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 25 000,- EUR pre druhú časť
obstarávaného predmetu zákazky. Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 25 000,EUR pre tretiu časť obstarávaného predmetu zákazky. Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo
výške 25 000,- EUR pre štvrtú časť obstarávaného predmetu zákazky. Jednotlivé
zábezpeky boli stanovené v súlade s § 36 zákona o verejnom obstarávaní
19.3.Spôsob zloženia zábezpeky:
19.3.1 zložením finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet verejného
obstarávateľa, alebo
19.3.2 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača.
19.3 Podmienky zloženia zábezpeky
19.4.1 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa
19.4.1.1 Finančné prostriedky musia byť zložené v uvedenej čiastke na bezúročný
bankový účet verejného obstarávateľa:
Záujemca/uchádzač so sídlom v Slovenskej republike:
Názov banky:
Štátna pokladnica
č. účtu:
7000135484/8180,
variabilný symbol: 1120 102013.
Záujemca/uchádzač so sídlom mimo Slovenskej republiky:
Názov banky:
VUB a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
IBAN:
SK 2581800000007000135484 0
SWIFT:
SUBASKBX
variabilný symbol: 1120 102013.
19.4.1.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa
najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
19.4.1.3 Doba platnosti zábezpeky vo forme zloženia finančných prostriedkov na účet
verejného obstarávateľa musí byť počas celej lehoty viazanosti ponúk.
19.4.1.4 Súčasťou ponuky uchádzača musí byť výpis z bankového účtu, ktorým
uchádzač preukáže, že v prospech účtu verejného obstarávateľa boli
poukázané finančné prostriedky vo výške zodpovedajúcej výške bankovej
záruky.
19.4.1.5 Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účet verejného obstarávateľa podľa
bodov 19.4.1.1 až 19.4.1.2 ponuka uchádzača bude z verejnej súťaže vylúčená
v zmysle § 42 ods. 1 zákona o VO.
19.4.2 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača.
Banková záruka za uchádzača môže byť poskytnutá bankou so sídlom v
Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike
alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“).

19.4.2.1

19.4.2.2 Originál záručnej listiny musí byť súčasťou ponuky uchádzača. V záručnej
listine musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek
námietok uspokojí verejného obstarávateľa do výšky finančných prostriedkov,
ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky
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uchádzača, v prípade, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote
viazanosti ponúk a verejný obstarávateľ písomne banke oznámi svoje nároky
z bankovej záruky v lehote platnosti bankovej záruky.
19.4.2.3 Doba platnosti a účinnosti bankovej záruky musí byť najmenej počas celej
lehoty viazanosti ponúk.
19.4.2.4 Ak originál záručnej listiny nebude súčasťou ponuky uchádzača alebo
nebude spĺňať podmienky uvedené v bodoch 19.4.2.1 až 19.4.2.3, ponuka
uchádzača bude z verejnej súťaže vylúčená v zmysle § 42 ods. 1 zákona o VO.
19.5 Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zloženej zábezpeky po uzatvorení zmluvy

na poskytnutie služby:
19.5.1

Podmienky vrátenia zložených finančných prostriedkov na účte verejného
obstarávateľa
19.5.1.1 Ak uchádzač zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov
na účet verejného obstarávateľa podľa bodu 19.4.1, verejný
obstarávateľ ju vráti uchádzačovi bez úrokov (Štátna pokladnica
ich verejnému obstarávateľovi neposkytuje).
19.5.1.2 Zábezpeka bude uchádzačom uvoľnená najneskôr do siedmich
kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy na poskytnutie
služby, a to tým spôsobom, že verejný obstarávateľ vyhotoví pre
banku prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov, ktoré
boli zložené ako zábezpeka, z účtu verejného obstarávateľa
uvedeného v bode 19.4.1.1 na účet uchádzača.

19.6 Podmienky uvoľnenia zloženej zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti
ponúk:
19.6.1

Ak uchádzač nesplní podmienky účasti vo verejnej súťaži a verejný
obstarávateľ ho vylúči z verejnej súťaže, pričom uchádzač nepodá námietku
proti postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona,
verejný obstarávateľ uvoľní zábezpeku uchádzačovi do siedmich dní za
primeraného použitia postupu uvedeného v bode 19.5.1.

19.6.2

Ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača pri vyhodnocovaní ponúk
a uchádzač nepodá námietku proti postupu verejného obstarávateľa
v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona, verejný obstarávateľ uvoľní zábezpeku
uchádzačovi do siedmich dní za primeraného použitia postupu uvedeného
v bode 19.5.1.

19.7 Podmienky vrátenia
obstarávateľom:
19.7.1

zábezpeky

v prípade

zrušenia

súťaže

verejným

Ak verejný obstarávateľ zruší verejnú súťaž, bezodkladne vráti zábezpeku
uchádzačovi za primeraného použitia postupu uvedeného v bode 19.5.1.

19.8 Spôsob zloženia zábezpeky závisí od výberu uchádzača.
19.9 V prípade predĺženia lehoty viazanosti svojej ponuky podľa bodu 9.2 je uchádzač
povinný zabezpečiť predĺženie lehoty platnosti zábezpeky až do uplynutia
predĺženej lehoty viazanosti ponúk uchádzačov.
19.10 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od
svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk uchádzačov, ak v prípadoch podľa § 32
ods. 11 nepredloží doklady v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom
alebo predloží doklady, ktoré sú sfalšované alebo pozmenené tak, že
nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo mohli by mať vplav na posúdenie
osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej
a odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní a jeho prospech alebo ak
neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9.
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Verejný obstarávateľ: Slovenská správa ciest Miletičova 19 826 19 Bratislava
Predmet zákazky: „Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení – zvodidlá
NH4 a EA koncovky“

C.
Opis predmetu zákazky
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1. Predmet zákazky
„Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení – zvodidlá NH4 a EA koncovky“
Premet zákazky je rozdelený na 4 časti:
1.
2.
3.
4.

časť č. 1 – IVSC Bratislava
časť č. 2 – IVSC Banská Bystrica
časť č. 3 – IVSC Žilina
časť č. 4 – IVSC Košice

Vymedzenie predmetu zákazky:

2. Technické a kvalitatívne požiadavky na dodávku prác:
Predmetom zákazky je dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení – súčasti
zvodidiel NH4 a Energeticky absorpčné (EA) koncovky v špecifikácii podľa „Kalkulácie ceny“ –
Tabuľky č. 1-4 týchto súťažných podkladov. Predpokladané množstvo uvedené v „Kalkulácia
ceny“ – Tabuľky č. 1- 4 týchto súťažných podkladov slúžia iba pre účely vyhodnotenia tejto
súťaže. Kupujúci bude počas platnosti rámcovej dohody vychádzať z konkrétnych potrieb dodávok
predmetu zákazky.
Požiadavka na dodávku a montáž záchytných bezpečnostných zariadení a príslušenstva NH4
a EA koncoviek podľa normy STN EN 1317 vychádza z potreby výkonu opravy starých a
poškodených častí pri dopravných nehodách. Na pozemných komunikáciách, kde verejný
obstarávateľ vykonáva údržbu je systém záchytných bezpečnostných zariadení vybudovaný
majoritne na zvodidlovom systéme NH4. Verejný obstarávateľ vykonáva na cestách I. triedy údržbu
EA koncoviek ktoré sú pevne spojené so zvodidlami a ktoré je nutné po deštrukcii urýchlene
vymeniť s ohľadom na USM 01/2013 pre použitie EA koncoviek na PK
Predpokladané množstvá tovaru pre Investičnú výstavbu a správu ciest (ďalej len IVSC) sú
uvedené v tomto Opise predmetu zákazky –Tabuľky 5.1., 5.2., 5.3. a 5.4 ako aj v tabuľke
„Kalkulácia ceny“ – Tabuľky č. 1.1.- 4.1 týchto súťažných podkladov. Miestom dodania a montáže
tovaru sa rozumejú jednotlivé cesty I. triedy v správe stredísk IVSC.

Technická špecifikácia zvodidiel:
- objednávanie súčastí zvodidiel typu NH4 sa riadi TPV 167/SK/2011 a príslušných dodatkov
výrobcu , prípadne aktuálne platného TPV v čase objednávania;
- zvodidlá musia vyhovovať kritériám podľa TP 1/2005 a TP 2/2005, vydaných MDPaT SR,
ako aj STN EN 1317, prípadne aktuálne platného TP, STN EN v čase objednávania;
- povrchová úprava zinkovaním.
- zvodidlá sú tvorené zvodidlovým systémom ktorý je z hľadiska preukazovaných technických
vlastností skúšaný a certifikovaný ako celok podľa STN EN 1317. Pri výmene časti zvodidla
NH4 musí byť táto časť nahradená originálnym dielom použitým pri nárazových skúškach
a certifikácii.
Technická špecifikácia EA koncoviek:
- EA koncovky musia byť v súlade s USM 01/2013 (Podmienky použitia energeticky
absorpčných koncoviek) vydaného Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR;
- EA koncovky musia spĺňať výkonnostnú triedu P4, triedu intenzity nárazu A, priečne
premiestnenie nesmie prekročiť triedu X1,Y1 a výjazdovú oblasť Z2.
- Dodávateľ je zodpovedný za montáž EA koncovky v súlade s USM 01/2013 a akékoľvek
dodatočné náklady a materiál potrebný na montáž EA koncoviek v súlade s USM 01/2013
bude mať dodávateľ započítaný v jednotkovej cene EA koncovky.
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OSTATNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Uchádzač vo svojej ponuke predloží vo vzťahu k ponúkanému predmetu zákazky:
Pre zvodidlá:
- Vyhlásenie zhody a certifikát zhody podľa STN EN 1317-5 pre systém: JSNH4/N2,
JSNH4/H1, ZSNH4/H2, (originál alebo overená kópia)
- technické podmienky výrobcu TPV (postačí neoverená kópia)
- čestné vyhlásenie, že poskytnutá záruka na ponúkaný predmet zákazky nebude kratšia ako
24 mesiacov;
- prospektový materiál na predmet zákazky (vizuálne zobrazenie – foto, nákresy, rozmerové
dispozície a pod.).
Pre EA koncovky:
- V súlade s USM 01/2013 vyhlásenie zhody a národný (slovenský) certifikát zhody podľa STN
EN 1317-5 pre EA koncovky (originál alebo overená kópia)
- technické podmienky výrobcu TPV (postačí neoverená kópia)
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Časť č.1 – IVSC Bratislava –
4.1 Miesto dodania zákazky
cesta I/2
cesta I/13
cesta I/51
cesta I/61
cesta I/62
cesta I/63
cesta I/64
cesta I/65
cesta I/66
cesta I/75
cesta I/76

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

hr. Bratislava – hr. okresu Senica/Skalica
št. hr. s Maďarskom – Veľký Meder
št. hr. s ČR, okr. Skalica – hr. okresu Levice
hr. Bratislava / Senec – hr. okresu Piešťany/Nové Mesto n. Váhom
križovatka s I/61 – koniec križovatka s R 1
hr. Bratislava/D. Streda – Štúrovo
št. hr. s Maďarskom (Komárno) – hr. okresu Partizánske/Topoľčany
Nitra – hr. okresu Nitra/Zlaté Moravce
št. hr. s Maďarskom – hr. okresu Levice/Krupina
okr. Galanta – hr. okresu Levice/Veľký Krtíš
hr. okresu Levice – Štúrovo

5.1 Rozsah predmetu zákazky
Názov tovaru

jednostranná N2

odhadovaný počet metrov systému

Č. dielu

Kusov/4m
systému

7500 m

zvodnica NH4

50.0.00

1

1875

stĺpik UE 100 krajný 1900

51.0.00

1

1875

Trubková spojka

52.0.00

1

1875

spojenie zvodníc pevné

1

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

8

15000

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

8

15000

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

8

15000

pripojenie zvodníc na trubkovú spojku

1

skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6–tZn

59.0.70

1

1875

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

1

1875

podložka 14-tZn (ø 45/14/4-otvor je štvorhranný)

59.4.70

1

1875

1

1875

pripojenie trubkové spojky na stĺpik UE 100
skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6–tZn

59.0.70

1

1875

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

1

1875

U-podložka 14-tZn (klínová podložka)

59.4.71

1

1875

odhadovaný počet metrov systému

jednostranná H1

počet kusov

1300 m

zvodnica NH4

50.0.00

1

325

stĺpik UE 100 krajný 1900

51.0.00

2

650

Trubková spojka

52.0.00

2

650

spojenie zvodníc pevné

1

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

8

2600

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

8

2600

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

8

2600

pripojenie zvodníc na trubkovú spojku

2

skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6–tZn

59.0.70

2

650

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

2

650

podložka 14-tZn (ø 45/14/4-otvor je štvorhranný)

59.4.70

2

650

2

650

pripojenie trubkové spojky na stĺpik UE 100
skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6–tZn

59.0.70

2

650

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

2

650

U-podložka 14-tZn (klínová podložka)

59.4.71

2

650

mostové jednostranné ZSNH4/H2 s výplňou bez náteru

odhadovaný počet metrov systému

700 m

zvodnica NH4

50.0.00

1

175

stĺpik U 140 zábradeľný pravý

51.4.00

2

350

trmeň pravý

51.9.00

2

350

dištančný diel NH4-I

52.0.02

2

350

manžeta madla

53.3.00

1

175

madlo 3980
zábradeľný výplň so zvislých tyčí

53.0.01
54.1.00

1
2

175
350

spojenie zvodníc pevné

1

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

8

1400

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

8

1400

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

8

1400

pripojenie zvodníc na dištančný diel

2

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x40-4.6–tZn

59.0.81

2

350

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

2

350

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

2

350

krycia podložka M16

59.4.80

2

350

pripojenie dištančného dielu na mostní stĺpik

2

skrutka se šestihrannou hlavou M12x35-4.6–tZn

59.0.20

4

700

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

4

700

U-podložka 14-tZn (klínová podložka)

59.4.71

4

700

pripojenie trmeňu na stĺpik

2

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x40-4.6–tZn

59.0.81

4

700

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

4

700

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

4

700

spojenie madel a manžety

1

skrutka se šestihrannou hlavou M16x140-8.8–tZn

59.0.42

4

700

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

4

700

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

4

700

izolačná
dilatácia
dilatácia zvodníc zvodníc ++- 80mm
80mm

pripojenie zábradeľný výplne k mostnému stĺpiku

2

skrutka se šestihrannou hlavou M16x70-4.6–tZn

59.0.40

4

700

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

4

700

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

4

700

odhadovaný počet kusov

15 ks

ks

Dilatácia zvodnice so spojovacím materiálom

1

15

Dilatácia madla so spojovacím materiálom

1

15

Dilatácia výplne so spojovacím materiálom

1

odhadovaný počet kusov

5 ks

15
ks

Dilatácia zvodnice so spojovacím materiálom

1

15

Dilatácia madla so spojovacím materiálom

1

15

Dilatácia výplne so spojovacím materiálom

1

5
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nábeh dlhý N2, H1

odhadovaný počet kusov

100 ks

zvodnica NH4

50.0.00

2

200

nábehová prechodka NH4 8,5% pravá

50.5.02

1

100

stĺpik U140 1500

51.3.11

4

400

stĺpik U140 1800

51.3.12

2

200

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

16

1600

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

16

1600

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

16

1600

spojenie zvodníc pevné

2

pripojenie zvodníc na stĺpik U140

6

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x55-4.6–tZn

59.0.82

6

600

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

6

600

U-podložka 18-tZn (klínová podložka)

59.4.72

6

600

krycia podložka M16

59.4.80

6

600

odhadovaný počet kusov

nábeh krátky N2, H1

ks

100 ks

ks

zvodnica NH4

50.0.00

1

100

nábehová prechodka NH4 17,3% pravá

50.5.00

1

100

stĺpik U140 1500

51.3.11

3

300

spojenie zvodníc pevné

1

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

8

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

8

800

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

8

800

3

800

pripojenie zvodníc na stĺpik U140
59.0.82

3

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

3

300

U-podložka 18-tZn (klínová podložka)

59.4.72

3

300

krycia podložka M16

59.4.80

3

300

č. dielu

ks

počet kusov

1

30

jednotka

počet
jednotiek

montáž nábehu

N2
H1
N2, H1
H2
N2
H1
N2, H1

m
m
ks
m
m
m
ks

7500
1300
200
700
7500
1300
200

montáž mostového systému vrátane dilatácií
montáž EA koncovky

H2
P4

m
ks

700
30

EA
koncovka

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x55-4.6–tZn

Názov
EA koncovka P4

Práca

systém

demontáž cestného systému
demontáž nábehu
demontáž mostového systému vrátane dilatácií
montáž cestného systému
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Časť č.2 – IVSC Banská Bystrica
4.2 Miesto dodania zákazky
1
2
3
4
5

cesta I/50 v km 249,840 – 253,870 v okrese Detva
cesta I/50 v km 291,900 – 293,050 v okrese Lučenec
cesta I/51 v km 281,640 – 294,353 v okrese Banská Štiavnica
cesta I/65 v km 64,200 – 65,000 a 82,175 – 90,900 v okrese Žiar nad Hronom
cesta I/66 v km 11,890 – 112,800 v okrese Banská Bystrica

6

cesta I/69 v km 8,380 - 8,960 v okrese Zvolen

7

cesta I/75 v km 140,000 – 143,000 v okrese Veľký Krtíš

Výmena neúnosného zábradlia na mostných objektoch
8
9
10

most e. č. 50-157 v Žiari nad Hronom, dĺžka premostenia 76,2 m
most e. č. 66-079 v km 95,450 pri Slovenskej Ľupči, dĺžka premostenia 153,0 m
most e č. 71-007 v km 22,141 pri Šiatorskej Bukovinke, dĺžka premostenia 57,5 m

5.2 Rozsah predmetu zákazky

Názov tovaru

jednostranná N2

odhadovaný počet metrov systému

Č. dielu

Kusov/4m
systému

6500 m

zvodnica NH4

50.0.00

1

1625

stĺpik UE 100 krajný 1900

51.0.00

1

1625

Trubková spojka

52.0.00

1

1625

spojenie zvodníc pevné

1

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

8

13000

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

8

13000

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

8

13000

pripojenie zvodníc na trubkovú spojku

1

skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6–tZn

59.0.70

1

1625

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

1

1625

podložka 14-tZn (ø 45/14/4-otvor je štvorhranný)

59.4.70

1

1625

1

1625

pripojenie trubkové spojky na stĺpik UE 100

jednostranná H1

počet kusov

skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6–tZn

59.0.70

1

1625

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

1

1625

U-podložka 14-tZn (klínová podložka)

59.4.71

1

1625

odhadovaný počet metrov systému

1000 m

zvodnica NH4

50.0.00

1

250

stĺpik UE 100 krajný 1900

51.0.00

2

500

Trubková spojka

52.0.00

2

500

spojenie zvodníc pevné

1

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

8

2000

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

8

2000

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

8

pripojenie zvodníc na trubkovú spojku

2

skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6–tZn

59.0.70

2

500

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

2

500

podložka 14-tZn (ø 45/14/4-otvor je štvorhranný)

59.4.70

2

500

2

500

pripojenie trubkové spojky na stĺpik UE 100
skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6–tZn

59.0.70

2

500

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

2

500

U-podložka 14-tZn (klínová podložka)

59.4.71

2

500

mostové jednostranné ZSNH4/H2 s výplňou bez náteru

odhadovaný počet metrov systému

700 m

zvodnica NH4

50.0.00

1

175

stĺpik U 140 zábradeľný pravý

51.4.00

2

350

trmeň pravý

51.9.00

2

350

dištančný diel NH4-I

52.0.02

2

350

manžeta madla

53.3.00

1

175

madlo 3980

53.0.01

1

175

zábradeľný výplň so zvislých tyčí

54.1.00

2

350

spojenie zvodníc pevné

1

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

8

1400

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

8

1400

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

8

1400

pripojenie zvodníc na dištančný diel

2

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x40-4.6–tZn

59.0.81

2

350

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

2

350

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

2

350

krycia podložka M16

59.4.80

2

350

pripojenie dištančného dielu na mostní stĺpik

2

skrutka se šestihrannou hlavou M12x35-4.6–tZn

59.0.20

4

700

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

4

700

U-podložka 14-tZn (klínová podložka)

59.4.71

4

700

pripojenie trmeňu na stĺpik

2

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x40-4.6–tZn

59.0.81

4

700

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

4

700

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

4

700

spojenie madel a manžety

1

skrutka se šestihrannou hlavou M16x140-8.8–tZn

59.0.42

4

700

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

4

700

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

4

700

pripojenie zábradeľný výplne k mostnému stĺpiku

izolačná
dilatácia
dilatácia
zvodníc +zvodníc +80mm
80mm

2000

2

skrutka se šestihrannou hlavou M16x70-4.6–tZn

59.0.40

4

700

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

4

700

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

4

700

15 ks

odhadovaný počet kusov

ks

Dilatácia zvodnice so spojovacím materiálom

1

15

Dilatácia madla so spojovacím materiálom

1

15

Dilatácia výplne so spojovacím materiálom

1

15

5 ks

odhadovaný počet kusov

ks

Dilatácia zvodnice so spojovacím materiálom

1

15

Dilatácia madla so spojovacím materiálom

1

15

Dilatácia výplne so spojovacím materiálom

1

5

30

100 ks

nábeh dlhý N2, H1

odhadovaný počet kusov

50.0.00

2

200

nábehová prechodka NH4 8,5% pravá

50.5.02

1

100

stĺpik U140 1500

51.3.11

4

400

stĺpik U140 1800

51.3.12

2

200

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

16

1600

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

16

1600

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

16

1600

spojenie zvodníc pevné

2

pripojenie zvodníc na stĺpik U140

6

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x55-4.6–tZn

59.0.82

6

600

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

6

600

U-podložka 18-tZn (klínová podložka)

59.4.72

6

600

krycia podložka M16

59.4.80

6

600

nábeh krátky N2, H1

odhadovaný počet kusov

EA
koncovka

ks

zvodnica NH4

100 ks

ks

zvodnica NH4
nábehová prechodka NH4 17,3% pravá

50.0.00
50.5.00

1
1

100
100

stĺpik U140 1500

51.3.11

3

300

spojenie zvodníc pevné

1

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

8

800

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

8

800

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

8

800

pripojenie zvodníc na stĺpik U140

3

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x55-4.6–tZn

59.0.82

3

300

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

3

300

U-podložka 18-tZn (klínová podložka)

59.4.72

3

300

krycia podložka M16

59.4.80

3

300

č. dielu

ks

počet kusov

1

20

systém

jednotka

počet
jednotiek

N2
H1
N2, H1
H2
N2
H1
N2, H1
H2
P4

m
m
ks
m
m
m
ks
m
ks

6500
1000
200
700
6500
1000
200
700
20

Názov
EA koncovka P4

Práca
demontáž cestného systému
demontáž nábehu
demontáž mostového systému vrátane dilatácií
montáž cestného systému
montáž nábehu
montáž mostového systému vrátane dilatácií
montáž EA koncovky
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Časť č.3 – IVSC Žilina
4.3 Miesto dodania zákazky
1

cesta I/11 Svrčinovec (hr. úseku NDS/IVSC) – Oščadnica (hr. úseku IVSC/ŽSK)

2

cesta I/11 Kysucký Lieskovec (hr. úseku NDS/IVSC) – Brodno (hr. úseku IVSC/NDS)

3

cesta I/11 Budatín (hr. úseku NDS/IVSC) – Žilina (križ. I/18)

4

cesta I/12 Svrčinovec (križ. I/11) – Skalité (št. hr. SR/PR)

5

cesta I/14 Šturec (hr. okr. BB/TR) – Dolná Štubňa (križ. I/65)

6

cesta I/18 Bumbálka (št. hr. ČR/SR) – Važec (hr. okr. LM/PP)

7

cesta I/18A Žilina, ľavobrežná

8

cesta I/49 Strelná (št. hr. ČR/SR) - Beluša

9

cesta I/50 Drietoma, intravilán (hr. úseku NDS/IVSC)

10

cesta I/50 Chocholná (križ. D1) – Nová Lehota (hr. okr. PD/ZH)

11

cesta I/54 Moravské Lieskové (št. hr. ČR/SR) – Nové Mesto n. Váhom (križ. I/61)

12

cesta I/57 Horné Sŕnie (št. hr. ČR/SR) – Dubnica (križ. I/61)

13

cesta I/59 Korytnica (hr. okr. BB/RbK) – Trstená (št. hr. SR/PR)

14

cesta I/61 Horná Streda (hr. okr. PN/TN) – Bytča (križ. I/18)

15

cesta I/64 Rajčany (hr. okr. TO/PE) – Žilina (križ. I/18)

16

cesta I/64A Rajecké Teplice, obchvat

17

cesta I/65 Turček (hr. okr. ZH/TR) – Martin (križ. I/18)

18

cesta I/65D Martin, obchvat

19

cesta I/70 Kraľovany (križ. I/18) – Dolný Kubín (križ. I/59)

20

cesta I/72 Vyšná Boca (hr. okr. BR/LM) – Kráľova Lehota (križ. I/18)

21

cesta I/78 Oravský Podzámok (križ. I/59) – Oravská Polhora (št. hr. SR/PR)

5.3 Rozsah predmetu zákazky
Názov tovaru

jednostranná N2

odhadovaný počet metrov systému

Č. dielu

Kusov/4m
systému

počet kusov

7000 m

zvodnica NH4

50.0.00

1

1750

stĺpik UE 100 krajný 1900

51.0.00

1

1750

Trubková spojka

52.0.00

1

1750

spojenie zvodníc pevné

1

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

8

14000

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

8

14000

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

8

14000

pripojenie zvodníc na trubkovú spojku

1

skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6–tZn 59.0.70

1

1750

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

1

1750

podložka 14-tZn (ø 45/14/4-otvor je štvorhranný)

59.4.70

1

1750

pripojenie trubkové spojky na stĺpik UE 100

1

1750

skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6–tZn 59.0.70

1

1750

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

1

1750

1

1750

59.2.20

U-podložka 14-tZn (klínová podložka)

59.4.71

mostové jednostranné ZSNH4/H2 s výplňou bez náteru

jednostranná H1

odhadovaný počet metrov systému

1500 m

zvodnica NH4

50.0.00

1

375

stĺpik UE 100 krajný 1900

51.0.00

2

750

Trubková spojka

52.0.00

2

750

spojenie zvodníc pevné

1

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

8

3000

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

8

3000

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

8

3000

pripojenie zvodníc na trubkovú spojku

2

skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6–tZn 59.0.70

2

750

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

2

750

podložka 14-tZn (ø 45/14/4-otvor je štvorhranný)

59.4.70

2

750

pripojenie trubkové spojky na stĺpik UE 100

2

750

skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6–tZn 59.0.70

2

750

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

2

750

U-podložka 14-tZn (klínová podložka)

59.4.71

2

750

odhadovaný počet metrov systému

700

m

zvodnica NH4

50.0.00

1

175

stĺpik U 140 zábradeľný pravý

51.4.00

2

350

trmeň pravý

51.9.00

2

350

dištančný diel NH4-I

52.0.02

2

350

manžeta madla

53.3.00

1

175

madlo 3980

53.0.01

1

175

zábradeľný výplň so zvislých tyčí

54.1.00

2

350

spojenie zvodníc pevné

1

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

8

1400

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

8

1400

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

8

1400

pripojenie zvodníc na dištančný diel

2

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x40-4.6–tZn

59.0.81

2

350

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

2

350

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

2

350

krycia podložka M16

59.4.80

2

350

pripojenie dištančného dielu na mostní stĺpik
skrutka se šestihrannou hlavou M12x35-4.6–tZn
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2
59.0.20

4

700

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

4

700

U-podložka 14-tZn (klínová podložka)

59.4.71

4

700

pripojenie trmeňu na stĺpik

2

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x40-4.6–tZn

59.0.81

4

700

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

4

700

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

4

700

spojenie madel a manžety

1

skrutka se šestihrannou hlavou M16x140-8.8–tZn

59.0.42

4

700

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

4

700

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

4

700

dilatácia
izolačná
dilatácia zvodníc zvodníc ++- 80mm
80mm

pripojenie zábradeľný výplne k mostnému stĺpiku
skrutka se šestihrannou hlavou M16x70-4.6–tZn

59.0.40

4

700

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

4

700

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

4

700

odhadovaný počet kusov

15 ks
1

15

Dilatácia madla so spojovacím materiálom

1

15

Dilatácia výplne so spojovacím materiálom

1

15

odhadovaný počet kusov

5 ks

Dilatácia zvodnice so spojovacím materiálom
Dilatácia madla so spojovacím materiálom
Dilatácia výplne so spojovacím materiálom

ks
1

15

1

15

1

5

100

ks

ks

zvodnica NH4

50.0.00

2

200

nábehová prechodka NH4 8,5% pravá

50.5.02

1

100

stĺpik U140 1500

51.3.11

4

400

stĺpik U140 1800

51.3.12

2

200

spojenie zvodníc pevné

2

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

16

1600

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

16

1600

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

16

1600

pripojenie zvodníc na stĺpik U140

nábeh
krátky N2,
H1

ks

Dilatácia zvodnice so spojovacím materiálom

odhadovaný počet kusov

nábeh dlhý N2, H1

2

6

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x55-4.6–tZn

59.0.82

6

600

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

6

600

U-podložka 18-tZn (klínová podložka)

59.4.72

6

600

krycia podložka M16

59.4.80

6

600

odhadovaný počet kusov

100 ks

ks

zvodnica NH4

50.0.00

1

100

nábehová prechodka NH4 17,3% pravá

50.5.00

1

100

stĺpik U140 1500

51.3.11

3

300

34

spojenie zvodníc pevné

1

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

8

800

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

8

800

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

8

800

EA
koncovka

pripojenie zvodníc na stĺpik U140

3

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x55-4.6–tZn

59.0.82

3

300

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

3

300

U-podložka 18-tZn (klínová podložka)

59.4.72

3

300

krycia podložka M16

59.4.80

3

300

č. dielu

ks

počet kusov

1

20

systém

jednotka

počet
jednotiek

N2
H1
N2, H1
H2
N2
H1
N2, H1

m
m
ks
m
m
m
ks

7 000
1500
200
700
7 000
1500
200

H2
P4

m
ks

700
20

Názov

EA koncovka P4

Práca
demontáž cestného systému
demontáž nábehu
demontáž mostového systému vrátane dilatácií
montáž cestného systému
montáž nábehu
montáž mostového systému vrátane dilatácií
montáž EA koncovky
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Časť č.4 – IVSC Košice
4.4 Miesto dodania zákazky
cesta I/18 okr. hr. Liptovský Mikuláš – Michalovce
cesta I/68 št.hr. Poľsko – št. hr. Maďarsko
cesta I/73 Lipníky – št.hr. Poľsko
cesta I/77 Spišská Belá – Svidník
cesta I/77A križ. I/77 – št. hr. Poľsko
cesta I/15 Vranov n/Topľou – križ. I/73
cesta I/79 Vranov n/Topľou – št.hr. Ukrajina
cesta I/79A križ. I/79 – št.hr. Maďarsko
cesta I/67 Rožňava – št.hr. Poľsko
cesta I/50 okr. hr. Rimavská Sobota – št. hr. Ukrajina
cesta I/74 Strážské – št. hr. Ukrajina

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

5.4 Rozsah predmetu zákazky
Názov tovaru
odhadovaný počet metrov systému

Č. dielu

Kusov/4m
systému

9000 m

zvodnica NH4

50.0.00

1

2250

stĺpik UE 100 krajný 1900

51.0.00

1

2250

Trubková spojka

52.0.00

1

2250

jednostranná N2

spojenie zvodníc pevné

1

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

8

18000

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

8

18000

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

8

18000

pripojenie zvodníc na trubkovú spojku
skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6–
tZn

59.0.70

1

2250

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

1

2250

podložka 14-tZn (ø 45/14/4-otvor je štvorhranný)

59.4.70

1

2250

1

2250

1

pripojenie trubkové spojky na stĺpik UE 100
skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6–
tZn

59.0.70

1

2250

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

1

2250

U-podložka 14-tZn (klínová podložka)

59.4.71

1

2250

odhadovaný počet metrov systému

jednostranná H1

počet kusov

1500 m

zvodnica NH4

50.0.00

1

375

stĺpik UE 100 krajný 1900

51.0.00

2

750

Trubková spojka

52.0.00

2

750

spojenie zvodníc pevné

1

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

8

3000

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

8

3000

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

8

3000

pripojenie zvodníc na trubkovú spojku
skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6–
tZn

2
59.0.70

2

750

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

2

750

podložka 14-tZn (ø 45/14/4-otvor je štvorhranný)

59.4.70

2

750

2

750

pripojenie trubkové spojky na stĺpik UE 100
skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6–
tZn

59.0.70

2

750

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

2

750

U-podložka 14-tZn (klínová podložka)

59.4.71

2

mostové jednostranné ZSNH4/H2 s výplňou bez náteru

odhadovaný počet metrov systému

800

zvodnica NH4

50.0.00

1

200

stĺpik U 140 zábradeľný pravý

51.4.00

2

400

trmeň pravý

51.9.00

2

400

dištančný diel NH4-I

52.0.02

2

400

manžeta madla

53.3.00

1

200

madlo 3980

53.0.01

1

200

zábradeľný výplň so zvislých tyčí

54.1.00

2

400

spojenie zvodníc pevné

1

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

8

1600

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

8

1600

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

8

1600

pripojenie zvodníc na dištančný diel

2

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x40-4.6–tZn

59.0.81

2

400

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

2

400

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

2

400

krycia podložka M16

59.4.80

2

400

pripojenie dištančného dielu na mostní stĺpik

2

skrutka se šestihrannou hlavou M12x35-4.6–tZn

59.0.20

4

800

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

4

800

U-podložka 14-tZn (klínová podložka)

59.4.71

4

800

pripojenie trmeňu na stĺpik

2

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x40-4.6–tZn

59.0.81

4

800

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

4

800

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)
spojenie madel a manžety

59.4.40

4

800

skrutka se šestihrannou hlavou M16x140-8.8–tZn

59.0.42

4

800

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

4

800

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

4

800

pripojenie zábradeľný výplne k mostnému stĺpiku

2
4

800

59.2.40

4

800

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

4

800

dilatácia
zvodníc +80mm

59.0.40

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

izolačná
dilatácia
zvodníc +80mm

skrutka se šestihrannou hlavou M16x70-4.6–tZn

odhadovaný počet kusov

odhadovaný počet kusov

nábeh dlhý N2, H1

750

m

15 ks

ks

Dilatácia zvodnice so spojovacím materiálom

1

15

Dilatácia madla so spojovacím materiálom

1

15

Dilatácia výplne so spojovacím materiálom

1

15

5 ks

ks

Dilatácia zvodnice so spojovacím materiálom

1

15

Dilatácia madla so spojovacím materiálom

1

15

Dilatácia výplne so spojovacím materiálom

1

odhadovaný počet kusov

120 ks

5
ks

zvodnica NH4

50.0.00

2

240

nábehová prechodka NH4 8,5% pravá

50.5.02

1

120

stĺpik U140 1500

51.3.11

4

480

stĺpik U140 1800

51.3.12

2

240

59.0.80

16

spojenie zvodníc pevné

2

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

37

1920

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

16

1920

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

16

1920

pripojenie zvodníc na stĺpik U140

6

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x55-4.6–tZn

59.0.82

6

720

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

6

720

U-podložka 18-tZn (klínová podložka)

59.4.72

6

720

krycia podložka M16

59.4.80

6

720

EA
koncovka

nábeh krátky N2, H1

odhadovaný počet kusov

120 ks

ks

zvodnica NH4

50.0.00

1

120

nábehová prechodka NH4 17,3% pravá

50.5.00

1

120

stĺpik U140 1500

51.3.11

3

360

spojenie zvodníc pevné

1

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

8

960

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

8

960

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

8

960

pripojenie zvodníc na stĺpik U140

3

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x55-4.6–tZn

59.0.82

3

360

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

3

360

U-podložka 18-tZn (klínová podložka)

59.4.72

3

360

krycia podložka M16

59.4.80

3

360

č. dielu

ks

počet kusov

1

30

Názov
EA koncovka P4

Práca
demontáž cestného systému
demontáž nábehu
demontáž mostového systému vrátane dilatácií
montáž cestného systému
montáž nábehu
montáž mostového systému vrátane dilatácií
montáž EA koncovky
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systém

jednotka

N2
H1
N2, H1
H2
N2
H1
N2, H1
H2
P4

m
m
ks
m
m
m
ks
m
ks

počet
jednotiek

9000
1500
240
800
9000
1500
240
800
30

Verejný obstarávateľ: Slovenská správa ciest Miletičova 19 826 19 Bratislava
Predmet zákazky: „Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení – zvodidlá
NH4 a EA koncovky“

D.
Spôsob určenia ceny

1. Cena za predmet zákazky vrátane súvisiacich služieb musí byť stanovená v zmysle zákona
NR SR č. 18 /1996 Z. z o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996
Z. z, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z o cenách v znení neskorších
predpisov ako cena pevná bez možnosti úpravy.
2. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v zložení:
 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
 sadzba DPH a výška DPH,
 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
3. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhované ceny, ktorých súčasťou je aj DPH.
Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
4. Navrhovaná cena predmetu zákazky, uvedeného v časti C. Opis predmetu zákazky bude
predložená v ponuke uchádzača ako „Kalkulácia ceny“ v členení podľa bodu 2. tejto časti
súťažných podkladov a podľa tabuľky č. 1.1 a 1.2 uvedenej v bode 12 (alebo podľa tabuľky
č.2.1 a 2.2. - bod 13, tabuľky č.3.1 a 3.2. – bod 14, tabuľky č.4.1 a 4.2 – bod 15) tejto časti
súťažných podkladov .
V jednotkových cenách musia byť zakalkulované všetky náklady :
- na vykonanie prác, vrátane nákladov na dopravu
- náklady spojené s odsúhlasením a označením pracoviska dočasným dopravným značením
počas realizácie prác,
5. Jednotkové ceny sú pevné a nemenné počas celej doby trvania rámcovej dohody. Po
uplynutí kalendárneho roka 2013 je možné na základe písomnej žiadosti predávajúceho
alebo kupujúceho vypočítať fakturačný index, ktorým sa upraví celková kúpna cena. Žiadosť
musí byť doručená druhej zmluvnej strane najneskôr do konca februára príslušného
kalendárneho roka.
6. Pri výpočte fakturačného indexu sa zmluvné strany zaväzujú použiť ročnú mieru inflácie za
predchádzajúci kalendárny rok uverejnenú na web stránke Štatistického úradu SR (Štatistický
úrad-služby-informačný servis-Dokument (potvrdenie) - miera inflácie v roku....).
7. Každý výpočet fakturačného indexu v zmysle bodu 6 bude odsúhlasený zmluvnými
stranami a riešený formou písomného dodatku k rámcovej dohode. Návrh dodatku v súlade
s dohodou zmluvných strán je povinná predložiť tá zmluvná strana, ktorá o výpočet indexu
požiadala. Dodatok musí byť podpísaný najneskôr do 1 mesiaca odo dňa doručenia žiadosti
podľa bodu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
8. Fakturačný index bude platný od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo
k podpísaniu dodatku do doby platnosti nového fakturačného indexu okrem prípadu
uvedeného v bode 9.
9. V prípade, že dotknutá zmluvná strana nedoručí druhej zmluvnej strane žiadosť v zmysle
bodu 5 v stanovenom termíne alebo nedoručí druhej zmluvnej strane návrh dodatku v zmysle
bodu 7, ostáva v platnosti dovtedy platný fakturačný index, resp. jednotkové ceny.
10. Fakturačný index je predávajúci povinný uviesť na príslušnej faktúre.
11. Navrhované ceny za záchytné systémy verejný obstarávateľ požaduje predložiť
v samostatnej ponuke za každú časť osobitne, v prípade, že uchádzač bude ponuku za
príslušnú časť predmetu zákazky predkladať.
12.Časť č.1-Tabuľky č.1.1, 1.2. a 1.3 Kalkulácia ceny podľa špecifikácie uvedenej v bode 4.1
a 5.1. časti C. – Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov .
13.Časť č.2-Tabuľka č.2.1, 2.2. a 2.3. Kalkulácia ceny podľa špecifikácie uvedenej v bode 4.2
a 5.2. časti C. – Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
14.Časť č.3-Tabuľka č.3.1, 3.2. a 3.3 Kalkulácia ceny podľa špecifikácie uvedenej v bode 4.3
a 5.3. časti C. – Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov
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15.časť č.4-Tabuľka č.4.1, 4.2. a 4.3 Kalkulácia ceny podľa špecifikácie uvedenej v bode 4.4
a 5.4. časti C. – Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov
16. Kalkuláciu ceny, podľa tabuliek č.1.1.-1.3 bodu 12. , podľa tabuliek č.2.1 – 2.3 bodu 13,
podľa tabuliek č.31.-3.3 bodu 14, podľa tabuliek č.4.1.-4.3 bodu 15 tejto časti súťažných
podkladov, predkladá uchádzač vo svojej ponuke podľa bodu 17.1.2.6 časti „A“ týchto
súťažných podkladov.
Kalkulácia ceny, v prípade úspešného uchádzača , bude prílohou č.2.1 a 2.2. príslušnej časti
predmetu zákazky k rámcovej dohode. Kalkuláciu predloží a vypracuje uchádzač aj
v tabuľkách Excel, ktorú sú súčasťou - (prílohou) súťažných podkladov.
17. Komisia verejného obstarávateľa bude vyhodnocovať, hodnotiace kritérium, „Celkovú cenu
za dodanie predmetu zákazky vrátane DPH, označenú v tabuľke bodu 12. prípadne bodu 13,
14 ,15 ako „X“ podľa časti G. Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia, týchto
súťažných podkladoch. Pre konečnú identifikáciu úspešného uchádzača bude táto cena ako
najnižšia po realizácii elektronickej aukcie.
Túto „ Cenu vrátane DPH“ uchádzač uvedie vo svojom „ Vyhlásení “ podľa časti „H.“ týchto
súťažných podkladov, ktoré nebude zverejnené na otváraní ponúk (časť Kritériá) a je súčasťou
jeho ponuky podľa časti „A“. bodu 17.1.2.3.
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Časť č.1 – IVSC Bratislava

Kalkulácia ceny
Tabuľka č.1.1.

Názov tovaru

jednostranná N2

odhadovaný počet metrov systému

Č. dielu

Kusov/4m
systému

7500 m

zvodnica NH4

50.0.00

1

1875

stĺpik UE 100 krajný 1900

51.0.00

1

1875

Trubková spojka

52.0.00

1

1875

spojenie zvodníc pevné

1

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

8

15000

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

8

15000

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

8

15000

pripojenie zvodníc na trubkovú spojku

1

skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6–tZn

59.0.70

1

1875

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

1

1875

podložka 14-tZn (ø 45/14/4-otvor je štvorhranný)

59.4.70

1

1875

1

1875

pripojenie trubkové spojky na stĺpik UE 100

jednostranná H1

počet
kusov

skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6–tZn

59.0.70

1

1875

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

1

1875

U-podložka 14-tZn (klínová podložka)

59.4.71

1

1875

odhadovaný počet metrov systému

1300 m

zvodnica NH4

50.0.00

1

325

stĺpik UE 100 krajný 1900

51.0.00

2

650

Trubková spojka

52.0.00

2

650

spojenie zvodníc pevné

1

jednotková
cena bez
DPH

DPH

spolu bez DPH v €

spolu s DPH v €

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

8

2600

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

8

2600

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

8

2600

pripojenie zvodníc na trubkovú spojku

2

skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6–tZn

59.0.70

2

650

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

2

650

podložka 14-tZn (ø 45/14/4-otvor je štvorhranný)

59.4.70

2

650

2

650

pripojenie trubkové spojky na stĺpik UE 100
skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6–tZn

59.0.70

2

650

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

2

650

U-podložka 14-tZn (klínová podložka)

59.4.71

2

650

mostové jednostranné ZSNH4/H2 s výplňou bez
náteru

odhadovaný počet metrov systému

700 m

zvodnica NH4

50.0.00

1

175

stĺpik U 140 zábradeľný pravý

51.4.00

2

350

trmeň pravý

51.9.00

2

350

dištančný diel NH4-I

52.0.02

2

350

manžeta madla

53.3.00

1

175

madlo 3980

53.0.01

1

175

zábradeľný výplň so zvislých tyčí

54.1.00

2

350

spojenie zvodníc pevné

1

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

8

1400

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

8

1400

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

8

1400

pripojenie zvodníc na dištančný diel

2

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x40-4.6–tZn

59.0.81

2

350

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

2

350

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

2

350
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krycia podložka M16

59.4.80

2

pripojenie dištančného dielu na mostní stĺpik

2

skrutka se šestihrannou hlavou M12x35-4.6–tZn

59.0.20

4

700

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

4

700

U-podložka 14-tZn (klínová podložka)

59.4.71

4

700

pripojenie trmeňu na stĺpik

2

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x40-4.6–tZn

59.0.81

4

700

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

4

700

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

4

700

spojenie madel a manžety

1

skrutka se šestihrannou hlavou M16x140-8.8–tZn

59.0.42

4

700

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

4

700

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

4

700

pripojenie zábradeľný výplne k mostnému stĺpiku

2
4

700

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

4

700

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

4

700

dilatácia
zvodníc +80mm

59.0.40

izolačná
dilatácia
zvodníc +80mm

skrutka se šestihrannou hlavou M16x70-4.6–tZn

odhadovaný počet kusov

odhadovaný počet kusov

nábeh
dlhý N2,
H1

350

15 ks

ks

Dilatácia zvodnice so spojovacím materiálom

1

15

Dilatácia madla so spojovacím materiálom

1

15

Dilatácia výplne so spojovacím materiálom

1

15

5 ks

ks

Dilatácia zvodnice so spojovacím materiálom

1

15

Dilatácia madla so spojovacím materiálom

1

15

Dilatácia výplne so spojovacím materiálom

1

5

odhadovaný počet kusov

100 ks

ks

zvodnica NH4

50.0.00

2

200

nábehová prechodka NH4 8,5% pravá

50.5.02

1

100

44

stĺpik U140 1500

51.3.11

4

400

stĺpik U140 1800

51.3.12

2

200

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

16

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

16

1600

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

16

1600

6

1600

spojenie zvodníc pevné

2

pripojenie zvodníc na stĺpik U140
skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x55-4.6–tZn

59.0.82

6

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

6

600

U-podložka 18-tZn (klínová podložka)

59.4.72

6

600

krycia podložka M16

59.4.80

6

600

EA
koncovka

nábeh krátky N2, H1

odhadovaný počet kusov

100 ks

ks

zvodnica NH4

50.0.00

1

100

nábehová prechodka NH4 17,3% pravá

50.5.00

1

100

stĺpik U140 1500

51.3.11

3

300

spojenie zvodníc pevné

1

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

8

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

8

800

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

8

800

3

800

pripojenie zvodníc na stĺpik U140
skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x55-4.6–tZn

59.0.82

3

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

3

300

U-podložka 18-tZn (klínová podložka)

59.4.72

3

300

krycia podložka M16

59.4.80

3

300

č. dielu

ks

počet
kusov

1

30

Názov

EA koncovka P4

jednotková
cena bez
DPH v €

Celkom

45

DPH

spolu bez DPH

spolu s DPH

- €

- €

€

€

Tabuľka č.1.2.

Práca

systém

jednotka

počet
jednotiek

demontáž cestného systému

N2
H1
N2, H1
H2
N2
H1
N2, H1

m
m
ks
m
m
m
ks

7500
1300
200
700
7500
1300
200

H2
P4

m
ks

700
30

demontáž nábehu
demontáž mostového systému vrátane dilatácií
montáž cestného systému
montáž nábehu
montáž mostového systému vrátane dilatácií
montáž EA koncovky

jednotková cena
bez DPH

Spolu

Sumárna kalkulácia
Tabuľka č.1.3
spolu bez DPH v €

Tovary spolu

( tabuľka č.1.1.

Práca spolu

( tabuľka č.1.2. )

spolu s DPH v €

)

Cena celkom v €

X

46

DPH v €

spolu bez DPH
v€

spolu s DPH v €

€

€

Časť č.2 – Banská Bystrica

Kalkulácia ceny
Tabuľka č.2.1.

Názov tovaru

jednostranná N2

odhadovaný počet metrov systému

Č. dielu

Kusov/4m
systému

6500 m

zvodnica NH4

50.0.00

1

1625

stĺpik UE 100 krajný 1900

51.0.00

1

1625

Trubková spojka

52.0.00

1

1625

spojenie zvodníc pevné

1

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

8

13000

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

8

13000

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

8

13000

pripojenie zvodníc na trubkovú spojku

1

skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6–tZn

59.0.70

1

1625

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

1

1625

podložka 14-tZn (ø 45/14/4-otvor je štvorhranný)

59.4.70

1

1625

1

1625

pripojenie trubkové spojky na stĺpik UE 100
skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6–tZn

59.0.70

1

1625

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

1

1625

U-podložka 14-tZn (klínová podložka)

59.4.71

1

1625

odhadovaný počet metrov systému

jednostranná H1

počet
kusov

1000 m

zvodnica NH4

50.0.00

1

250

stĺpik UE 100 krajný 1900

51.0.00

2

500

Trubková spojka

52.0.00

2

500

spojenie zvodníc pevné

1

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

8

2000

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

8

2000

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

8

2000

jednotková
cena bez
DPH

DPH

spolu bez DPH v €

spolu s DPH v €

pripojenie zvodníc na trubkovú spojku

2

skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6–tZn

59.0.70

2

500

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

2

500

podložka 14-tZn (ø 45/14/4-otvor je štvorhranný)

59.4.70

2

500

2

500

pripojenie trubkové spojky na stĺpik UE 100
skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6–tZn

59.0.70

2

500

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

2

500

U-podložka 14-tZn (klínová podložka)

59.4.71

2

500

mostové jednostranné ZSNH4/H2 s výplňou bez náteru

odhadovaný počet metrov systému

700 m

zvodnica NH4

50.0.00

1

175

stĺpik U 140 zábradeľný pravý

51.4.00

2

350

trmeň pravý

51.9.00

2

350

dištančný diel NH4-I

52.0.02

2

350

manžeta madla

53.3.00

1

175

madlo 3980

53.0.01

1

175

zábradeľný výplň so zvislých tyčí

54.1.00

2

350

spojenie zvodníc pevné

1

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

8

1400

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

8

1400

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

8

1400

pripojenie zvodníc na dištančný diel

2

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x40-4.6–tZn

59.0.81

2

350

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

2

350

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

2

350

krycia podložka M16

59.4.80

2

350

pripojenie dištančného dielu na mostní stĺpik
skrutka se šestihrannou hlavou M12x35-4.6–tZn

2
59.0.20

4

48

700

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

4

700

U-podložka 14-tZn (klínová podložka)

59.4.71

4

700

pripojenie trmeňu na stĺpik

2

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x40-4.6–tZn

59.0.81

4

700

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

4

700

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

4

700

spojenie madel a manžety

1

skrutka se šestihrannou hlavou M16x140-8.8–tZn

59.0.42

4

700

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

4

700

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

4

700

pripojenie zábradeľný výplne k mostnému stĺpiku

2
4

700

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

4

700

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

4

700

dilatácia
zvodníc +80mm

59.0.40

odhadovaný počet kusov

izolačná
dilatácia
zvodníc +80mm

skrutka se šestihrannou hlavou M16x70-4.6–tZn

odhadovaný počet kusov

15 ks

Dilatácia zvodnice so spojovacím materiálom

1

15

Dilatácia madla so spojovacím materiálom

1

15

Dilatácia výplne so spojovacím materiálom

1

15

5 ks

ks

Dilatácia zvodnice so spojovacím materiálom

1

15

Dilatácia madla so spojovacím materiálom

1

15

Dilatácia výplne so spojovacím materiálom

nábeh dlhý N2, H1

ks

odhadovaný počet kusov

1

100 ks

5
ks

zvodnica NH4

50.0.00

2

200

nábehová prechodka NH4 8,5% pravá

50.5.02

1

100

stĺpik U140 1500

51.3.11

4

400

stĺpik U140 1800

51.3.12

2

200
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spojenie zvodníc pevné

2

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

16

1600

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

16

1600

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

16

1600

pripojenie zvodníc na stĺpik U140
59.0.82

6

600

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

6

600

U-podložka 18-tZn (klínová podložka)

59.4.72

6

600

krycia podložka M16

59.4.80

6

600

nábeh krátky N2, H1

odhadovaný počet kusov

EA
koncovk
a

6

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x55-4.6–tZn

100 ks

ks

zvodnica NH4

50.0.00

1

100

nábehová prechodka NH4 17,3% pravá

50.5.00

1

100

stĺpik U140 1500

51.3.11

3

300

spojenie zvodníc pevné

1

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

8

800

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

8

800

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

8

800

pripojenie zvodníc na stĺpik U140

3

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x55-4.6–tZn

59.0.82

3

300

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

3

300

U-podložka 18-tZn (klínová podložka)

59.4.72

3

300

krycia podložka M16

59.4.80

3

300

ks

počet
kusov

1

20

Názov
EA koncovka P4

č. dielu

jednotková
cena bez
DPH

Celkom

50

DPH

spolu bez DPH

spolu s DPH

0

- €

- €

€

€

Tabuľka č. 2.2.

Práca

systém

demontáž cestného systému

jednotka

počet
jednotiek

jednotková cena
bez DPH

montáž nábehu

N2
H1
N2, H1
H2
N2
H1
N2, H1

m
m
ks
m
m
m
ks

6500
1000
200
700
6500
1000
200

montáž mostového systému vrátane dilatácií
montáž EA koncovky

H2
P4

m
ks

700
20

demontáž nábehu
demontáž mostového systému vrátane dilatácií
montáž cestného systému

DPH v €

Spolu

Sumárna kalkulácia
Tabuľka č.2.3
spolu bez DPH v €

Tovary spolu

( tabuľka č.2.1.

Práca spolu

( tabuľka č.2.2. )

spolu s DPH v €

)

Cena celkom v €

X
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spolu bez DPH
v€

€

spolu s DPH v €

€

Kalkulácia ceny

Časť č.3 – IVSC Žilina

Tabuľka č.3.1.
Názov tovaru
odhadovaný počet metrov systému

Č. dielu

Kusov/4m
systému

7000 m

zvodnica NH4

50.0.00

1

1750

stĺpik UE 100 krajný 1900

51.0.00

1

1750

Trubková spojka

52.0.00

1

1750

jednostranná N2

spojenie zvodníc pevné

1

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

8

14000

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

8

14000

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

8

14000

pripojenie zvodníc na trubkovú spojku

1

skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6–tZn

59.0.70

1

1750

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

1

1750

podložka 14-tZn (ø 45/14/4-otvor je štvorhranný)

59.4.70

1

1750

1

1750

pripojenie trubkové spojky na stĺpik UE 100

jednostranná H1

počet
kusov

skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6–tZn

59.0.70

1

1750

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

1

1750

U-podložka 14-tZn (klínová podložka)

59.4.71

1

1750

odhadovaný počet metrov systému

1500 m

zvodnica NH4

50.0.00

1

375

stĺpik UE 100 krajný 1900

51.0.00

2

750

Trubková spojka

52.0.00

2

750

spojenie zvodníc pevné
skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

1
59.0.80

8

3000

jednotková
cena bez
DPH

DPH

spolu bez DPH v €

spolu s DPH v €

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

8

3000

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

8

3000

pripojenie zvodníc na trubkovú spojku

2

skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6–tZn

59.0.70

2

750

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

2

750

podložka 14-tZn (ø 45/14/4-otvor je štvorhranný)

59.4.70

2

750

2

750

mostové jednostranné ZSNH4/H2 s výplňou bez náteru

pripojenie trubkové spojky na stĺpik UE 100
skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6–tZn

59.0.70

2

750

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

2

750

U-podložka 14-tZn (klínová podložka)

59.4.71

2

750

odhadovaný počet metrov systému

700 m

zvodnica NH4

50.0.00

1

175

stĺpik U 140 zábradeľný pravý

51.4.00

2

350

trmeň pravý

51.9.00

2

350

dištančný diel NH4-I

52.0.02

2

350

manžeta madla

53.3.00

1

175

madlo 3980

53.0.01

1

175

zábradeľný výplň so zvislých tyčí

54.1.00

2

350

spojenie zvodníc pevné

1

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

8

1400

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

8

1400

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

8

1400

pripojenie zvodníc na dištančný diel

2

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x40-4.6–tZn

59.0.81

2

350

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

2

350

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

2

350

krycia podložka M16

59.4.80

2

350

pripojenie dištančného dielu na mostní stĺpik

2
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skrutka se šestihrannou hlavou M12x35-4.6–tZn

59.0.20

4

700

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

4

700

U-podložka 14-tZn (klínová podložka)

59.4.71

4

700

pripojenie trmeňu na stĺpik

2

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x40-4.6–tZn

59.0.81

4

700

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

4

700

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

4

700

spojenie madel a manžety

1

skrutka se šestihrannou hlavou M16x140-8.8–tZn

59.0.42

4

700

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

4

700

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

4

700

pripojenie zábradeľný výplne k mostnému stĺpiku

700

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

4

700

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

4

700

dilatácia
zvodníc +80mm

4

izolačná
dilatácia
zvodníc +80mm

59.0.40

odhadovaný počet kusov

odhadovaný počet kusov

nábeh dlhý N2, H1

2

skrutka se šestihrannou hlavou M16x70-4.6–tZn

15 ks

ks

Dilatácia zvodnice so spojovacím materiálom

1

15

Dilatácia madla so spojovacím materiálom

1

15

Dilatácia výplne so spojovacím materiálom

1

15

5 ks

ks

Dilatácia zvodnice so spojovacím materiálom

1

15

Dilatácia madla so spojovacím materiálom

1

15

Dilatácia výplne so spojovacím materiálom

1

5

100

ks

ks

zvodnica NH4

50.0.00

2

200

nábehová prechodka NH4 8,5% pravá

50.5.02

1

100

stĺpik U140 1500

51.3.11

4

400

stĺpik U140 1800

51.3.12

2

200

odhadovaný počet kusov

spojenie zvodníc pevné
skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

2
59.0.80

16
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1600

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

16

1600

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

16

1600

pripojenie zvodníc na stĺpik U140
skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x55-4.6–tZn

59.0.82

6

600

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

6

600

U-podložka 18-tZn (klínová podložka)

59.4.72

6

600

krycia podložka M16

59.4.80

6

600

nábeh krátky N2, H1

odhadovaný počet kusov

EA
koncovka

6

100 ks

ks

zvodnica NH4

50.0.00

1

100

nábehová prechodka NH4 17,3% pravá

50.5.00

1

100

stĺpik U140 1500

51.3.11

3

300

spojenie zvodníc pevné

1

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

8

800

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

8

800

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

8

800

pripojenie zvodníc na stĺpik U140

3

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x55-4.6–tZn

59.0.82

3

300

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

3

300

U-podložka 18-tZn (klínová podložka)

59.4.72

3

300

krycia podložka M16

59.4.80

3

300

č. dielu

ks

počet
kusov

1

20

Názov
EA koncovka P4

jednotková
cena bez
DPH

Celkom

55

DPH

spolu bez DPH

spolu s DPH

0

- €

- €

€

€

Tabuľka č.3.2.

Práca

systém

demontáž cestného systému

jednotka

počet
jednotiek

jednotková cena
bez DPH

montáž nábehu

N2
H1
N2, H1
H2
N2
H1
N2, H1

m
m
ks
m
m
m
ks

7 000
1500
200
700
7 000
1500
200

montáž mostového systému vrátane dilatácií
montáž EA koncovky

H2
P4

m
ks

700
20

demontáž nábehu
demontáž mostového systému vrátane dilatácií
montáž cestného systému

DPH v €

Spolu

Sumárna kalkulácia
Tabuľka č.3.3
spolu bez DPH v €

Tovary spolu

( tabuľka č.3.1.

Práca spolu

( tabuľka č.3.2. )

spolu s DPH v €

)

Cena celkom v €

X

56

spolu bez DPH
v€

€

spolu s DPH v €

€

Kalkulácia ceny

Časť č.4 – IVSC Košice

Tabuľka č.4.1.

Názov tovaru

jednostranná N2

odhadovaný počet metrov systému

Č. dielu

Kusov/4m
systému

9000 m

zvodnica NH4

50.0.00

1

2250

stĺpik UE 100 krajný 1900

51.0.00

1

2250

Trubková spojka

52.0.00

1

2250

spojenie zvodníc pevné

1

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

8

18000

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

8

18000

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

8

18000

pripojenie zvodníc na trubkovú spojku

1

skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6–tZn

59.0.70

1

2250

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

1

2250

podložka 14-tZn (ø 45/14/4-otvor je štvorhranný)

59.4.70

1

2250

1

2250

pripojenie trubkové spojky na stĺpik UE 100

jednostranná H1

počet
kusov

skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6–tZn

59.0.70

1

2250

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

1

2250

U-podložka 14-tZn (klínová podložka)

59.4.71

1

2250

odhadovaný počet metrov systému

1500 m

zvodnica NH4

50.0.00

1

375

stĺpik UE 100 krajný 1900

51.0.00

2

750

Trubková spojka

52.0.00

2

750

spojenie zvodníc pevné

1

jednotková
cena bez
DPH

DPH

spolu bez DPH

spolu s DPH

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

8

3000

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

8

3000

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

8

3000

pripojenie zvodníc na trubkovú spojku

2

skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6–tZn

59.0.70

2

750

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

2

750

podložka 14-tZn (ø 45/14/4-otvor je štvorhranný)

59.4.70

2

750

mostové jednostranné ZSNH4/H2 s výplňou bez náteru

pripojenie trubkové spojky na stĺpik UE 100

2

750

skrutka s polokruhovou hlavou a štvorhranom M12x30-4.6–tZn

59.0.70

2

750

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

2

750

U-podložka 14-tZn (klínová podložka)

59.4.71

2

750

odhadovaný počet metrov systému

800 m

zvodnica NH4

50.0.00

1

200

stĺpik U 140 zábradeľný pravý

51.4.00

2

400

trmeň pravý

51.9.00

2

400

dištančný diel NH4-I

52.0.02

2

400

manžeta madla

53.3.00

1

200

madlo 3980

53.0.01

1

200

zábradeľný výplň so zvislých tyčí

54.1.00

2

400

spojenie zvodníc pevné

1

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

8

1600

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

8

1600

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

8

1600

pripojenie zvodníc na dištančný diel

2

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x40-4.6–tZn

59.0.81

2

400

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

2

400

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

2

400

krycia podložka M16

59.4.80

2

400

pripojenie dištančného dielu na mostní stĺpik
skrutka se šestihrannou hlavou M12x35-4.6–tZn

2
59.0.20

4

58

800

matica M 12 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.20

4

800

U-podložka 14-tZn (klínová podložka)

59.4.71

4

800

pripojenie trmeňu na stĺpik

2

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x40-4.6–tZn

59.0.81

4

800

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

4

800

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

4

800

spojenie madel a manžety

1

skrutka se šestihrannou hlavou M16x140-8.8–tZn

59.0.42

4

800

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

4

800

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

4

800

pripojenie zábradeľný výplne k mostnému stĺpiku

4

800

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

4

800

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

4

800

dilatácia
zvodníc +80mm

59.0.40

izolačná
dilatácia
zvodníc +80mm

skrutka se šestihrannou hlavou M16x70-4.6–tZn

odhadovaný počet kusov

odhadovaný počet kusov

nábeh dlhý N2,
H1

2

15 ks

ks

Dilatácia zvodnice so spojovacím materiálom

1

15

Dilatácia madla so spojovacím materiálom

1

15

Dilatácia výplne so spojovacím materiálom

1

15

5 ks

ks

Dilatácia zvodnice so spojovacím materiálom

1

15

Dilatácia madla so spojovacím materiálom

1

15

Dilatácia výplne so spojovacím materiálom

1

odhadovaný počet kusov

120 ks

5
ks

zvodnica NH4

50.0.00

2

240

nábehová prechodka NH4 8,5% pravá

50.5.02

1

120

stĺpik U140 1500

51.3.11

4

480

stĺpik U140 1800

51.3.12

2

240

59

spojenie zvodníc pevné

2

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

16

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

16

1920

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

16

1920

6

1920

pripojenie zvodníc na stĺpik U140
skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x55-4.6–tZn

59.0.82

6

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

6

720

U-podložka 18-tZn (klínová podložka)

59.4.72

6

720

krycia podložka M16

59.4.80

6

720

EA
koncovka

nábeh krátky N2, H1

odhadovaný počet kusov

120 ks

ks

zvodnica NH4

50.0.00

1

120

nábehová prechodka NH4 17,3% pravá

50.5.00

1

120

stĺpik U140 1500

51.3.11

3

360

spojenie zvodníc pevné

1

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x30-4.6–tZn

59.0.80

8

960

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

8

960

podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)

59.4.40

8

960

pripojenie zvodníc na stĺpik U140

3

skrutka s polokruhovou hlavou a nosom M16x55-4.6–tZn

59.0.82

3

360

matica M 16 - 6 – tZn ISO 4032

59.2.40

3

360

U-podložka 18-tZn (klínová podložka)

59.4.72

3

360

krycia podložka M16

59.4.80

3

360

č. dielu

ks

počet
kusov

1

30

Názov
EA koncovka P4

jednotková
cena bez
DPH

Celkom

60

DPH

spolu bez DPH

spolu s DPH

0

€

€

€

€

Tabuľka č.4.2.

Práca

systém

demontáž cestného systému

jednotka

počet
jednotiek

jednotková cena
bez DPH

montáž nábehu

N2
H1
N2, H1
H2
N2
H1
N2, H1

m
m
ks
m
m
m
ks

9000
1500
240
800
9000
1500
240

montáž mostového systému vrátane dilatácií
montáž EA koncovky

H2
P4

m
ks

800
30

demontáž nábehu
demontáž mostového systému vrátane dilatácií
montáž cestného systému

DPH v €

Spolu

Sumárna kalkulácia
Tabuľka č.4.3
spolu bez DPH v €

Tovary spolu

( tabuľka č.4.1.

Práca spolu

( tabuľka č.4.2. )

spolu s DPH v €

)

Cena celkom v €

X
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spolu bez DPH
v€

€

spolu s DPH v €

€

Verejný obstarávateľ: Slovenská správa ciest Miletičova 19 826 19 Bratislava
Predmet zákazky: „Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení – zvodidlá
NH4 a EA koncovky“

E.
Obchodné podmienky dodania
predmetu zákazky

Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:
Uchádzač vo svojej ponuke predkladá aj návrh Rámcovej dohody v zmysle časti „A“. bodu
17.2.
Verejný obstarávateľ vyžaduje akceptovať Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky,
ktoré vychádzajú z podmienok určených verejným obstarávateľom v častiach „C“ a „D“ týchto
súťažných podkladov a sú v tejto časti formulované ako „Rámcová dohoda “.
Uchádzač vyjadrí súhlas s týmito obchodnými podmienkami vo svojom vyhlásení
v predloženej ponuke podľa časti „A“ bod 17.1.1.3.
Výsledkom vyhlásenej nadlimitnej verejnej súťaže - bude Rámcová dohoda, uzavretá
s úspešným uchádzačom podľa § 64 zákona o verejnom obstarávaní. Rámcová dohoda,
uzavretá s úspešným uchádzačom musí obsahovať požiadavky a podmienky verejného
obstarávateľa uvedené v tejto časti súťažných podkladov.
Úspešný uchádzač nemôže návrh tejto Rámcovej dohody doplňovať, upravovať, resp. meniť jej
jednotlivé ustanovenia s výnimkou tých, ktoré táto časť obchodných podmienok pripúšťa
a vyplývajú z ponuky úspešného uchádzača.
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Časť č. 1

Rámcová dohoda
uzatvorená podľa § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len „Rámcová dohoda“ alebo „dohoda“)
číslo objednávateľa:

číslo zhotoviteľa:

„Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení
– zvodidlá NH4 a EA koncovky“
časť č. 1 - IVSC Bratislava
Článok I.
Zmluvné strany
1. OBJEDNÁVATEĽ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:
so sídlom:
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných :
vo veciach technických :
Bankové spojenie:
č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefón, fax:

Slovenská správa ciest
Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.
5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím
MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006
Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC-IVSC Bratislava
Miletičova č.19, 826 19 Bratislava

Štátna pokladnica
7000135433/8180
00 33 28
2021067785
(ďalej len „ objednávateľ “)
a

2. ZHOTOVITEĽ (združenie):
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zápis v obch. reg.:
Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných –
- vo veciach technických –
Bankové spojenie:
č. ú.:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel./Fax:
(ďalej len „ zhotoviteľ “)“)

Článok II.
Predmet dohody

2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo, a to:
,,Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení – zvodidlá NH4 a EA
koncovky“ (ďalej len „dielo“) v súlade so súťažnými pokladmi, touto rámcovou dohodou,
písomnými objednávkami objednávateľa a technicko-kvalitatívnymi podmienkami a záväzok
objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela uvedenú v čl. V. tejto rámcovej
dohody.
Realizáciou záchytného bezpečnostného zariadenia (ďalej len „BZ“) sa na účely tejto zmluvy
rozumie ich dodanie a montáž.
Špecifikácia diela je uvedená v časti „C“ súťažných podkladov, pričom rozsah diela nie je
záväzný pre plnenie dohody.
Špecifikácia druhu a rozsahu prác, miesto plnenia, termín plnenia a ďalšie podmienky budú
špecifikované v písomných objednávkach vystavených objednávateľom počas trvania rámcovej
dohody, ktoré budú tvoriť súčasť tejto dohody. Na účely tejto dohody je každé plnenie podľa
konkrétnej objednávky posudzované ako samostatné dielo (ďalej aj „samostatné dielo“).
Ak sa pri realizácii samostatného diela vyskytne požiadavka naviac prác oproti vystavenej
objednávke, akákoľvek takáto zmena rozsahu samostatného diela musí byť písomne
odsúhlasená objednávateľom formou zápisu v stavebnom denníku. V prípade potreby naviac
prác sa následne zmluvné strany zaväzujú začať rokovanie o doobjednaní naviac prác. Ak sa
zmluvné strany dohodnú na naviac prácach, objednávateľ je povinný doručiť zhotoviteľovi
„doobjednávku“ k príslušnej objednávke.
Objednávku je možné ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán alebo odstúpením od
objednávky. Na ukončenie objednávky sa primerane použijú ustanovenia čl. XII. tejto dohody.
Článok III.
Osoby oprávnené konať v mene objednávateľa

3.1

3.2

3.3

Zoznam osôb oprávnených za účelom plnenia tejto dohody konať v mene objednávateľa
oznámi objednávateľ zhotoviteľovi písomne bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto
dohody, pričom objednávateľ je povinný zhotoviteľa písomne informovať o akejkoľvek zmene v
uvedenom zozname.
Oprávnené osoby podľa bodu 3.1 tohto článku sú oprávnené konať v mene objednávateľa
v nasledovnom rozsahu:
- odovzdávať stavenisko formou zápisu v stavebnom denníku;
- kontrolovať práce;
- preberať samostatné dielo;
- zabezpečovať stavenisko podľa platnej legislatívy;
- zabezpečiť vyčistenie staveniska pred realizáciou;
- koordinovať práce počas realizácie.
Objednávky a doobjednávky podľa tejto dohody je za objednávateľa oprávnený podpisovať
prevádzkový námestník objednávateľa.
Článok IV.
Miesto, čas a spôsob plnenia diela

4.1

4.2
4.3

Miestom plnenia diela sú cesty I. triedy (ďalej len „cesty“) vo vlastníctve objednávateľa uvedené
v časti „ A “ súťažných podkladov, pričom konkrétny úsek cesty bude uvedený v príslušnej
objednávke vystavenej objednávateľom.
Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia
jej účinnosti.
Termín realizácie samostatného diela bude určený v jednotlivých objednávkach vystavených
objednávateľom v závislosti od rozsahu požadovaných prác.
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4.4

4.5

Písomná objednávka musí obsahovať najmä:
- Označenie úseku cesty, na ktorej sa bude BZ realizovať (lokalizácia – rozpísať !).
- Dátum začatia vykonávania samostatného diela.
- Lehota na vykonanie samostatného diela.
- Špecifikácia druhu a rozsahu prác.
- Zoznam materiálu a prác.
Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť
objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu samostatného
diela a má za následok predĺženie v objednávke určenej lehoty vykonania samostatného diela.
Predĺžením lehoty vykonania samostatného diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť
zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie podľa čl. VII. dohody okrem prípadov, keď k
omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci.
Článok V.
Odovzdanie staveniska

5.1

5.2

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko na účely vykonania samostatného
diela, t. j. konkrétny úsek cesty vymedzený v objednávke objednávateľa samostatne najneskôr
v deň začatia vykonávania samostatného diela podľa bodu 4.3 čl. IV. dohody a zhotoviteľ sa
zaväzuje stavenisko prevziať.
O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí
staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené konať v mene zmluvnej strany.
Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na
samostatnom diele zhotoviteľ.
Článok VI.
Cena za dielo

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Cena za vykonanie diela podľa tejto dohody sa stanoví ako súčet súčinov jednotkových cien
uvedených v prílohe č. 1 tejto dohody a skutočne vykonaných množstiev prác.
Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
Jednotkové ceny sú stanovené v súlade s ponukou z elektronickej aukcie a sú pevné a nemenné
počas celej doby trvania dohody. Jednotkové ceny pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky
náležitosti nevyhnutné na riadne plnenie predmetu dohody zo strany zhotoviteľa v rozsahu
podľa tejto rámcovej dohody a súťažných podkladov. V každej jednotkovej cene sú zahrnuté
všetky náklady na dodanie a montáž BZ vrátane dopravných nákladov, nákladov na napojenie
na jestvujúce zvodidlá, prípadne ďalšie iné náklady.
Po uplynutí kalendárneho roka 2013 je možné na základe písomnej žiadosti objednávateľa
alebo zhotoviteľa vypočítať fakturačný index, ktorým sa upraví celková cena. Žiadosť musí byť
doručená druhej zmluvnej strane najneskôr do konca februára príslušného kalendárneho roka.
Pri výpočte fakturačného indexu sa zmluvné strany zaväzujú použiť ročnú mieru inflácie za
predchádzajúci kalendárny rok uverejnenú na web stránke Štatistického úradu SR (Štatistický
úrad - služby- informačný servis- Dokument (potvrdenie)- miera inflácie v roku....).
Každý výpočet fakturačného indexu v zmysle bodu 6.4 bude odsúhlasený zmluvnými stranami a
riešený formou písomného dodatku k rámcovej dohode. Návrh dodatku v súlade s dohodou
zmluvných strán je povinná predložiť tá zmluvná strana, ktorá o výpočet indexu požiadala.
Dodatok musí byť podpísaný najneskôr do 1 mesiaca odo dňa doručenia žiadosti podľa bodu,
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Fakturačný index bude platný od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo
k podpísaniu dodatku do doby platnosti nového fakturačného indexu okrem prípadu uvedeného
v bode 6.8.
V prípade, že dotknutá zmluvná strana nedoručí druhej zmluvnej strane žiadosť v zmysle bodu
6.4 v stanovenom termíne alebo nedoručí druhej zmluvnej strane návrh dodatku v zmysle bodu
6.6, ostáva v platnosti dovtedy platný fakturačný index, resp. jednotkové ceny.
Fakturačný index je predávajúci povinný uviesť na príslušnej faktúre.
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6.10 Celková cena predmetu rámcovej dohody počas celej doby trvania rámcovej dohody nesmie
prekročiť sumu 1,250 miliónov EUR bez DPH (slovom: -jedenmilióndvestopäťdesiatisíc- eur).
6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť diela sa na podnet
objednávateľa nebude realizovať.

Článok VII.
Platobné podmienky
7.1
7.2

7.3

7.4
7.5
7.6

7.7

Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonanie samostatného
diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a doporučene doručenej do sídla
objednávateľa. Fakturácia sa uskutoční pre každú objednávku samostatne. Zhotoviteľ je oprávnený
vystaviť faktúru až po riadnom vykonaní a prevzatí samostatného diela v súlade s čl. X. bod 10.5.
Podkladom pre fakturáciu je preberací protokol a súpis skutočne vykonaných prác vyhotovený na
základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku potvrdený osobou oprávnenou konať v mene
objednávateľa.
Na účely fakturácie sa za deň dodania samostatného diela považuje deň podpísania
Odovzdávacieho - preberacieho protokolu samostatného diela podľa čl. X. bod 10.5 tejto dohody.
Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla
objednávateľa.
Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty. Faktúra musí ďalej obsahovať aj odvolávku na číslo dohody (dodatku), číslo
objednávky, popis plnenia podľa predmetu dohody, bankové spojenie podľa dohody. Ak ich
faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je
oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola
vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota
splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo
doplnenej faktúry objednávateľovi. Prílohou faktúry musí byť vždy Odovzdávací - preberací
protokol podľa bodu 10.5. tejto dohody.
Na účely tejto dohody sa za deň zaplatenia považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu
objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

Článok VIII.
Zmluvné sankcie
8.1

8.2
8.3

V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním samostatného diela v lehote uvedenej
v písomnej objednávke má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05%
z ceny vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, za každý aj
začatý deň omeškania.
V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na zaplatenie
úroku z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať
podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok IX.
Podmienky vykonania prác
9.1

Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť samostatného
diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi uvedenému v zozname
podzhotoviteľov predloženom v ponuke v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je
uzatvorenie tejto dohody, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu podzhotoviteľa
uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny podzhotoviteľa počas trvania dohody je
zhotoviteľ oprávnený zmeniť podzhotoviteľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6
9.7
9.8

9.9

9.10

9.11
9.12
9.13
9.14

9.15

9.16
9.17

objednávateľa. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za
všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu podzhotoviteľa vybratého zhotoviteľom,
ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym podzhotoviteľom
na predchádzajúcich stavbách a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa
predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť podzhotoviteľa, pričom nový podzhotoviteľ
musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 9.1 tohto článku.
V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ust. § 28 ods.1 zákona č.
25/2006 Z. z, o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov treťou osobou, zhotoviteľ sa
zaväzuje dielo vykonať prostredníctvom takejto osoby. Ak nebude možné dielo vykonať
prostredníctvom takejto osoby, zhotoviteľ je povinný dielo vykonať prostredníctvom osoby
spĺňajúcej totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe, pričom sa primerane
použijú ustanovenia bodu 9.1 a 9.2 tohto článku dohody.
Pred začatím vykonávania samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť
objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace
riadnemu začatiu s vykonávaním samostatného diela.
Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník podľa zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný
účastníkom vykonávania samostatného diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na
stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady
a nedorobky.
Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez písomného súhlasu osoby oprávnenej rokovať za
objednávateľa vo veciach technických v stavebnom denníku.
V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je
zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne – ešte pred vykonaním príslušnej práce upozorniť objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia
cestného správneho orgánu podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov.
Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie
bezpečnosti premávky na cestách a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou.
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní prác dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane
zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj ustanovenia
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a súvisiacej vykonávacej vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z..
Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať
na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak,
aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a
podmienky tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápismi a
dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy.
Zhotoviteľ zabezpečí pri plnení zmluvy bezpečnosť cestnej premávky a dodržiavanie pravidiel
cestnej premávky všetko v súlade s ustanoveniami zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon).
Zhotoviteľ je povinný organizovať práce tak, aby neohrozil bezpečnosť iných účastníkov cestnej
premávky.
Zhotoviteľ je povinný začiatok a ukončenie prác ohlásiť osobe oprávnenej konať v mene
objednávateľa.

68

Článok X..
Preberanie samostatného diela
10.1 Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebný denník k dennému podpisu osobe oprávnenej konať
v mene objednávateľa za účelom odsúhlasenia rozsahu vykonaných prác, kontroly ich kvality
a množstva použitého materiálu. K stavebnému denníku je zhotoviteľ povinný priložiť dodacie
listy vstupných a použitých materiálov.
10.2 Preberanie samostatného diela vykonaného na základe písomnej objednávky objednávateľa
bude vykonané v súlade so súťažnými podkladmi a podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných
výrobkoch v znení neskorších predpisov.
10.3 K preberaniu samostatného diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi tieto doklady:
 stavebný denník, potvrdený osobami oprávnenými konať za objednávateľa podľa čl. II., bod
2.2 rámcovej dohody s odsúhlasením výmer,
 rekapitulácia prác uvedená v stavebnom denníku,
 súpis skutočne vykonaných prác.
10.4 Po ukončení vykonávania samostatného diela zhotoviteľ vyzve objednávateľa na začatie
preberacieho konania a to emailom na adresu osoby oprávnenej konať v menej objednávateľa.
Na základe výzvy podľa predchádzajúcej vety a po predložení dokladov uvedených v bode 10.3
tohto článku zmluvné strany vykonajú spoločnú obhliadku vykonaného samostatného diela.
Preberacieho konania sa za objednávateľa zúčastnia osoby oprávnené rokovať za
objednávateľa vo veciach technických, resp. osoby oprávnené konať v mene objednávateľa.
10.5 O odovzdaní a prevzatí samostatného diela spíšu zmluvné strany Odovzdávací - preberací
protokol, ktorý podpíšu za objednávateľa osoby oprávnené konať v mene objednávateľa a za
zhotoviteľa ................. (doplní zhotoviteľ). Prílohami Odovzdávacieho - preberacieho protokolu
samostatného diela sú doklady podľa bodu 10.3 tohto článku.
10.6 Za riadne vykonané samostatné dielo sa považuje dielo vykonané riadne a včas, bez vád a
v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technickokvalitatívnych podmienok podľa súťažných podkladov a technických noriem.
10.7 Vlastnícke právo k samostatnému dielu objednávateľ nadobúda dňom podpísania
Odovzdávacieho - preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa bodu 10.5 tohto
článku. Nebezpečenstvo škody na samostatnom diele prechádza zo zhotoviteľa na
objednávateľa súčasne s prechodom vlastníckeho práva.....

Článok XI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady
11.1 Záručná doba na samostatné dielo (podľa konkrétnej písomnej objednávky objednávateľa) je 60
mesiacov.
11.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Odovzdávacieho - preberacieho protokolu
oboma zmluvnými stranami podľa čl. IX. bod 9.5 dohody. Počas záručnej doby zodpovedá
zhotoviteľ za vzniknuté vady samostatného diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa
odstrániť na svoje náklady najneskôr do 10 dní odo dňa jej oznámenia, ak sa zmluvné strany
s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak.
11.3 Uznanie reklamovanej vady samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 5 dní
odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je zhotoviteľ
povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v uvedenej 5 dňovej lehote.
11.4 Vady samostatného diela je objednávateľ povinný uplatniť najneskôr do konca záručnej doby
samostatného diela.
11.5 Pred ukončením záručnej doby samostatného diela prizve objednávateľ zhotoviteľa na
komplexné hodnotenie stavu samostatného diela, ktoré bude vykonané v posledný deň
záručnej doby spoločnou komplexnou prehliadkou
11.6 Ak kedykoľvek počas plynutia záručnej doby samostatného diela odmietne zhotoviteľ odstrániť
vady tohto diela riadne reklamované objednávateľom alebo vada na rovnakom mieste je
opätovne viac ako jedenkrát reklamovaná, objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy.
Takéto odmietnutie zhotoviteľa odstrániť riadne reklamovanú vadu sa považuje za podstatné
porušenie zmluvy.
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Článok XII.
Ukončenie zmluvy
12.1 Táto dohoda zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj
písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od dohody, písomnou výpoveďou
objednávateľa alebo vyčerpaním maximálnej celkovej ceny uvedenej v bode 6.9 čl. VI. dohody.
12.2 V prípade zániku rámcovej dohody dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným
v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné
nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou
zmluvnou stranou ku dňu zániku dohody dohodou.
12.3 Zmluvné strany môžu odstúpiť od tejto dohody ak bude druhou zmluvnou stranou porušená
akákoľvek dohodnutá povinnosť podľa tejto dohody alebo aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie
od dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a jeho účinky
nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
12.4 Objednávateľ je oprávnený vypovedať dohodu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať
písomnú formu. Výpovedná lehota je 30 kalendárnych dní a začína plynúť dňom doručenia
výpovede zhotoviteľovi.
12.5 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení
zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena
v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na
plnenie tejto dohody zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti
objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí,
zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti
a objednávateľ má právo odstúpiť od dohody. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena
bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží zhotoviteľ aj potvrdenie
príslušnej banky.
12.6 V prípade výpovede dohody podľa bodu 12.5 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu
objednávateľ zaplatil časť ceny diela zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu
uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky sa primerane uplatnia
ustanovenia čl. VII. tejto dohody.
Článok XIII.
Doručovanie
13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto dohody alebo v súvislosti
s touto dohodou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň
doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť
prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si
adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje
posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi
s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou
podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Článok XIV.
Záverečné ustanovenia
14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
platných a účinných v Slovenskej republike, najmä zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných
prácach v znení neskorších predpisov.
14.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto dohody
na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností)
vyplývajúcich z tejto dohody bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými
číslovanými dodatkami a dohoda o skončení dohody musí byť písomná. Dodatok k dohode ako
aj dohoda o skončení dohody musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán,
pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu
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14.4
14.5

14.6
14.7

14.8

dodatku k dohode alebo dohody o ukončení dohody nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že
Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 10a zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Táto dohoda je vyhotovená v 5-ich exemplároch, z toho 3 pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.
Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dohody oboznámili, túto uzatvorili slobodne
a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú
vlastnoručným podpisom
Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
Neoddeliteľnou súčasťou dohody je:
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky – časť „ C „ súťažných podkladov
Príloha č. 2 – Kalkulácia ceny – jednotkové ceny dodania tovarov a uskutočnenia prác
Súčasťou dohody sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa, vysvetlenie
súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú
ustanovenia dohody, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami prednosť a platia
vysvetlenia súťažných podkladov.

14.9 Pri plnení Rámcovej dohody daného predmetu zákazky sú

zmluvné strany povinné
postupovať v zmysle § 10b „ Niektoré ustanovenia o určení ceny plnenia“ zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

v Bratislave, dňa :

v ......................, dňa :

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Viliam Žák
riaditeľ IVSC Bratislava

Za časť č.1
Príloha č. 1 –
Opis predmetu zákazky – časť „ C „ súťažných podkladov
Príloha č. 2.1. a 2.2. – Kalkulácia ceny – jednotkové ceny a sumár dodania tovarov a uskutočnenia prác
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Časť č. 2

Rámcová dohoda
uzatvorená podľa § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len „Rámcová dohoda“ alebo „dohoda“)
číslo objednávateľa:

číslo zhotoviteľa:

„„Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení
– zvodidlá NH4 a EA koncovky“
časť č.2 - IVSC Banská Bystrica
Článok I.
Zmluvné strany
3. OBJEDNÁVATEĽ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:
so sídlom:
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných :
vo veciach technických :
Bankové spojenie:
č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefón, fax:

Slovenská správa ciest
Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.
5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT
SR č. 100 z 11. mája 2006
Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC Banská Bystrica
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

Štátna pokladnica
7000135433/8180
00 33 28
2021067785
(ďalej len „ objednávateľ “)
a

4. ZHOTOVITEĽ (združenie):
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zápis v obch. reg.:
Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných –
- vo veciach technických –
Bankové spojenie:
č. ú.:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel./Fax:
(ďalej len „ zhotoviteľ “)

Článok II.
Predmet dohody

2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo, a to:
,,Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení – zvodidlá NH4 a EA koncovky“
(ďalej len „dielo“) v súlade so súťažnými pokladmi, touto rámcovou dohodou, písomnými
objednávkami objednávateľa a technicko-kvalitatívnymi podmienkami a záväzok objednávateľa
zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela uvedenú v čl. V. tejto rámcovej dohody.
Realizáciou záchytného bezpečnostného zariadenia (ďalej len „BZ“) sa na účely tejto zmluvy
rozumie ich dodanie a montáž.
Špecifikácia diela je uvedená v časti „C“ súťažných podkladov, pričom rozsah diela nie je
záväzný pre plnenie dohody.
Špecifikácia druhu a rozsahu prác, miesto plnenia, termín plnenia a ďalšie podmienky budú
špecifikované v písomných objednávkach vystavených objednávateľom počas trvania rámcovej
dohody, ktoré budú tvoriť súčasť tejto dohody. Na účely tejto dohody je každé plnenie podľa
konkrétnej objednávky posudzované ako samostatné dielo (ďalej aj „samostatné dielo“).
Ak sa pri realizácii samostatného diela vyskytne požiadavka naviac prác oproti vystavenej
objednávke, akákoľvek takáto zmena rozsahu samostatného diela musí byť písomne
odsúhlasená objednávateľom formou zápisu v stavebnom denníku. V prípade potreby naviac
prác sa následne zmluvné strany zaväzujú začať rokovanie o doobjednaní naviac prác. Ak sa
zmluvné strany dohodnú na naviac prácach, objednávateľ je povinný doručiť zhotoviteľovi
„doobjednávku“ k príslušnej objednávke.
Objednávku je možné ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán alebo odstúpením od
objednávky. Na ukončenie objednávky sa primerane použijú ustanovenia čl. XII. tejto dohody.
Článok III.
Osoby oprávnené konať v mene objednávateľa

3.1

3.2

3.3

Zoznam osôb oprávnených za účelom plnenia tejto dohody konať v mene objednávateľa oznámi
objednávateľ zhotoviteľovi písomne bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto dohody, pričom
objednávateľ je povinný zhotoviteľa písomne informovať o akejkoľvek zmene v uvedenom
zozname.
Oprávnené osoby podľa bodu 3.1 tohto článku sú oprávnené konať v mene objednávateľa
v nasledovnom rozsahu:
- odovzdávať stavenisko formou zápisu v stavebnom denníku;
- kontrolovať práce;
- preberať samostatné dielo;
- zabezpečovať stavenisko podľa platnej legislatívy;
- zabezpečiť vyčistenie staveniska pred realizáciou;
- koordinovať práce počas realizácie.
Objednávky a doobjednávky podľa tejto dohody je za objednávateľa oprávnený podpisovať
prevádzkový námestník objednávateľa.
Článok IV.
Miesto, čas a spôsob plnenia diela

4.1

4.2
4.3
4.4

Miestom plnenia diela sú cesty I. triedy (ďalej len „cesty“) vo vlastníctve objednávateľa uvedené
v časti „ A “ súťažných podkladov, pričom konkrétny úsek cesty bude uvedený v príslušnej
objednávke vystavenej objednávateľom.
Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia
jej účinnosti.
Termín realizácie samostatného diela bude určený v jednotlivých objednávkach vystavených
objednávateľom v závislosti od rozsahu požadovaných prác.
Písomná objednávka musí obsahovať najmä:

4.5

- Označenie úseku cesty, na ktorej sa bude BZ realizovať (lokalizácia – rozpísať !).
- Dátum začatia vykonávania samostatného diela.
- Lehota na vykonanie samostatného diela.
- Špecifikácia druhu a rozsahu prác.
- Zoznam materiálu a prác.
Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť
objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu samostatného
diela a má za následok predĺženie v objednávke určenej lehoty vykonania samostatného diela.
Predĺžením lehoty vykonania samostatného diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť
zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie podľa čl. VII. dohody okrem prípadov, keď k
omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci.
Článok V.
Odovzdanie staveniska

5.1

5.2

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko na účely vykonania samostatného
diela, t. j. konkrétny úsek cesty vymedzený v objednávke objednávateľa samostatne najneskôr
v deň začatia vykonávania samostatného diela podľa bodu 4.3 čl. IV. dohody a zhotoviteľ sa
zaväzuje stavenisko prevziať.
O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí
staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené konať v mene zmluvnej strany.
Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na
samostatnom diele zhotoviteľ.
Článok VI.
Cena za dielo

Cena za vykonanie diela podľa tejto dohody sa stanoví ako súčet súčinov jednotkových cien
uvedených v prílohe č. 1 tejto dohody a skutočne vykonaných množstiev prác.
6.2 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
6.3 Jednotkové ceny sú stanovené v súlade s ponukou z elektronickej aukcie a sú pevné a nemenné
počas celej doby trvania dohody. Jednotkové ceny pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky
náležitosti nevyhnutné na riadne plnenie predmetu dohody zo strany zhotoviteľa v rozsahu podľa
tejto rámcovej dohody a súťažných podkladov. V každej jednotkovej cene sú zahrnuté všetky
náklady na dodanie a montáž BZ vrátane dopravných nákladov, nákladov na napojenie na
jestvujúce zvodidlá, prípadne ďalšie iné náklady.
6.4 Po uplynutí kalendárneho roka 2013 je možné na základe písomnej žiadosti objednávateľa alebo
zhotoviteľa vypočítať fakturačný index, ktorým sa upraví celková cena. Žiadosť musí byť
doručená druhej zmluvnej strane najneskôr do konca februára príslušného kalendárneho roka.
6.5 Pri výpočte fakturačného indexu sa zmluvné strany zaväzujú použiť ročnú mieru inflácie za
predchádzajúci kalendárny rok uverejnenú na web stránke Štatistického úradu SR (Štatistický
úrad - služby- informačný servis- Dokument (potvrdenie)- miera inflácie v roku....).
6.6 Každý výpočet fakturačného indexu v zmysle bodu 6.4 bude odsúhlasený zmluvnými stranami a
riešený formou písomného dodatku k rámcovej dohode. Návrh dodatku v súlade s dohodou
zmluvných strán je povinná predložiť tá zmluvná strana, ktorá o výpočet indexu požiadala.
Dodatok musí byť podpísaný najneskôr do 1 mesiaca odo dňa doručenia žiadosti podľa bodu, ak
sa zmluvné strany nedohodnú inak.
6.7 Fakturačný index bude platný od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo
k podpísaniu dodatku do doby platnosti nového fakturačného indexu okrem prípadu uvedeného
v bode 6.8.
6.8 V prípade, že dotknutá zmluvná strana nedoručí druhej zmluvnej strane žiadosť v zmysle bodu
6.4 v stanovenom termíne alebo nedoručí druhej zmluvnej strane návrh dodatku v zmysle bodu
6.6, ostáva v platnosti dovtedy platný fakturačný index, resp. jednotkové ceny.
6.9 Fakturačný index je predávajúci povinný uviesť na príslušnej faktúre.
6.10 Celková cena predmetu rámcovej dohody počas celej doby trvania rámcovej dohody nesmie
prekročiť sumu 1,1 miliónov EUR bez DPH (slovom: -jedenmilónjedenstotisíc- eur).
6.1
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6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť diela sa na
objednávateľa nebude realizovať.

podnet

Článok VII.
Platobné podmienky
7.1
7.2

7.3

7.4
7.5
7.6

7.7

Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonanie samostatného
diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a doporučene doručenej do sídla objednávateľa.
Fakturácia sa uskutoční pre každú objednávku samostatne. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru
až po riadnom vykonaní a prevzatí samostatného diela v súlade s čl. X. bod 10.5.
Podkladom pre fakturáciu je preberací protokol a súpis skutočne vykonaných prác vyhotovený na
základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku potvrdený osobou oprávnenou konať v mene
objednávateľa.
Na účely fakturácie sa za deň dodania samostatného diela považuje deň podpísania Odovzdávacieho
- preberacieho protokolu samostatného diela podľa čl. X. bod 10.5 tejto dohody.
Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla
objednávateľa.
Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty. Faktúra musí ďalej obsahovať aj odvolávku na číslo dohody (dodatku), číslo
objednávky, popis plnenia podľa predmetu dohody, bankové spojenie podľa dohody. Ak ich
faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený
takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto
prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne
plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry
objednávateľovi. Prílohou faktúry musí byť vždy Odovzdávací - preberací protokol podľa bodu
10.5. tejto dohody.
Na účely tejto dohody sa za deň zaplatenia považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu
objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

Článok VIII.
Zmluvné sankcie
8.1

8.2
8.3

V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním samostatného diela v lehote uvedenej v písomnej
objednávke má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny
vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, za každý aj začatý deň
omeškania.
V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na zaplatenie
úroku z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať
podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok IX.
Podmienky vykonania prác
9.1

Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť samostatného
diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi uvedenému v zozname
podzhotoviteľov predloženom v ponuke v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je
uzatvorenie tejto dohody, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu podzhotoviteľa
uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny podzhotoviteľa počas trvania dohody je
zhotoviteľ oprávnený zmeniť podzhotoviteľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom
objednávateľa. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za
všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6
9.7
9.8

9.9

9.10

9.11
9.12
9.13
9.14

9.15

9.16
9.17

Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu podzhotoviteľa vybratého zhotoviteľom, ak
má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym podzhotoviteľom na
predchádzajúcich stavbách a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa
predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť podzhotoviteľa, pričom nový podzhotoviteľ
musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 9.1 tohto článku.
V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ust. § 28 ods.1 zákona č.
25/2006 Z. z, o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov treťou osobou, zhotoviteľ sa
zaväzuje dielo vykonať prostredníctvom takejto osoby. Ak nebude možné dielo vykonať
prostredníctvom takejto osoby, zhotoviteľ je povinný dielo vykonať prostredníctvom osoby
spĺňajúcej totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe, pričom sa primerane
použijú ustanovenia bodu 9.1 a 9.2 tohto článku dohody.
Pred začatím vykonávania samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť
objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace
riadnemu začatiu s vykonávaním samostatného diela.
Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník podľa zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný
účastníkom vykonávania samostatného diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na
stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady
a nedorobky.
Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez písomného súhlasu osoby oprávnenej rokovať za
objednávateľa vo veciach technických v stavebnom denníku.
V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je
zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne – ešte pred vykonaním príslušnej práce upozorniť objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia
cestného správneho orgánu podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov.
Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie
bezpečnosti premávky na cestách a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou.
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní prác dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane
zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj ustanovenia
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacej
vykonávacej vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z..
Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na
svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak,
aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a
podmienky tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápismi a
dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy.
Zhotoviteľ zabezpečí pri plnení zmluvy bezpečnosť cestnej premávky a dodržiavanie pravidiel
cestnej premávky všetko v súlade s ustanoveniami zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon).
Zhotoviteľ je povinný organizovať práce tak, aby neohrozil bezpečnosť iných účastníkov cestnej
premávky.
Zhotoviteľ je povinný začiatok a ukončenie prác ohlásiť osobe oprávnenej konať v mene
objednávateľa.
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Článok X..
Preberanie samostatného diela
10.1 Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebný denník k dennému podpisu osobe oprávnenej konať v
mene objednávateľa za účelom odsúhlasenia rozsahu vykonaných prác, kontroly ich kvality
a množstva použitého materiálu. K stavebnému denníku je zhotoviteľ povinný priložiť dodacie
listy vstupných a použitých materiálov.
10.2 Preberanie samostatného diela vykonaného na základe písomnej objednávky objednávateľa
bude vykonané v súlade so súťažnými podkladmi a podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných
výrobkoch v znení neskorších predpisov.
10.3 K preberaniu samostatného diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi tieto doklady:
 stavebný denník, potvrdený osobami oprávnenými konať za objednávateľa podľa čl. II., bod 2.2
rámcovej dohody s odsúhlasením výmer,
 rekapitulácia prác uvedená v stavebnom denníku,
 súpis skutočne vykonaných prác.
10.4 Po ukončení vykonávania samostatného diela zhotoviteľ vyzve objednávateľa na začatie
preberacieho konania a to emailom na adresu osoby oprávnenej konať v menej objednávateľa.
Na základe výzvy podľa predchádzajúcej vety a po predložení dokladov uvedených v bode 10.3
tohto článku zmluvné strany vykonajú spoločnú obhliadku vykonaného samostatného diela.
Preberacieho konania sa za objednávateľa zúčastnia osoby oprávnené rokovať za objednávateľa
vo veciach technických, resp. osoby oprávnené konať v mene objednávateľa.
10.5 O odovzdaní a prevzatí samostatného diela spíšu zmluvné strany Odovzdávací - preberací
protokol, ktorý podpíšu za objednávateľa osoby oprávnené konať v mene objednávateľa a za
zhotoviteľa ................. (doplní zhotoviteľ). Prílohami Odovzdávacieho - preberacieho protokolu
samostatného diela sú doklady podľa bodu 10.3 tohto článku.
10.6 Za riadne vykonané samostatné dielo sa považuje dielo vykonané riadne a včas, bez vád a
v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technicko-kvalitatívnych
podmienok podľa súťažných podkladov a technických noriem.
10.7 Vlastnícke právo k samostatnému dielu objednávateľ nadobúda dňom podpísania
Odovzdávacieho - preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa bodu 10.5 tohto
článku. Nebezpečenstvo škody na samostatnom diele prechádza zo zhotoviteľa na
objednávateľa súčasne s prechodom vlastníckeho práva.....

Článok XI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady
11.1 Záručná doba na samostatné dielo (podľa konkrétnej písomnej objednávky objednávateľa) je 60
mesiacov.
11.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Odovzdávacieho - preberacieho protokolu oboma
zmluvnými stranami podľa čl. IX. bod 9.5 dohody. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za
vzniknuté vady samostatného diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na
svoje náklady najneskôr do 10 dní odo dňa jej oznámenia, ak sa zmluvné strany s prihliadnutím
na povahu vady nedohodnú inak.
11.3 Uznanie reklamovanej vady samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 5 dní
odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je zhotoviteľ
povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v uvedenej 5 dňovej lehote.
11.4 Vady samostatného diela je objednávateľ povinný uplatniť najneskôr do konca záručnej doby
samostatného diela.
11.5 Pred ukončením záručnej doby samostatného diela prizve objednávateľ zhotoviteľa na
komplexné hodnotenie stavu samostatného diela, ktoré bude vykonané v posledný deň záručnej
doby spoločnou komplexnou prehliadkou
11.6 Ak kedykoľvek počas plynutia záručnej doby samostatného diela odmietne zhotoviteľ odstrániť
vady tohto diela riadne reklamované objednávateľom alebo vada na rovnakom mieste je
opätovne viac ako jedenkrát reklamovaná, objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy.
Takéto odmietnutie zhotoviteľa odstrániť riadne reklamovanú vadu sa považuje za podstatné
porušenie zmluvy.
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Článok XII.
Ukončenie zmluvy
12.1 Táto dohoda zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj
písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od dohody, písomnou výpoveďou
objednávateľa alebo vyčerpaním maximálnej celkovej ceny uvedenej v bode 6.9 čl. VI. dohody.
12.2 V prípade zániku rámcovej dohody dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto
dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky
zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou
zmluvnou stranou ku dňu zániku dohody dohodou.
12.3 Zmluvné strany môžu odstúpiť od tejto dohody ak bude druhou zmluvnou stranou porušená
akákoľvek dohodnutá povinnosť podľa tejto dohody alebo aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie
od dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a jeho účinky
nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
12.4 Objednávateľ je oprávnený vypovedať dohodu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať
písomnú formu. Výpovedná lehota je 30 kalendárnych dní a začína plynúť dňom doručenia
výpovede zhotoviteľovi.
12.5 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení
zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena
v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na
plnenie tejto dohody zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti
objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí,
zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti
a objednávateľ má právo odstúpiť od dohody. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena
bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží zhotoviteľ aj potvrdenie
príslušnej banky.
12.6 V prípade výpovede dohody podľa bodu 12.5 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu
objednávateľ zaplatil časť ceny diela zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu
uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky sa primerane uplatnia
ustanovenia čl. VII. tejto dohody.
Článok XIII.
Doručovanie
13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto dohody alebo v súvislosti s touto
dohodou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa
považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň
doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát
neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň
úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty
„adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu,
za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Článok XIV.
Záverečné ustanovenia
14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
platných a účinných v Slovenskej republike, najmä zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach
v znení neskorších predpisov.
14.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto dohody na
tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností)
vyplývajúcich z tejto dohody bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými číslovanými
dodatkami a dohoda o skončení dohody musí byť písomná. Dodatok k dohode ako aj dohoda
o skončení dohody musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom
podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku
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14.4
14.5

14.6
14.7

14.8

k dohode alebo dohody o ukončení dohody nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že
Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 10a zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Táto dohoda je vyhotovená v 5-ich exemplároch, z toho 3 pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.
Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dohody oboznámili, túto uzatvorili slobodne
a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným
podpisom
Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
Neoddeliteľnou súčasťou dohody je:
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky – časť „ C „ súťažných podkladov
Príloha č. 2 – Kalkulácia ceny – jednotkové ceny dodania tovarov a uskutočnenia prác
Súčasťou dohody sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa, vysvetlenie
súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú
ustanovenia dohody, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami prednosť a platia
vysvetlenia súťažných podkladov.

14.9 Pri plnení Rámcovej dohody daného predmetu zákazky sú

zmluvné strany povinné
postupovať v zmysle § 10b „ Niektoré ustanovenia o určení ceny plnenia“ zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

v Banskej Bystrici, dňa :

v ......................, dňa :

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Peter Polešenský
riaditeľ IVSC Banská Bystrica

Za časť č.2
Príloha č. 1 –
Opis predmetu zákazky – časť „ C „ súťažných podkladov
Príloha č. 2.1. a 2.2. – Kalkulácia ceny – jednotkové ceny a sumár dodania tovarov a uskutočnenia prác
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Časť č. 3

Rámcová dohoda
uzatvorená podľa § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len „Rámcová dohoda“ alebo „dohoda“)
číslo objednávateľa:

číslo zhotoviteľa:

„Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení
– zvodidlá NH4 a EA koncovky“
časť č. 3 - IVSC Žilina
Článok I.
Zmluvné strany
5. OBJEDNÁVATEĽ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:
so sídlom:
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných :
vo veciach technických :
Bankové spojenie:
č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefón, fax:

Slovenská správa ciest
Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.
5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím
MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006
Ing. Milan Puchoň, riaditeľ SSC-IVSC Žilina
M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

Štátna pokladnica
7000135433/8180
00 33 28
2021067785
(ďalej len „ objednávateľ “)
a

6. ZHOTOVITEĽ (združenie):
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zápis v obch. reg.:
Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných –
- vo veciach technických –
Bankové spojenie:
č. ú.:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel./Fax:
(ďalej len „ zhotoviteľ “)

Článok II.
Predmet dohody

2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo, a to:
,,Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení – zvodidlá NH4 a EA
koncovky“ (ďalej len „dielo“) v súlade so súťažnými pokladmi, touto rámcovou dohodou,
písomnými objednávkami objednávateľa a technicko-kvalitatívnymi podmienkami a záväzok
objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela uvedenú v čl. V. tejto rámcovej
dohody.
Realizáciou záchytného bezpečnostného zariadenia (ďalej len „BZ“) sa na účely tejto zmluvy
rozumie ich dodanie a montáž.
Špecifikácia diela je uvedená v časti „C“ súťažných podkladov, pričom rozsah diela nie je
záväzný pre plnenie dohody.
Špecifikácia druhu a rozsahu prác, miesto plnenia, termín plnenia a ďalšie podmienky budú
špecifikované v písomných objednávkach vystavených objednávateľom počas trvania rámcovej
dohody, ktoré budú tvoriť súčasť tejto dohody. Na účely tejto dohody je každé plnenie podľa
konkrétnej objednávky posudzované ako samostatné dielo (ďalej aj „samostatné dielo“).
Ak sa pri realizácii samostatného diela vyskytne požiadavka naviac prác oproti vystavenej
objednávke, akákoľvek takáto zmena rozsahu samostatného diela musí byť písomne
odsúhlasená objednávateľom formou zápisu v stavebnom denníku. V prípade potreby naviac
prác sa následne zmluvné strany zaväzujú začať rokovanie o doobjednaní naviac prác. Ak sa
zmluvné strany dohodnú na naviac prácach, objednávateľ je povinný doručiť zhotoviteľovi
„doobjednávku“ k príslušnej objednávke.
Objednávku je možné ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán alebo odstúpením od
objednávky. Na ukončenie objednávky sa primerane použijú ustanovenia čl. XII. tejto dohody.
Článok III.
Osoby oprávnené konať v mene objednávateľa

3.1

3.2

3.3

Zoznam osôb oprávnených za účelom plnenia tejto dohody konať v mene objednávateľa
oznámi objednávateľ zhotoviteľovi písomne bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto
dohody, pričom objednávateľ je povinný zhotoviteľa písomne informovať o akejkoľvek zmene v
uvedenom zozname.
Oprávnené osoby podľa bodu 3.1 tohto článku sú oprávnené konať v mene objednávateľa
v nasledovnom rozsahu:
- odovzdávať stavenisko formou zápisu v stavebnom denníku;
- kontrolovať práce;
- preberať samostatné dielo;
- zabezpečovať stavenisko podľa platnej legislatívy;
- zabezpečiť vyčistenie staveniska pred realizáciou;
- koordinovať práce počas realizácie.
Objednávky a doobjednávky podľa tejto dohody je za objednávateľa oprávnený podpisovať
prevádzkový námestník objednávateľa.
Článok IV.
Miesto, čas a spôsob plnenia diela

4.1

4.2
4.3

Miestom plnenia diela sú cesty I. triedy (ďalej len „cesty“) vo vlastníctve objednávateľa uvedené
v časti „ A “ súťažných podkladov, pričom konkrétny úsek cesty bude uvedený v príslušnej
objednávke vystavenej objednávateľom.
Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia
jej účinnosti.
Termín realizácie samostatného diela bude určený v jednotlivých objednávkach vystavených
objednávateľom v závislosti od rozsahu požadovaných prác.
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4.4

4.5

Písomná objednávka musí obsahovať najmä:
- Označenie úseku cesty, na ktorej sa bude BZ realizovať (lokalizácia – rozpísať !).
- Dátum začatia vykonávania samostatného diela.
- Lehota na vykonanie samostatného diela.
- Špecifikácia druhu a rozsahu prác.
- Zoznam materiálu a prác.
Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť
objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu samostatného
diela a má za následok predĺženie v objednávke určenej lehoty vykonania samostatného diela.
Predĺžením lehoty vykonania samostatného diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť
zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie podľa čl. VII. dohody okrem prípadov, keď k
omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci.
Článok V.
Odovzdanie staveniska

5.1

5.2

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko na účely vykonania samostatného
diela, t. j. konkrétny úsek cesty vymedzený v objednávke objednávateľa samostatne najneskôr
v deň začatia vykonávania samostatného diela podľa bodu 4.3 čl. IV. dohody a zhotoviteľ sa
zaväzuje stavenisko prevziať.
O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí
staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené konať v mene zmluvnej strany.
Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na
samostatnom diele zhotoviteľ.
Článok VI.
Cena za dielo

6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Cena za vykonanie diela podľa tejto dohody sa stanoví ako súčet súčinov jednotkových cien
uvedených v prílohe č. 1 tejto dohody a skutočne vykonaných množstiev prác.
Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
Jednotkové ceny sú stanovené v súlade s ponukou z elektronickej aukcie a sú pevné a nemenné
počas celej doby trvania dohody. Jednotkové ceny pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky
náležitosti nevyhnutné na riadne plnenie predmetu dohody zo strany zhotoviteľa v rozsahu
podľa tejto rámcovej dohody a súťažných podkladov. V každej jednotkovej cene sú zahrnuté
všetky náklady na dodanie a montáž BZ vrátane dopravných nákladov, nákladov na napojenie
na jestvujúce zvodidlá, prípadne ďalšie iné náklady.
Po uplynutí kalendárneho roka 2013 je možné na základe písomnej žiadosti objednávateľa
alebo zhotoviteľa vypočítať fakturačný index, ktorým sa upraví celková cena. Žiadosť musí byť
doručená druhej zmluvnej strane najneskôr do konca februára príslušného kalendárneho roka.
Pri výpočte fakturačného indexu sa zmluvné strany zaväzujú použiť ročnú mieru inflácie za
predchádzajúci kalendárny rok uverejnenú na web stránke Štatistického úradu SR (Štatistický
úrad - služby- informačný servis- Dokument (potvrdenie)- miera inflácie v roku....).
Každý výpočet fakturačného indexu v zmysle bodu 6.4 bude odsúhlasený zmluvnými stranami a
riešený formou písomného dodatku k rámcovej dohode. Návrh dodatku v súlade s dohodou
zmluvných strán je povinná predložiť tá zmluvná strana, ktorá o výpočet indexu požiadala.
Dodatok musí byť podpísaný najneskôr do 1 mesiaca odo dňa doručenia žiadosti podľa bodu,
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Fakturačný index bude platný od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo
k podpísaniu dodatku do doby platnosti nového fakturačného indexu okrem prípadu uvedeného
v bode 6.8.
V prípade, že dotknutá zmluvná strana nedoručí druhej zmluvnej strane žiadosť v zmysle bodu
6.4 v stanovenom termíne alebo nedoručí druhej zmluvnej strane návrh dodatku v zmysle bodu
6.6, ostáva v platnosti dovtedy platný fakturačný index, resp. jednotkové ceny.
Fakturačný index je predávajúci povinný uviesť na príslušnej faktúre.
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6.10 Celková cena predmetu rámcovej dohody počas celej doby trvania rámcovej dohody nesmie
prekročiť sumu 1,2 miliónov EUR bez DPH (slovom: -jedenmilióndvestotisíc- eur).
6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť diela sa na podnet
objednávateľa nebude realizovať.

Článok VII.
Platobné podmienky
7.1
7.2

7.3

7.4
7.5
7.6

7.7

Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonanie samostatného
diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a doporučene doručenej do sídla
objednávateľa. Fakturácia sa uskutoční pre každú objednávku samostatne. Zhotoviteľ je oprávnený
vystaviť faktúru až po riadnom vykonaní a prevzatí samostatného diela v súlade s čl. X. bod 10.5.
Podkladom pre fakturáciu je preberací protokol a súpis skutočne vykonaných prác vyhotovený na
základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku potvrdený osobou oprávnenou konať v mene
objednávateľa.
Na účely fakturácie sa za deň dodania samostatného diela považuje deň podpísania
Odovzdávacieho - preberacieho protokolu samostatného diela podľa čl. X. bod 10.5 tejto dohody.
Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla
objednávateľa.
Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty. Faktúra musí ďalej obsahovať aj odvolávku na číslo dohody (dodatku), číslo
objednávky, popis plnenia podľa predmetu dohody, bankové spojenie podľa dohody. Ak ich
faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je
oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola
vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota
splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo
doplnenej faktúry objednávateľovi. Prílohou faktúry musí byť vždy Odovzdávací - preberací
protokol podľa bodu 10.5. tejto dohody.
Na účely tejto dohody sa za deň zaplatenia považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu
objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

Článok VIII.
Zmluvné sankcie
8.1

8.2
8.3

V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním samostatného diela v lehote uvedenej
v písomnej objednávke má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05%
z ceny vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, za každý aj
začatý deň omeškania.
V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na zaplatenie
úroku z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať
podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok IX.
Podmienky vykonania prác
9.1

Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť samostatného
diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi uvedenému v zozname
podzhotoviteľov predloženom v ponuke v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je
uzatvorenie tejto dohody, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu podzhotoviteľa
uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny podzhotoviteľa počas trvania dohody je
zhotoviteľ oprávnený zmeniť podzhotoviteľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6
9.7
9.8

9.9

9.10

9.11
9.12
9.13
9.14

9.15

9.16
9.17

objednávateľa. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za
všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu podzhotoviteľa vybratého zhotoviteľom,
ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym podzhotoviteľom
na predchádzajúcich stavbách a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa
predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť podzhotoviteľa, pričom nový podzhotoviteľ
musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 9.1 tohto článku.
V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ust. § 28 ods.1 zákona č.
25/2006 Z. z, o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov treťou osobou, zhotoviteľ sa
zaväzuje dielo vykonať prostredníctvom takejto osoby. Ak nebude možné dielo vykonať
prostredníctvom takejto osoby, zhotoviteľ je povinný dielo vykonať prostredníctvom osoby
spĺňajúcej totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe, pričom sa primerane
použijú ustanovenia bodu 9.1 a 9.2 tohto článku dohody.
Pred začatím vykonávania samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť
objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace
riadnemu začatiu s vykonávaním samostatného diela.
Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník podľa zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný
účastníkom vykonávania samostatného diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na
stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady
a nedorobky.
Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez písomného súhlasu osoby oprávnenej rokovať za
objednávateľa vo veciach technických v stavebnom denníku.
V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je
zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne – ešte pred vykonaním príslušnej práce upozorniť objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia
cestného správneho orgánu podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov.
Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie
bezpečnosti premávky na cestách a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou.
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní prác dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane
zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj ustanovenia
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a súvisiacej vykonávacej vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z..
Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať
na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak,
aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a
podmienky tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápismi a
dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy.
Zhotoviteľ zabezpečí pri plnení zmluvy bezpečnosť cestnej premávky a dodržiavanie pravidiel
cestnej premávky všetko v súlade s ustanoveniami zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon).
Zhotoviteľ je povinný organizovať práce tak, aby neohrozil bezpečnosť iných účastníkov cestnej
premávky.
Zhotoviteľ je povinný začiatok a ukončenie prác ohlásiť osobe oprávnenej konať v mene
objednávateľa.
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Článok X..
Preberanie samostatného diela
10.1 Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebný denník k dennému podpisu osobe oprávnenej konať
v mene objednávateľa za účelom odsúhlasenia rozsahu vykonaných prác, kontroly ich kvality
a množstva použitého materiálu. K stavebnému denníku je zhotoviteľ povinný priložiť dodacie
listy vstupných a použitých materiálov.
10.2 Preberanie samostatného diela vykonaného na základe písomnej objednávky objednávateľa
bude vykonané v súlade so súťažnými podkladmi a podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných
výrobkoch v znení neskorších predpisov.
10.3 K preberaniu samostatného diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi tieto doklady:
 stavebný denník, potvrdený osobami oprávnenými konať za objednávateľa podľa čl. II., bod
2.2 rámcovej dohody s odsúhlasením výmer,
 rekapitulácia prác uvedená v stavebnom denníku,
 súpis skutočne vykonaných prác.
10.4 Po ukončení vykonávania samostatného diela zhotoviteľ vyzve objednávateľa na začatie
preberacieho konania a to emailom na adresu osoby oprávnenej konať v menej objednávateľa.
Na základe výzvy podľa predchádzajúcej vety a po predložení dokladov uvedených v bode 10.3
tohto článku zmluvné strany vykonajú spoločnú obhliadku vykonaného samostatného diela.
Preberacieho konania sa za objednávateľa zúčastnia osoby oprávnené rokovať za
objednávateľa vo veciach technických, resp. osoby oprávnené konať v mene objednávateľa.
10.5 O odovzdaní a prevzatí samostatného diela spíšu zmluvné strany Odovzdávací - preberací
protokol, ktorý podpíšu za objednávateľa osoby oprávnené konať v mene objednávateľa a za
zhotoviteľa ................. (doplní zhotoviteľ). Prílohami Odovzdávacieho - preberacieho protokolu
samostatného diela sú doklady podľa bodu 10.3 tohto článku.
10.6 Za riadne vykonané samostatné dielo sa považuje dielo vykonané riadne a včas, bez vád a
v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technickokvalitatívnych podmienok podľa súťažných podkladov a technických noriem.
10.7 Vlastnícke právo k samostatnému dielu objednávateľ nadobúda dňom podpísania
Odovzdávacieho - preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa bodu 10.5 tohto
článku. Nebezpečenstvo škody na samostatnom diele prechádza zo zhotoviteľa na
objednávateľa súčasne s prechodom vlastníckeho práva.....

Článok XI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady
11.1 Záručná doba na samostatné dielo (podľa konkrétnej písomnej objednávky objednávateľa) je 60
mesiacov.
11.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Odovzdávacieho - preberacieho protokolu
oboma zmluvnými stranami podľa čl. IX. bod 9.5 dohody. Počas záručnej doby zodpovedá
zhotoviteľ za vzniknuté vady samostatného diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa
odstrániť na svoje náklady najneskôr do 10 dní odo dňa jej oznámenia, ak sa zmluvné strany
s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak.
11.3 Uznanie reklamovanej vady samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 5 dní
odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je zhotoviteľ
povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v uvedenej 5 dňovej lehote.
11.4 Vady samostatného diela je objednávateľ povinný uplatniť najneskôr do konca záručnej doby
samostatného diela.
11.5 Pred ukončením záručnej doby samostatného diela prizve objednávateľ zhotoviteľa na
komplexné hodnotenie stavu samostatného diela, ktoré bude vykonané v posledný deň
záručnej doby spoločnou komplexnou prehliadkou
11.6 Ak kedykoľvek počas plynutia záručnej doby samostatného diela odmietne zhotoviteľ odstrániť
vady tohto diela riadne reklamované objednávateľom alebo vada na rovnakom mieste je
opätovne viac ako jedenkrát reklamovaná, objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy.
Takéto odmietnutie zhotoviteľa odstrániť riadne reklamovanú vadu sa považuje za podstatné
porušenie zmluvy.
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Článok XII.
Ukončenie zmluvy
12.1 Táto dohoda zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj
písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od dohody, písomnou výpoveďou
objednávateľa alebo vyčerpaním maximálnej celkovej ceny uvedenej v bode 6.9 čl. VI. dohody.
12.2 V prípade zániku rámcovej dohody dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným
v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné
nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou
zmluvnou stranou ku dňu zániku dohody dohodou.
12.3 Zmluvné strany môžu odstúpiť od tejto dohody ak bude druhou zmluvnou stranou porušená
akákoľvek dohodnutá povinnosť podľa tejto dohody alebo aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie
od dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a jeho účinky
nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
12.4 Objednávateľ je oprávnený vypovedať dohodu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať
písomnú formu. Výpovedná lehota je 30 kalendárnych dní a začína plynúť dňom doručenia
výpovede zhotoviteľovi.
12.5 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení
zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena
v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na
plnenie tejto dohody zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti
objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí,
zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti
a objednávateľ má právo odstúpiť od dohody. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena
bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží zhotoviteľ aj potvrdenie
príslušnej banky.
12.6 V prípade výpovede dohody podľa bodu 12.5 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu
objednávateľ zaplatil časť ceny diela zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu
uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky sa primerane uplatnia
ustanovenia čl. VII. tejto dohody.
Článok XIII.
Doručovanie
13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto dohody alebo v súvislosti
s touto dohodou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň
doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť
prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si
adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje
posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi
s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou
podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Článok XIV.
Záverečné ustanovenia
14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
platných a účinných v Slovenskej republike, najmä zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných
prácach v znení neskorších predpisov.
14.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto dohody
na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností)
vyplývajúcich z tejto dohody bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými
číslovanými dodatkami a dohoda o skončení dohody musí byť písomná. Dodatok k dohode ako
aj dohoda o skončení dohody musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán,
pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu
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14.4
14.5

14.6
14.7

14.8

dodatku k dohode alebo dohody o ukončení dohody nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že
Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 10a zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Táto dohoda je vyhotovená v 5-ich exemplároch, z toho 3 pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.
Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dohody oboznámili, túto uzatvorili slobodne
a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú
vlastnoručným podpisom
Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
Neoddeliteľnou súčasťou dohody je:
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky – časť „ C „ súťažných podkladov
Príloha č. 2 – Kalkulácia ceny – jednotkové ceny dodania tovarov a uskutočnenia prác
Súčasťou dohody sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa, vysvetlenie
súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú
ustanovenia dohody, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami prednosť a platia
vysvetlenia súťažných podkladov.

14.9 Pri plnení Rámcovej dohody daného predmetu zákazky sú

zmluvné strany povinné
postupovať v zmysle § 10b „ Niektoré ustanovenia o určení ceny plnenia“ zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

v Žiline, dňa :

v ......................, dňa :

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Milan P u c h o ň
riaditeľ IVSC Bratislava

Za časť č.3
Príloha č. 1 –
Opis predmetu zákazky – časť „ C „ súťažných podkladov
Príloha č. 2.1. a 2.2. – Kalkulácia ceny – jednotkové ceny a sumár dodania tovarov a uskutočnenia prác
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Časť č. 4

Rámcová dohoda
uzatvorená podľa § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej len „Rámcová dohoda“ alebo „dohoda“)
číslo objednávateľa:

číslo zhotoviteľa:

„Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení
– zvodidlá NH4 a EA koncovky“
časť č. 4 - IVSC Košice
Článok I.
Zmluvné strany
7. OBJEDNÁVATEĽ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:
so sídlom:
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných :
vo veciach technických :
Bankové spojenie:
č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefón, fax:

Slovenská správa ciest
Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č.
5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M 2005 zo dňa 14. februára 2005, zmenená rozhodnutím MDPT
SR č. 100 z 11. mája 2006
Ing. Jozef Fabian, riaditeľ SSC-IVSC Košice
Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice

Štátna pokladnica
7000135433/8180
00 33 28
2021067785
(ďalej len „ objednávateľ “)
a

8. ZHOTOVITEĽ (združenie):
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zápis v obch. reg.:
Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných –
- vo veciach technických –
Bankové spojenie:
č. ú.:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel./Fax:
(ďalej len „ zhotoviteľ “)

Článok II.
Predmet dohody

2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo, a to:
,,Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení – zvodidlá NH4 a EA koncovky“
(ďalej len „dielo“) v súlade so súťažnými pokladmi, touto rámcovou dohodou, písomnými
objednávkami objednávateľa a technicko-kvalitatívnymi podmienkami a záväzok objednávateľa
zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela uvedenú v čl. V. tejto rámcovej dohody.
Realizáciou záchytného bezpečnostného zariadenia (ďalej len „BZ“) sa na účely tejto zmluvy
rozumie ich dodanie a montáž.
Špecifikácia diela je uvedená v časti „C“ súťažných podkladov, pričom rozsah diela nie je
záväzný pre plnenie dohody.
Špecifikácia druhu a rozsahu prác, miesto plnenia, termín plnenia a ďalšie podmienky budú
špecifikované v písomných objednávkach vystavených objednávateľom počas trvania rámcovej
dohody, ktoré budú tvoriť súčasť tejto dohody. Na účely tejto dohody je každé plnenie podľa
konkrétnej objednávky posudzované ako samostatné dielo (ďalej aj „samostatné dielo“).
Ak sa pri realizácii samostatného diela vyskytne požiadavka naviac prác oproti vystavenej
objednávke, akákoľvek takáto zmena rozsahu samostatného diela musí byť písomne
odsúhlasená objednávateľom formou zápisu v stavebnom denníku. V prípade potreby naviac
prác sa následne zmluvné strany zaväzujú začať rokovanie o doobjednaní naviac prác. Ak sa
zmluvné strany dohodnú na naviac prácach, objednávateľ je povinný doručiť zhotoviteľovi
„doobjednávku“ k príslušnej objednávke.
Objednávku je možné ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán alebo odstúpením od
objednávky. Na ukončenie objednávky sa primerane použijú ustanovenia čl. XII. tejto dohody.
Článok III.
Osoby oprávnené konať v mene objednávateľa

3.1

3.2

3.3

Zoznam osôb oprávnených za účelom plnenia tejto dohody konať v mene objednávateľa oznámi
objednávateľ zhotoviteľovi písomne bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto dohody, pričom
objednávateľ je povinný zhotoviteľa písomne informovať o akejkoľvek zmene v uvedenom
zozname.
Oprávnené osoby podľa bodu 3.1 tohto článku sú oprávnené konať v mene objednávateľa
v nasledovnom rozsahu:
- odovzdávať stavenisko formou zápisu v stavebnom denníku;
- kontrolovať práce;
- preberať samostatné dielo;
- zabezpečovať stavenisko podľa platnej legislatívy;
- zabezpečiť vyčistenie staveniska pred realizáciou;
- koordinovať práce počas realizácie.
Objednávky a doobjednávky podľa tejto dohody je za objednávateľa oprávnený podpisovať
prevádzkový námestník objednávateľa.
Článok IV.
Miesto, čas a spôsob plnenia diela

4.1

4.2
4.3
4.4

Miestom plnenia diela sú cesty I. triedy (ďalej len „cesty“) vo vlastníctve objednávateľa uvedené
v časti „ A “ súťažných podkladov, pričom konkrétny úsek cesty bude uvedený v príslušnej
objednávke vystavenej objednávateľom.
Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia
jej účinnosti.
Termín realizácie samostatného diela bude určený v jednotlivých objednávkach vystavených
objednávateľom v závislosti od rozsahu požadovaných prác.
Písomná objednávka musí obsahovať najmä:
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4.5

- Označenie úseku cesty, na ktorej sa bude BZ realizovať (lokalizácia – rozpísať !).
- Dátum začatia vykonávania samostatného diela.
- Lehota na vykonanie samostatného diela.
- Špecifikácia druhu a rozsahu prác.
- Zoznam materiálu a prác.
Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť
objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu samostatného
diela a má za následok predĺženie v objednávke určenej lehoty vykonania samostatného diela.
Predĺžením lehoty vykonania samostatného diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť
zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie podľa čl. VII. dohody okrem prípadov, keď k
omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci.
Článok V.
Odovzdanie staveniska

5.1

5.2

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko na účely vykonania samostatného
diela, t. j. konkrétny úsek cesty vymedzený v objednávke objednávateľa samostatne najneskôr
v deň začatia vykonávania samostatného diela podľa bodu 4.3 čl. IV. dohody a zhotoviteľ sa
zaväzuje stavenisko prevziať.
O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí
staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené konať v mene zmluvnej strany.
Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na
samostatnom diele zhotoviteľ.
Článok VI.
Cena za dielo

Cena za vykonanie diela podľa tejto dohody sa stanoví ako súčet súčinov jednotkových cien
uvedených v prílohe č. 1 tejto dohody a skutočne vykonaných množstiev prác.
6.2 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
6.3 Jednotkové ceny sú stanovené v súlade s ponukou z elektronickej aukcie a sú pevné a nemenné
počas celej doby trvania dohody. Jednotkové ceny pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky
náležitosti nevyhnutné na riadne plnenie predmetu dohody zo strany zhotoviteľa v rozsahu podľa
tejto rámcovej dohody a súťažných podkladov. V každej jednotkovej cene sú zahrnuté všetky
náklady na dodanie a montáž BZ vrátane dopravných nákladov, nákladov na napojenie na
jestvujúce zvodidlá, prípadne ďalšie iné náklady.
6.4 Po uplynutí kalendárneho roka 2013 je možné na základe písomnej žiadosti objednávateľa alebo
zhotoviteľa vypočítať fakturačný index, ktorým sa upraví celková cena. Žiadosť musí byť
doručená druhej zmluvnej strane najneskôr do konca februára príslušného kalendárneho roka.
6.5 Pri výpočte fakturačného indexu sa zmluvné strany zaväzujú použiť ročnú mieru inflácie za
predchádzajúci kalendárny rok uverejnenú na web stránke Štatistického úradu SR (Štatistický
úrad - služby- informačný servis- Dokument (potvrdenie)- miera inflácie v roku....).
6.6 Každý výpočet fakturačného indexu v zmysle bodu 6.4 bude odsúhlasený zmluvnými stranami a
riešený formou písomného dodatku k rámcovej dohode. Návrh dodatku v súlade s dohodou
zmluvných strán je povinná predložiť tá zmluvná strana, ktorá o výpočet indexu požiadala.
Dodatok musí byť podpísaný najneskôr do 1 mesiaca odo dňa doručenia žiadosti podľa bodu, ak
sa zmluvné strany nedohodnú inak.
6.7 Fakturačný index bude platný od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo
k podpísaniu dodatku do doby platnosti nového fakturačného indexu okrem prípadu uvedeného
v bode 6.8.
6.8 V prípade, že dotknutá zmluvná strana nedoručí druhej zmluvnej strane žiadosť v zmysle bodu
6.4 v stanovenom termíne alebo nedoručí druhej zmluvnej strane návrh dodatku v zmysle bodu
6.6, ostáva v platnosti dovtedy platný fakturačný index, resp. jednotkové ceny.
6.9 Fakturačný index je predávajúci povinný uviesť na príslušnej faktúre.
6.10 Celková cena predmetu rámcovej dohody počas celej doby trvania rámcovej dohody nesmie
prekročiť sumu 1,45 miliónov EUR bez DPH (slovom: -jedenmiliónštyristopäťdesiatisíc- eur).
6.1
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6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť diela sa na
objednávateľa nebude realizovať.

podnet

Článok VII.
Platobné podmienky
7.1
7.2

7.3

7.4
7.5
7.6

7.7

Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonanie samostatného
diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a doporučene doručenej do sídla objednávateľa.
Fakturácia sa uskutoční pre každú objednávku samostatne. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru
až po riadnom vykonaní a prevzatí samostatného diela v súlade s čl. X. bod 10.5.
Podkladom pre fakturáciu je preberací protokol a súpis skutočne vykonaných prác vyhotovený na
základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku potvrdený osobou oprávnenou konať v mene
objednávateľa.
Na účely fakturácie sa za deň dodania samostatného diela považuje deň podpísania Odovzdávacieho
- preberacieho protokolu samostatného diela podľa čl. X. bod 10.5 tejto dohody.
Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla
objednávateľa.
Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty. Faktúra musí ďalej obsahovať aj odvolávku na číslo dohody (dodatku), číslo
objednávky, popis plnenia podľa predmetu dohody, bankové spojenie podľa dohody. Ak ich
faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený
takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto
prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne
plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry
objednávateľovi. Prílohou faktúry musí byť vždy Odovzdávací - preberací protokol podľa bodu
10.5. tejto dohody.
Na účely tejto dohody sa za deň zaplatenia považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu
objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.

Článok VIII.
Zmluvné sankcie
8.1

8.2
8.3

V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním samostatného diela v lehote uvedenej v písomnej
objednávke má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny
vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, za každý aj začatý deň
omeškania.
V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na zaplatenie
úroku z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať
podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok IX.
Podmienky vykonania prác
9.1

Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť samostatného
diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu podzhotoviteľovi uvedenému v zozname
podzhotoviteľov predloženom v ponuke v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je
uzatvorenie tejto dohody, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu podzhotoviteľa
uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny podzhotoviteľa počas trvania dohody je
zhotoviteľ oprávnený zmeniť podzhotoviteľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom
objednávateľa. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za
všetky práce a činnosti podzhotoviteľa.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6
9.7
9.8

9.9

9.10

9.11
9.12
9.13
9.14

9.15

9.16
9.17

Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu podzhotoviteľa vybratého zhotoviteľom, ak
má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym podzhotoviteľom na
predchádzajúcich stavbách a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa
predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť podzhotoviteľa, pričom nový podzhotoviteľ
musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 9.1 tohto článku.
V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ust. § 28 ods.1 zákona č.
25/2006 Z. z, o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov treťou osobou, zhotoviteľ sa
zaväzuje dielo vykonať prostredníctvom takejto osoby. Ak nebude možné dielo vykonať
prostredníctvom takejto osoby, zhotoviteľ je povinný dielo vykonať prostredníctvom osoby
spĺňajúcej totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe, pričom sa primerane
použijú ustanovenia bodu 9.1 a 9.2 tohto článku dohody.
Pred začatím vykonávania samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť
objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace
riadnemu začatiu s vykonávaním samostatného diela.
Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník podľa zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný
účastníkom vykonávania samostatného diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na
stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady
a nedorobky.
Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez písomného súhlasu osoby oprávnenej rokovať za
objednávateľa vo veciach technických v stavebnom denníku.
V prípade ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je
zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne – ešte pred vykonaním príslušnej práce upozorniť objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia
cestného správneho orgánu podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov.
Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie
bezpečnosti premávky na cestách a všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou.
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní prác dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane
zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj ustanovenia
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacej
vykonávacej vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z..
Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na
svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak,
aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a
podmienky tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápismi a
dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy.
Zhotoviteľ zabezpečí pri plnení zmluvy bezpečnosť cestnej premávky a dodržiavanie pravidiel
cestnej premávky všetko v súlade s ustanoveniami zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon).
Zhotoviteľ je povinný organizovať práce tak, aby neohrozil bezpečnosť iných účastníkov cestnej
premávky.
Zhotoviteľ je povinný začiatok a ukončenie prác ohlásiť osobe oprávnenej konať v mene
objednávateľa.
Článok X..
Preberanie samostatného diela

10.1 Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebný denník k dennému podpisu osobe oprávnenej konať v
mene objednávateľa za účelom odsúhlasenia rozsahu vykonaných prác, kontroly ich kvality
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

a množstva použitého materiálu. K stavebnému denníku je zhotoviteľ povinný priložiť dodacie
listy vstupných a použitých materiálov.
Preberanie samostatného diela vykonaného na základe písomnej objednávky objednávateľa
bude vykonané v súlade so súťažnými podkladmi a podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných
výrobkoch v znení neskorších predpisov.
K preberaniu samostatného diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi tieto doklady:
 stavebný denník, potvrdený osobami oprávnenými konať za objednávateľa podľa čl. II., bod 2.2
rámcovej dohody s odsúhlasením výmer,
 rekapitulácia prác uvedená v stavebnom denníku,
 súpis skutočne vykonaných prác.
Po ukončení vykonávania samostatného diela zhotoviteľ vyzve objednávateľa na začatie
preberacieho konania a to emailom na adresu osoby oprávnenej konať v menej objednávateľa.
Na základe výzvy podľa predchádzajúcej vety a po predložení dokladov uvedených v bode 10.3
tohto článku zmluvné strany vykonajú spoločnú obhliadku vykonaného samostatného diela.
Preberacieho konania sa za objednávateľa zúčastnia osoby oprávnené rokovať za objednávateľa
vo veciach technických, resp. osoby oprávnené konať v mene objednávateľa.
O odovzdaní a prevzatí samostatného diela spíšu zmluvné strany Odovzdávací - preberací
protokol, ktorý podpíšu za objednávateľa osoby oprávnené konať v mene objednávateľa a za
zhotoviteľa ................. (doplní zhotoviteľ). Prílohami Odovzdávacieho - preberacieho protokolu
samostatného diela sú doklady podľa bodu 10.3 tohto článku.
Za riadne vykonané samostatné dielo sa považuje dielo vykonané riadne a včas, bez vád a
v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technicko-kvalitatívnych
podmienok podľa súťažných podkladov a technických noriem.
Vlastnícke právo k samostatnému dielu objednávateľ nadobúda dňom podpísania
Odovzdávacieho - preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa bodu 10.5 tohto
článku. Nebezpečenstvo škody na samostatnom diele prechádza zo zhotoviteľa na
objednávateľa súčasne s prechodom vlastníckeho práva.....

Článok XI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady
11.1 Záručná doba na samostatné dielo (podľa konkrétnej písomnej objednávky objednávateľa) je 60
mesiacov.
11.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Odovzdávacieho - preberacieho protokolu oboma
zmluvnými stranami podľa čl. IX. bod 9.5 dohody. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za
vzniknuté vady samostatného diela a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na
svoje náklady najneskôr do 10 dní odo dňa jej oznámenia, ak sa zmluvné strany s prihliadnutím
na povahu vady nedohodnú inak.
11.3 Uznanie reklamovanej vady samostatného diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 5 dní
odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je zhotoviteľ
povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v uvedenej 5 dňovej lehote.
11.4 Vady samostatného diela je objednávateľ povinný uplatniť najneskôr do konca záručnej doby
samostatného diela.
11.5 Pred ukončením záručnej doby samostatného diela prizve objednávateľ zhotoviteľa na
komplexné hodnotenie stavu samostatného diela, ktoré bude vykonané v posledný deň záručnej
doby spoločnou komplexnou prehliadkou
11.6 Ak kedykoľvek počas plynutia záručnej doby samostatného diela odmietne zhotoviteľ odstrániť
vady tohto diela riadne reklamované objednávateľom alebo vada na rovnakom mieste je
opätovne viac ako jedenkrát reklamovaná, objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy.
Takéto odmietnutie zhotoviteľa odstrániť riadne reklamovanú vadu sa považuje za podstatné
porušenie zmluvy.
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Článok XII.
Ukončenie zmluvy
12.1 Táto dohoda zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj
písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od dohody, písomnou výpoveďou
objednávateľa alebo vyčerpaním maximálnej celkovej ceny uvedenej v bode 6.9 čl. VI. dohody.
12.2 V prípade zániku rámcovej dohody dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto
dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky
zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou
zmluvnou stranou ku dňu zániku dohody dohodou.
12.3 Zmluvné strany môžu odstúpiť od tejto dohody ak bude druhou zmluvnou stranou porušená
akákoľvek dohodnutá povinnosť podľa tejto dohody alebo aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie
od dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a jeho účinky
nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
12.4 Objednávateľ je oprávnený vypovedať dohodu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať
písomnú formu. Výpovedná lehota je 30 kalendárnych dní a začína plynúť dňom doručenia
výpovede zhotoviteľovi.
12.5 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení
zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena
v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na
plnenie tejto dohody zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti
objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí,
zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti
a objednávateľ má právo odstúpiť od dohody. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena
bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží zhotoviteľ aj potvrdenie
príslušnej banky.
12.6 V prípade výpovede dohody podľa bodu 12.5 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu
objednávateľ zaplatil časť ceny diela zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu
uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky sa primerane uplatnia
ustanovenia čl. VII. tejto dohody.
Článok XIII.
Doručovanie
13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto dohody alebo v súvislosti s touto
dohodou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa
považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň
doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát
neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň
úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty
„adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu,
za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Článok XIV.
Záverečné ustanovenia
14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
platných a účinných v Slovenskej republike, najmä zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach
v znení neskorších predpisov.
14.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto dohody na
tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností)
vyplývajúcich z tejto dohody bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
14.3 Zmluvné strany sa dohodli, že dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými číslovanými
dodatkami a dohoda o skončení dohody musí byť písomná. Dodatok k dohode ako aj dohoda
o skončení dohody musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom
podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku
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14.4
14.5

14.6
14.7

14.8

k dohode alebo dohody o ukončení dohody nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že
Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 10a zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Táto dohoda je vyhotovená v 5-ich exemplároch, z toho 3 pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.
Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dohody oboznámili, túto uzatvorili slobodne
a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným
podpisom
Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
Neoddeliteľnou súčasťou dohody je:
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky – časť „ C „ súťažných podkladov
Príloha č. 2 – Kalkulácia ceny – jednotkové ceny dodania tovarov a uskutočnenia prác
Súčasťou dohody sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa, vysvetlenie
súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú
ustanovenia dohody, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami prednosť a platia
vysvetlenia súťažných podkladov.

14.9 Pri plnení Rámcovej dohody daného predmetu zákazky sú

zmluvné strany povinné
postupovať v zmysle § 10b „ Niektoré ustanovenia o určení ceny plnenia“ zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

v Košiciach, dňa :

v ......................, dňa :

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef F a b i a n
riaditeľ IVSC Košice

Za časť č.4
Príloha č. 1 –
Opis predmetu zákazky – časť „ C „ súťažných podkladov
Príloha č. 2.1. a 2.2. – Kalkulácia ceny – jednotkové ceny a sumár dodania tovarov a uskutočnenia prác
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Verejný obstarávateľ: Slovenská správa ciest Miletičova 19 826 19 Bratislava
Predmet zákazky: „Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení – zvodidlá
NH4 a EA koncovky“

+

F.
Podmienky účasti uchádzačov

Podmienky účasti uchádzačov
I. Osobné postavenie uchádzača :
§ 26 ods. 1) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní).
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 3 až 5 zákona o verejnom
obstarávaní. Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti uchádzač, ako aj verejný
obstarávateľ zohľadní § 26 ods.,6,7,8.
Doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ktorými uchádzač preukazuje
splnenie podmienok účasti uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, musia
byť predložené v originálnom vyhotovení alebo v úradne osvedčených kópiách a nesmú byť
staršie (dátum vyhotovenia dokladu) ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk. Výnimkou
z požiadavky, aby doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní neboli staršie
ako 3 mesiace, je doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá
uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť, ktorý môže byť predložený aj so starším dátumom
vyhotovenia dokladu.
Splnenie podmienky § 26, písm. h), i) a j) zákona o verejnom obstarávaní verejný
obstarávateľ požaduje preukázať čestným vyhlásením.
Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov môže preukázať splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov,
predložením úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia ÚVO o jeho zapísaní do zoznamu
podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom
obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne (podľa § 31 ods.3 zákona o verejnom
obstarávaní).
Doklady uchádzačov so sídlom mimo územia SR musia byť predložené v pôvodnom jazyku a
úradne overený preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku.

II. Finančné a ekonomické postavenie
§ 27 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača predložiť :
Uchádzač musí preukázať finančné a ekonomické postavenie predložením nasledovných
dokladov v originálnom vyhotovení alebo ich úradne osvedčených kópií. Požaduje sa
predloženie dokladu podľa § 27 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:
a) vyjadrenia banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť
finančné záväzky. Vyjadrenie banky musí obsahovať informácie o tom, že: uchádzač nebol za
predchádzajúci rok 2012 ako aj v prebiehajúcom roku 2013 ku dňu vystavenia dokladu v
nepovolenom debete, - v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár, - jeho bežný
účet nebol a nie je predmetom exekúcie. Dátum vystavenia predmetného dokladu nesmie byť
starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky uchádzačom.
b) uchádzač ďalej predloží čestné vyhlásenie potvrdené/podpísané štatutárnym orgánom
uchádzača, v ktorom uchádzač vyhlási, že nemá otvorený účet a záväzky v inej
banke/bankách
okrem
tej/tých,
od
ktorej/ktorých
predložil
vyššie
uvedené
potvrdenie/potvrdenia.

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní: Verejný obstarávateľ požaduje doklady za účelom preukázania, že záujemca je
serióznym obchodným partnerom so stabilným finančným zázemím. Požiadavka predložiť
vyjadrenie banky/bánk o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej
potreba tiež sleduje cieľ vybrať schopného poskytovateľa, ktorý si plní všetky svoje záväzky
včas a riadne.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich
sa finančného a ekonomického postavenia v súlade s § 31 ods. 3 zák. č. 25/2006Z.z.
spoločne.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia
využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí
uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude
môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo
uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej
zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne
plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na
preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí spĺňať podmienky účasti podľa §
26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo
uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické
postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej
dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je
oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou
zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal ; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je
dotknutá.
Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti možno
preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok
účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

III. Technická alebo odborná spôsobilosť :
§ 28 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača predložiť nasledovné doklady :
a): § 28 ods. 1 písm. a) zák. č. 25/2006 Z. z.
- - zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet
zákazky za predchádzajúce 3 roky (2012, 2011, 2010) doplnenými potvrdeniami o kvalite
dodania tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom :
- 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je
referencia,;
- 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,
dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak takéto potvrdenie uchádzač alebo záujemca
nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným
dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli
dodané
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Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač na preukázanie podmienky účasti
podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predloží zoznam dodávok
rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky
(2012, 2011, 2010) v súhrnnej výške:
pre prvú časť obstarávaného predmetu zákazky vo výške
300 000,- EUR bez DPH,
pre druhú časť obstarávaného predmetu zákazky vo výške
300 000,- EUR bez DPH,
pre tretiu časť obstarávaného predmetu zákazky vo výške
300 000,- EUR bez DPH,
pre štvrtú časť obstarávaného predmetu zákazky vo výške
300 000,- EUR bez DPH
V prípade, že uchádzač chce predložiť ponuku na viac častí obstarávaného predmetu
zákazky, preukáže dodávky tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet
zákazky v súhrnnej výške súčtu požadovaných referencií pre jednotlivé časti predmetu
zákazky.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní:
Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie dodávok rovnakých alebo obdobných predmetu
zákazky z dôvodu, že uchádzač musí preukázať dostatok skúseností a mať predpoklady
garantujúce ako plnenie predmetu zákazky, tak aj potierajúce riziká prameniace z
nedostatočných skúseností, čo by znamenalo riziko nezabezpečenia predmetu zákazky v
požadovanom rozsahu, lehotách a kvalite. Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky je
potrebné, aby mal uchádzač v predmetnej oblasti dostatočné skúsenosti s dodaním
obdobného predmetu zákazky. Zoznam úspešne realizovaných zmlúv má garantovať odborné
a kvalitné plnenie zákazky ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky .
b): § 28 ods. 1 písm. l) zák. č. 25/2006 Z. z.
- vyhlásenia zhody a doplňujúce podklady k nim (certifikáty JSNH4/N2, JSNH4/H1,
ZSNH4/H2 vzťahujúce sa na zvodidlá, ktoré sú vydané autorizovanými osobami alebo
notifikovanými osobami a ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s
technickými špecifikáciami) v súlade s normou STN EN 1317-5 a národný certifikát a
vyhlásenie zhody vydané v súlade s normou STN EN 1317-5 (podľa USM 01/2013) pre
EA koncovky, resp. ekvivalentný doklad. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné
osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie certifikátov a vyhlásení zhody v originálnom
vyhotovení resp. osvedčené kópie.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní:
Podmienka má zabezpečiť potvrdenie zhody ponúkaných zariadení s normami SR resp. EÚ.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich
sa technickej alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 31 ods. 3 zák. č. 25/2006Z.z. spoločne.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že
pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva
na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť
preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou,
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať
svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity
počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na
preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26
ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo
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uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo
odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy,
koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka,
uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal ; možnosť
zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.
Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti možno
preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok
účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
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Verejný obstarávateľ: Slovenská správa ciest Miletičova 19 826 19 Bratislava
Predmet zákazky: „Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení – zvodidlá
NH4 a EA koncovky“

G.
Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia
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Kritéria na vyhodnocovanie ponúk a pravidlá ich uplatnenia
Pravidlá uplatnenia hodnotiacich kritérií:
Kritérium č. 1: Celková cena predmetu zákazky vrátane DPH uvedená v €
P.č.

Kritérium

Váha kritéria

1.

Celková cena predmetu zákazky vrátane DPH 100 %
uvedená v €

1. Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny (súčet ceny
za dodanie tovaru + cena za práce) v súlade s § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
2. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov je celková cena predmetu
zákazky vrátane DPH po realizácii elektronickej aukcie.
3. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti,
požiadavky verejného obstarávateľa vzťahujúce sa na predmet zákazky, požiadavky
uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
predloží prijateľnú ponuku a súčasne ktorého ponúkaná celková cena predmetu
zákazky s DPH je po realizácii elektronickej aukcie najnižšia.
4. Uchádzač navrhovanú cenu uvedie vo svojej ponuke na formulári „H.
plnenie kritérií“, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
5.

Návrh na

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vykonať také overenie informácii
odovzdaných spolu s ponukou, aké bude komisia na vyhodnotenie ponúk pokladať za
primerané

Identifikácia úspešného uchádzača:
a) Úspešným uchádzačom vyhlásenej verejnej súťaže – sa stane uchádzač, ktorého cenová
ponuka po realizácii elektronickej aukcie bude najnižšia. Poradie ostatných uchádzačov sa
stanoví podľa výšky navrhovaných cien.
b) V prípade rovnakých ponúk je uprednostnená ponuka, ktorú server zaevidoval skôr.
Oznámenie o výsledku aukcie dostáva automaticky z aukčného portálu len vyhlasovateľ!
Informovanie uchádzačov o ich konečnom poradí je plne v kompetencii vyhlasovateľa!
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Verejný obstarávateľ: Slovenská správa ciest Miletičova 19 826 19 Bratislava
Predmet zákazky: „Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení – zvodidlá
NH4 a EA koncovky“

H.
Vzor vyhlásenia,
ktoré sa nebude zverejňovať na otváraní ponúk
– časť „ Kritériá „

VYHLÁSENIE

Návrh na plnenie kritérií

Údaje: Obchodné meno uchádzača ...............................................................................
Adresa alebo sídlo uchádzača ......................................................................................

P.č. Kritérium
1.

Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Celková cena predmetu zákazky Celková cena predmetu zákazky bez DPH
vrátane DPH uvedená v €
..................................... €

DPH 20%

........................................€

Celková cena predmetu zákazky vrátane DPH
...................................... €

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ponuke. V prípade
rozdielnych údajov sme si vedomí, že naša ponuka bude vylúčená zo súťaže.

Meno, funkcia a podpis štatutárneho orgánu .................................................
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