
VYZVA NA PREDKLADANIE PONUK

(z靴azka postupom podra § 117 ,,Zckazka s nfzkou hodnotou′′ v s心Iade so zal(OnOm e. 343/2015 Z. z.

o verejnom obstaravani a ozmene a doplneni niektohych z氷onov v zneni neskorSich predpisov

l. identifikacia Vere」neho obstaravatei’a

N轟ov:　　　lstrednaodbom5ikoiavTisovci 

Adresa: 

Obec〈mesto): �丁isovec 

PS己 �98061 

U=ca膏.: �Jesensk6ho903 

i60: �00宣61632 

Kontaktn6miesto: �Sekretar �きt 

Kontaktnaosoba: �看ng.Ann �Ko荊akovき 

Teief6n/Fax: �+4219宣8320440 

Eiektronick5posta: �SOStisovec@sostisovec.eu 

lntemetova adresa: �httos:/′www.sostisovec.euI 

3. Nazov predmetu zakazky,

Siovnfk spoIoEn6ho obstaravania (CPV):

Machova stena

39200000-4 Za「iadenie interi6ru

45451300-6 Zimne zahrady

4. Opis predmetu zakazky

PodrobnV opiS P「edmetu z5kazkyje uvedenyv Priiohe 6. 1 Opis p「edmetu z氷azky

5. Miesto dodania predmetu zakazky

St「edna odborna ;kola v Tisovci

6. Mnoおtvo aIebo rozsah predmetu z5kazky

Predpokiadana hodnota z緑azkyje 5 168,28 bez DPH

7. Trvanie zmiuvy alebo iehota dodania

Lehota dodania je 2 mesiaCe Odo d龍d6innosti Zmluvy.

8.Vysledok verejn6ho obstaravania - VysIedkom verejn6ho obstaravania bude k巾na zmluva



uzatvorena s vifeznym uchadza6om. Navrh zmluvytvor/ prfbha E. 3 tejtovyzvy

9. Hlavn6 podmienky financovania a piatobn6 podmienkγ a-ebo odkaz na dokumeれty, V

kto「ych sa uvedzaj心

N6「sky finant所mechanizmus, s竜tny rozpo蛍t SIovenskej repub=ky a spoIufjnancovanie

Banskobyst「ICkym samospr5vnym kra」Om. Zmluvn直enu uhradive「ejnV obsta「5vate「

dspe;n6mu uch5dzaCovi bezhotovostnym platobnym stykom na zakiade fakt11ry vystavenej

dodivatei’om so spIatnostou 30 dnf. V;etky n5kiady a vydavky spojen6 s pripravou,

SPraCOVan「m a P「edioienim ponukY Zn謎a uchedzaE.

10・ Obsahponuky

Vyplneny Nivrh na pinenie krit6「i生tor車VOr/ P「frohu 5. 2 tejto vyzvy

ll.しehota a miesto na predkladanie pondk

. Iehota na predkIadanie pon撮je do: 10.2.2022. Ponuky predio洗n6 po upiynut了tejto

Iehoty nebud心　akceptovan6　ponuky prosin zasielat na e-ma=ovu ad「esu:

sostIsoVeC@sostisovec.eu. Do p「edmefu em訓u t「eba uviest heslo: Cenovd ponuko -

M。Chovd如n。. Po uplynut=ehoty na p「edkiadanie ponuk nie je moZn6 predIofen6

POnuky odvolat. Po upiynut仕ehoty na predkiadanie pon心kje zmena aiebo dopinenie

POnuky vylusena. pr(padn5 oprava zrejmych ch輝a nesp「avnostL ktore vzn榊pri

Vyhotoven白oonuky je moZna aj po upiynut( lehoty na podivanie ponck;

. ponukysa predkiadajdvsIovenskomjazyku a vmene EUR;

12. Podmienkγ deasti uch5dzaめv

A) Osobne postavenie

Uch5dzae musi sp高iat podmlenku usasti tykaj11cu sa osobn6ho postavenja podi′a § 32

Ods. 1 pfsm. e〉 z緑ona - muS=oyt opravneny dodivaftovar, ktory zodpoved5

P「edmetu zakazkY. Uch約zachemus「 predkIadatv ponuke doklad o oprきvnenf dodavat

tovar, ktory zodpoveda predmetu zakazkv v s11iade s prvou vetou a tuto skutochostsi

OVer予verejny obstaravatei′ s5m v prislu…nom registri, V kto「om je uchadza6 zapisany.

Ostatn6 podmienky

Ostatne podmienky

B〉 Uch5dzaとnesmie mat uioienY z乱{aZ心Easti vo verejnom obstaravanf potvrdeny

koneとnym rozhodnutim v Siovenskej repub=ke alebo v絹te sidIa, miesta podnikani∂

aiebo obvyki6ho pobytu, POdmienku si Verejny obstaravateI′ overi v Registrj os6b so

Z5kazom vedenom na IntemetOVej str5nke lJradu pre verejn6obstar5vanie.

13" K「it6ria na hodnotenie pon心k

Najni器ia cena v EUR bez DPH. Ak uch紬zachieje pIatcom DPH, na Skuto前ost,近nieje platcom

DPH′ uPOZOmi na to v nivrhu plnenia kriterii. Pravidla pre uplatnenje a sp6sob vyhodnotenia

k「it6ria sll nasleduj庇e:

l)spe拘m uchadzaとom sa stane uchadzaC, ktory vo svojej ponuke predlo狛ajn圏u cenu za cely

P「edmet z氷azky v EUR vratane DPH- Ako druhy v poradf sa umiestni uchadza6, kto「y vo svojej

POnuke p「edioZfd「uh心najni器iu cenu za predmet z5kazkyv EUR vr5tane DPH, atd′,



14. Doplňujúce informácie

1. Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky

účasti

a ponúkol najnižšiu cenu.

2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo

obstarávanie zrušiť v prípade ak:

a. ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených

v tejto výzve;

b. sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;

c. ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania;

d. nebude predložená ani jedna ponuka.

3. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto

obstarávaní.

15. Prílohy

Príloha č. 1- Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií obsahujúci cenovú tabuľku

Príloha č. 3 - Návrh zmluvy o diele

V Tisovci, dňa 25.1.2022 

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 

Podpis osoby: f Stredná odborná škola 
Jesenského 903 (D 

980 61 TISOVEC 
1111 .. °'7 /5493212, fea: 047 /54948!5 

---- - ---- -



 

 

Príloha č. 1  
 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

Machová stena množstvo 

Machová stena s ball moss machom – rozmer 10m2 1 
Hliníkové lišty (rám) v drevenom vzhľade 

14m 

Ošetrenie machovej steny proti hmyzu a škodcom 1 

Doprava 1 
Montáž 

1 



 

 

Príloha č. 2   
 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií obsahujúci cenovú tabuľku 
 

Názov zákazky:  „Machová stena“. 
 

Základné údaje 
 

Názov / obchodné meno uchádzača:  

Adresa sídla /miesta podnikania uchádzača: 

Konateľ spoločnosti: 

IČO:  

DIČ: 

Tel: 

E-mail: 

Uchádzač vyhlasuje, že JE / NIE JE* platiteľom DPH. 

 

Cena stanovená za celý predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s opisom 
predmetu zákazky. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú verejnému obstarávateľovi  žiadne iné dodatočné náklady. 
 
 
V ......................... dňa ............. 2022 

 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Meno, priezvisko  
            funkcia  

  

P. č. Názov položky/ tovaru 
 

Požadovaný 
počet 

kusov/balení 
 

Cena 
za 1 ks 

bez 
DPH v 
EUR 

 

Celková cena bez 
DPH 

 

DPH 
 

Celková cena s 
DPH 

1 
Machová stena – ball moss mach 
– rozmer 10m2 

1     

2 Hliníkové lišty (rám) v drevenom 
vzhľade 

14 m     

3 Ošetrenie machovej steny proti 
hmyzu a škodcom 

1     

4 Doprava 1     
5 Montáž 1     

        
      

Celková cena zákazky  
   



 

 

Príloha č. 3 
 

Z M L U V A    O    D I E L O 
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 
 
 

Článok 1.  ZMLUVNÉ STRANY 
 

1.1. Objednávateľ:   Stredná odborná škola 
Názov:   Stredná odborná škola    
Sídlo:    Jesenského 903, Tisovec. 980 61   

         Zastúpený:   Ing. Anna Kožiaková   
IČO:    00161632   
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  
Číslo účtu:    SK51 8180 0000 0070 0065 5324   
Telefón:    0918320440 
E – mail:   sostisovec@sostisovec.eu   

 
 

1.2. Zhotoviteľ: 
Obchodné meno:  
Sídlo:        
Štatutárny zástupca:  
IČO:      
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:    
Telefón:    
E – mail:     

 
 

PREAMBULA 
 

Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu „Dajme budúcim generáciám šancu pre nový život“ 
financovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  
 
 
Článok 2.  PREDMET ZMLUVY 
 
2.1.  Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Machová stena“  
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykoná pre objednávateľa 

vybudovanie zelenej steny v priestoroch interiéru školy (inštalácia, materiál dodávka) Stredná 
odborná škola, Jesenského 903, Tisovec 980 61  

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo 
dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu 
známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými 
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné. 

2.5. Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania 
tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií. 

 



 

 

 
Článok 3.  ČAS PLNENIA 
 
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy. S plnením 

predmetu zmluvy začne po podpise zmluvy. Dielo bude zhotoviteľom ukončené podľa 
náročnosti vykonávaných prác a v čase potrebnom na jeho dokončenie,  najneskôr do 30. 5. 
2022. 

3.2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni 
alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto 
zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek ustanovenia tejto 
zmluvy alebo diela z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 5 dní, považuje sa toto 
omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti  za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

 
 
Článok 4.  CENA PREDMETU ZMLUVY 

 
4.1.    Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3  
          zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna. 
4.2.    Cenu je možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH zákonom v priebehu realizácie diela. 
4.3.    Cena diela v mene Euro je:  

a) ........................ Cena bez DPH   
b) ......................... DPH 20 %                
c) ........................ Cena vrátane DPH   

4.4.    V celkovej zmluvnej cene, ktorá je výsledkom verejného obstarávania, sú započítané všetky 
          náklady spojené s realizáciou diela, dopravou, likvidáciou všetkých vzniknutých odpadov,  
          odovzdaním diela bez chýb a odovzdaním všetkých potrebných dokladov. 
 
 
Článok 5.  PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
5.1. Zhotoviteľ bude fakturovať vykonané práce po dokončení diela, ktoré prevzal a odsúhlasil  
 objednávateľom. 
5.2. Lehota splatnosti faktúry bola vzájomne dohodnutá 30 dní odo dňa doručenia faktúry      
          objednávateľom. 
5.3. Faktúra zaslaná zhotoviteľom k preplateniu musí mať náležitosti daňového dokladu a výkaz  
          realizovaných prác. 
 
Článok 6.  ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 
6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude  zhotovený v súlade so záväzkami 

tejto zmluvy, podľa  technických noriem a všeobecne záväzných platných právnych  predpisov 
a  bude spôsobilý k zmluvnému účelu.  

6.2.   Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v bode 6.1. tejto zmluvy.  
6.3.   Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby pre predmet zmluvy má objednávateľ právo  

požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela najneskôr v čase uvedenom v 
bode 6.5. tejto zmluvy.  

6.4.  Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez  zbytočného odkladu 
po tom, čo ich zistil, najneskôr do troch (3) dní od ich zistenia.  

6.5. Zhotoviteľ  je povinný do troch (3) dní po uplatnení  oprávnenej reklamácie, predložiť 
objednávateľovi písomný  návrh spôsobu odstránenia vady a vadu diela odstrániť do sedem (7) 
dní od uplatnenia reklamácie  objednávateľom.  



 

 

6.6.  V prípade vady diela, u ktorej je čas potrebný na odstránenie dlhší ako lehota uvedená v bode 
6.5., zhotoviteľ je povinný do troch (3) dní po uplatnení  oprávnenej reklamácie dohodnúť s 
objednávateľom písomnou formou spôsob a termín odstránenia vady diela.  

6.7.  Vady  a  nedorobky  diela, ktoré  sú  zjavné už pri odovzdaní a preberaní diela je objednávateľ   
povinný uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto vady 
a nedorobky v čase dohodnutom v tomto zápise.  

6.8.  Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, vzniknuté po čase,  uvedenom v čl. III bod 3.1. tejto zmluvy, 
ak boli tieto vady  spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa.  

6.9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany 
objednávateľa.  

6.10. Doba záruky je 6 rokov odo dňa odovzdania dokončeného diela objednávateľovi. Pre dodávky 
špeciálnych materiálov, zariadení a technológií, u ktorých výrobca predpisuje kratšiu záručnú 
dobu ako 5 rokov, platí  doba záruky predpísaná výrobcom. Termín ukončenia záručnej doby 
bude uvedený v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela.     

 
 
Článok 7.  ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY  Z OMEŠKANIA  
  
7.1.  Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na nasledovných pokutách:  
 

 -   zmluvnú pokutu - náhradu škody 0,05 % zhotoviteľa za neposkytnutie prístupu účtovníctvu  
- zmluvnú pokutu za omeškanie zhotoviteľa z povinností včas dodať predmet zmluvy môže 

objednávateľ účtovať vo výške   0,05% z ceny predmetu zmluvy za každý  začatý deň 
omeškania.  

- úrok za omeškanie s platením faktúry v termíne splatnosti môže zhotoviteľ vyúčtovať vo 
výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.  

 
7.2. Uplatnením uvedených sankcií nestráca žiadna zmluvná strana nárok na náhradu škody 

zavinenej druhou stranou.  
 
 
Článok 8.  ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 
8.1. Zhotoviteľ  odovzdá  a objednávateľ  preberie  riadne dokončené dielo.    
8.2. Zhotoviteľ  je   povinný   pred  odovzdaním diela písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr  

päť (5) dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu.  
8.3. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných 

prác, súpis  vád  a nedorobkov  diela,  zistených  pri  preberacom  konaní s určením termínu na ich 
odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo  preberá a pokiaľ 
nie, z akých dôvodov.   

8.4. Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť v jeho uvedení do prevádzky a 
jeho riadnemu užívaniu.  

8.5. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.  
8.6. Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu 

odstráni zhotoviteľ v stanovenej lehote. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí objednávateľ určí 
svojho zástupcu, ktorý umožní prístup na miesta prípadných vád a ktorý vydá potvrdenie o 
odstránení vád a nedorobkov.  



 

 

8.7. Na zrealizované stavebné práce zhotoviteľ predloží  príslušné atesty a certifikáty od 
zabudovaných materiálov a výrobkov a vykoná príslušné skúšky v rozsahu STN. Zhotoviteľ 
zabezpečí všetky ďalšie doklady súvisiace s vykonanými stavebnými prácami.  

 
 
 
Článok 9.  OSTATNÉ USTANOVENIA 
 
9.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom MŽP SR a ďalším kontrolným 

orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov 
SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito  inštitúciami vykonať kontrolu dokladov 
súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, 
určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 

 
9.2.  Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu čl. II tejto zmluvy a  bude  pri  

jej plnení postupovať  s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať  všeobecne záväzné 
platné právne predpisy, technické normy a  podmienky tejto zmluvy.  

9.3. Zhotoviteľ  je  povinný  prizvať  objednávateľa  na prevzatie prác, v opačnom prípade zodpovedá 
za prípadné škody.  

9.4. Počas realizácie diela, zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou na nehnuteľnosti 
objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný 
uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia 
nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky škody, bude objednávateľ vychádzať 
z ceny nehnuteľnosti a jej vybavenia v čase poškodenia.   

9.5.  Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že zmluva, ako aj všetky prípadné dodatky môžu byť 
zverejnené na webovom sídle Správcu programu (MŽP SR). 

 
 

Článok 10.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
 
Platnosť a účinnosť nadobúda dňom  podpísania obidvomi zmluvnými stranami.  
    
10.1. Objednávateľ    môže     okamžite    od    zmluvy    odstúpiť,   ak    zhotoviteľ  zabuduje a použije 

nekvalitný materiál,  bezdôvodne    predlžuje    čas    plnenia  a    podstatne    porušuje  ďalšie 
povinnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy objednávateľ oznámi 
zhotoviteľovi bez  zbytočného odkladu po tom, ako sa o podstatnom porušení  zmluvy dozvedel.  

10.2. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď sa pre  zhotoviteľa stalo plnenie zmluvných 
povinností celkom  nemožným, a to bez zavinenia objednávateľa.  

10.3. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od  zmluvy, má právo požadovať od druhej 
zmluvnej strany  náhradu škody  (okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc ).  

10.4. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a 
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR. Týmito predpismi sa riadia 
aj vzťahy neupravené  v tejto zmluve.  

10.5. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou písomných dodatkov, ktoré 
sa po súhlasnom obojstrannom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou 
tejto zmluvy.  

10.6. Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z ktorých  objednávateľ  obdrží  2 výtlačky  a  zhotoviteľ 



 

 

2  výtlačky.  
   
Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli  oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani 
za inak,  jednostranne nevýhodných podmienok.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za objednávateľa:  
 
V Tisovci 
dňa ...................................    
 
                Ing. Anna Kožiaková 
                                riaditeľka školy 
 
 
Za zhotoviteľa: 
 
V ................................................ 
dňa ..................................... 
               

              ............................................................. 
                                             ............................................... 
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