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ČASŤ, ČLÁNOK A BOD V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOCH, KTORÝ SI VYŽADUJE ZMENU: 

1 ČASŤ A.1 POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY 

22 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 

Namiesto:  

22.1. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 19.06.2017 o 11:30 hod. 

Má byť: 

22.1. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 04.07.2017 o 11:30 hod. 

 

24 OTVÁRANIE PONÚK 

Namiesto:  

24.2 Ponuky  uchádzačov  budú  otvárané  v  dvoch  etapách. Komisia vykoná otváranie 

ponúk tak, že najskôr overí neporušenosť ponúk a následne otvorí ponuky a časti ponúk 

označené ako ostatné. Otváranie  časti ponúk „Ostatné" je neverejné a uskutoční sa  dňa  

14.06.2017  o 12.30  hod.. Po otvorení častí ponúk, označených ako „Ostatné“ sa vykonajú 

všetky úkony podľa ZVO, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponúk, podaní vysvetlenia, 

doplnení tejto časti ponúk, prípadného vylúčenia uchádzačov alebo vylúčenia ponúk 

uchádzačov. 

Má byť: 

24.2 Ponuky  uchádzačov  budú  otvárané  v  dvoch  etapách. Komisia vykoná otváranie 

ponúk tak, že najskôr overí neporušenosť ponúk a následne otvorí ponuky a časti ponúk 

označené ako ostatné. Otváranie  časti ponúk „Ostatné" je neverejné a uskutoční sa  dňa  

04.07.2017  o 13.30  hod.. Po otvorení častí ponúk, označených ako „Ostatné“ sa vykonajú 

všetky úkony podľa ZVO, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponúk, podaní vysvetlenia, 

doplnení tejto časti ponúk, prípadného vylúčenia uchádzačov alebo vylúčenia ponúk 

uchádzačov. 
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2 ČASŤ B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA PREDMETU 

ZÁKAZKY.  

Miesto zmeny: Oddiel I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K OBCHODNÝM PODMIENKAM, 
bod 1.6: 

Namiesto:  

1.6. Zhotoviteľ je povinný́ mať najneskôr ku dňu uzavretia Zmluvy, uzatvorené poistenie 

zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a 

prevádzkou, na celú dobu realizácie stavebných prác, v minimálnej výške Ceny diela. 

Úspešný uchádzač je povinný najneskôr ku dňu uzavretia zmluvy preukázať, túto skutočnosť 

preukázať podľa podmienok uvedených v čl. VIII. body 8.5 až 8.9 Zmluvy a odovzdať 

objednávateľovi pred podpisom zmluvy jednu kópiu poistnej zmluvy, ktorá bude tvoriť Prílohu 

č. 5 k Zmluve. 

Má byť: 

1.6. Zhotoviteľ je povinný́ mať najneskôr ku dňu odovzdania staveniska, uzatvorené poistenie 

zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a 

prevádzkou, na celú dobu realizácie stavebných prác, v minimálnej výške Ceny diela. 

Úspešný uchádzač je povinný najneskôr ku dňu odovzdania staveniska túto skutočnosť 

preukázať podľa podmienok uvedených v čl. VIII. body 8.5 až 8.9 Zmluvy a odovzdať 

objednávateľovi najneskôr ku dňu odovzdania staveniska jednu kópiu poistnej zmluvy, ktorá 

bude tvoriť Prílohu č. 5 k Zmluve. 

Miesto zmeny: Oddiel I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K OBCHODNÝM PODMIENKAM, 
bod 1.12: 

Namiesto: 

1.12. Prílohu č. 3 predloží úspešný uchádzač najneskôr v čase uzavretia zmluvy, ak na 

plnenie zákazky subdodávateľov použije. Tým nie je dotknuté právo na zmenu alebo 

doplnenie nových subdodávateľov podľa čl. X Zmluvy. 

 

má byť: 

1.12 Prílohu č. 3 predloží uchádzač v ponuke. Tým nie je dotknuté právo na zmenu alebo 

doplnenie nových subdodávateľov podľa čl. X Zmluvy. 
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Miesto zmeny: Oddiel I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K OBCHODNÝM PODMIENKAM, 
bod 1.14: 

Namiesto:  

1.14 Prílohu č. 5 predloží úspešný uchádzač najneskôr ku dňu uzavretia zmluvy. 

Má byť: 

1.15 Prílohu č. 5 predloží úspešný uchádzač najneskôr ku dňu odovzdania staveniska. 

 

Miesto zmeny: Oddiel I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K OBCHODNÝM PODMIENKAM, 
bod 1.16 Predpísané prílohy k termínu uzavretiu zmluvy sú: 

vypúšťa sa bod  1.16.4. Príloha č. 5 - Poistenie zodpovednosti za škodu podľa čl. VIII 

Zmluvy. 

Miesto zmeny: Oddiel I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K OBCHODNÝM PODMIENKAM, 
bod 1.17: 

Namiesto:  

1.17. Prílohy podľa čl. 1.16 nadobúdajú platnosť dňom uzavretia zmluvy a účinnosť v deň 

nadobudnutia účinnosti zmluvy. Prílohy č. 4 a č. 6 nadobúdajú platnosť a účinnosť v deň ich 

predloženia zhotoviteľom, najneskôr však 15-ty deň po nadobudnutí účinnosti zmluvy.   

Má byť: 

1.17. Prílohy podľa čl. 1.16 nadobúdajú platnosť dňom uzavretia zmluvy a účinnosť v deň 

nadobudnutia účinnosti zmluvy. Prílohy č. 4, 5 a č. 6 nadobúdajú platnosť a účinnosť v deň ich 

predloženia zhotoviteľom, najneskôr však 15-ty deň po nadobudnutí účinnosti zmluvy. 

 

Miesto zmeny: Oddiel I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K OBCHODNÝM PODMIENKAM,  

Dopĺňajú sa body: 

1.18. Pri plnení zmluvy Verejný obstarávateľ vyžaduje aby boli aplikované certifikované 

pravidlá a postupy pre tepelnoizolačné práce alebo pravidlá dokladu ekvivalentného podľa 

práva EÚ. 

1.19. Pri plnení zmluvy Verejný obstarávateľ vyžaduje aby boli aplikované certifikované 

pravidlá a postupy pri zabudovaníe vonkajších otvorových konštrukcií do stavby alebo 

pravidlá dokladu ekvivalentného podľa práva EÚ. 
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Miesto zmeny: II. OBCHODNÉ PODMIENKY K ZHOTOVENIU PREDMETU ZÁKAZKY: 

Čl.   IV. ROZSAH A SPÔSOB PLNENIA DIELA 

bod 4.3.15 
 

Namiesto:  

4.3.15 Objednávateľ je oprávnený určiť, či sa Dielo vykoná v celku alebo sa vykoná iba jeho  

časť. 

Má byť: 

4.3.15 Objednávateľ je oprávnený určiť, či sa Dielo vykoná v celku alebo sa vykoná iba jeho  

časť, čo v dostatočnom časovom  predstihu oznámi zhotoviteľovi. 

 

Čl.   IV. PLATOBNE  PODMIENKY, ZÁDRŽNÉ 

bod 6.2.2 
 

Namiesto:  

6.2.2. Posledná faktúra bude vystavená najskôr po odovzdaní Diela bez vád. 

Má byť: 

6.2.2. Posledná faktúra bude vystavená najskôr po odovzdaní a prevzatí Diela. 

 

bod 6.6 
 

Namiesto:  

6.6. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania platby z 

účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedený vo faktúre. Ak deň splatnosti faktúry 

pripadne na deň pracovného pokoja,  faktúra bude  splatná v  najbližší nasledujúci pracovný  

deň. Ak je Objednávateľ  v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má právo uplatniť si u 

Objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,005 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, 

maximálne však do celkovej výšky 10 % z Ceny. 

Má byť: 

6.6. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania platby z 

účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedený vo faktúre. Ak deň splatnosti faktúry 

pripadne na deň pracovného pokoja,  faktúra bude  splatná v  najbližší nasledujúci pracovný  
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deň. Ak je Objednávateľ  v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má právo uplatniť si u 

Objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,005 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

 

bod 6.7 
 

Namiesto:  

6.7. Zhotoviteľ je povinný zložiť na účet Objednávateľa v lehote pätnásť (15) dní po 

nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr tri (3) dni pred začatím stavebných prác, 

zádržné vo výške 10 % Ceny, ktoré môže Objednávateľ použiť na akékoľvek nároky, ktoré mu 

vzniknú voči Zhotoviteľovi, najmä na odstránenie nedorobkov a vád. V prípade použitia 

zádržného bude Objednávateľ informovať Zhotoviteľa o takejto skutočnosti a Zhotoviteľ je 

povinný bezodkladne zádržné doplniť na dohodnutú výšku. Po odovzdaní Diela bez vád a 

nedorobkov vráti  Objednávateľ nespotrebovanú časť zádržného v lehote šesťdesiat  (60)  dní. 

Má byť: 

6.7. Zhotoviteľ je povinný zložiť na účet Objednávateľa v lehote pätnásť (15) dní po 

nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr tri (3) dni pred začatím stavebných prác, 

zádržné vo výške 10 % Ceny, ktoré môže Objednávateľ použiť na odstránenie nedorobkov 

a vád, ktoré neodstráni zhotoviteľ ani v dodatočnej lehote určenej objednávateľom. V prípade 

použitia zádržného bude Objednávateľ informovať Zhotoviteľa o takejto skutočnosti a 

Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zádržné doplniť na dohodnutú výšku. Po odovzdaní 

a prevzatí Diela vráti  Objednávateľ celú, resp. nespotrebovanú časť zádržného v lehote 

šesťdesiat  (60)  dní. 

 

bod 6.8 
 

Namiesto:  

6.8. Objednávateľ môže zádržné použiť na akékoľvek svoje pohľadávky, ktoré mu 

vzniknú voči Zhotoviteľovi, a to kedykoľvek. 

Má byť: 

6.8. Objednávateľ môže v lehote po začatí stavebných prác až do odovzdania a prevzatia 

diela použiť zádržné na tie svoje pohľadávky, ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi z dôvodu 

neplnenia povinností Zhotoviteľa zhotoviť dielo riadne, včas a bez vád, na ktoré Objednávateľ 

Zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení písomne upozornil a ktoré Zhotoviteľ neodstránil alebo 

nevyrovnal v lehote určenej Objednávateľom. 
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bod 6.9.10 
 

Namiesto:  

6.9.10. Vyhlásenie bankovej inštitúcie, že bankovú záruku je možné uplatniť aj po čiastkach 

a že výška peňažného záväzku banky z titulu poskytnutej bankovej záruky sa voči 

beneficientovi neznižuje o každú na základe tejto záruky bankou plnenú čiastku, nakoľko 

povinný je voči beneficientovi zmluvne viazaný podmienkou „mať počas realizácie Zmluvy o 

dielo výšku zádržného na výške dohodnutej v Zmluve o dielo“. To znamená, že v prípade 

čerpania z bankovej záruky Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný 

obnoviť sumu bankovej záruky do plnej výšky v zmysle bodu 6.7 Zmluvy o dielo a informovať 

o tejto skutočnosti Objednávateľa najneskôr do 10 dní odo dňa obnovenia sumy bankovej 

záruky do plnej výšky. 

Má byť: 

6.9.10. Vyhlásenie bankovej inštitúcie, že bankovú záruku je možné uplatniť aj po čiastkach 

a že výška peňažného záväzku banky z titulu poskytnutej bankovej záruky sa voči 

beneficientovi neznižuje o každú na základe tejto záruky bankou plnenú čiastku, nakoľko 

povinný je voči beneficientovi zmluvne viazaný podmienkou „V prípade použitia zádržného 

bude Objednávateľ informovať Zhotoviteľa o takejto skutočnosti a Zhotoviteľ je povinný 

bezodkladne zádržné doplniť na dohodnutú výšku.“. To znamená, že v prípade čerpania z 

bankovej záruky Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný obnoviť 

sumu bankovej záruky do plnej výšky v zmysle bodu 6.7 Zmluvy o dielo a informovať o tejto 

skutočnosti Objednávateľa najneskôr do 10 dní odo dňa obnovenia sumy bankovej záruky do 

plnej výšky. 

 

bod 6.9.12 
 

Namiesto:  

6.9.12. Platnosť bankovej záruky, ktorá sa vzťahuje na predmet diela musí trvať do doby 

uvedenej v Zmluve o dielo, bod 6.7. a prípadné nároky beneficienta ( uplatnené Výzvou) 

musia byť bankovej inštitúcii doručené najneskôr v posledný deň platnosti bankovej záruky v 

zmysle bodu 6.7 Zmluvy o dielo. 

Má byť: 

6.9.12. Platnosť bankovej záruky, ktorá sa vzťahuje na predmet diela musí trvať v lehote 

uvedenej v bode 6.7, t. j. začínajúcej pätnásť (15) dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, 

najneskôr tri (3) dni pred začatím stavebných prác a končiacej po odovzdaní a prevzatí Diela 
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a prípadné nároky beneficienta ( uplatnené Výzvou) musia byť bankovej inštitúcii doručené 

najneskôr v posledný deň platnosti bankovej záruky v zmysle bodu 6.7 Zmluvy o dielo. 

 

bod 6.9.13 
 

Namiesto:  

6.9.13. Uvoľnenie zádržného zo strany beneficienta podľa bodu 6.7 a to v lehote 30 dní odo 

dňa doručenia písomnej žiadosti povinného na vrátenie bankovej záruky, pokiaľ nenastali 

skutočnosti zakladajúce nárok Objednávateľa postupovať podľa  Zmluvy o dielo, body  6.7 a 

6.8 

Má byť: 

6.9.13. Uvoľnenie zádržného zo strany beneficienta podľa bodu 6.9 a to v lehote 30 dní odo 

dňa doručenia písomnej žiadosti povinného na vrátenie bankovej záruky, pokiaľ nenastali 

skutočnosti zakladajúce nárok Objednávateľa postupovať podľa  Zmluvy o dielo, body  6.7 a 

6.8. Beneficient doručí povinnému písomné oznámenie o uvoľnení bankovej inštitúcie v lehote 

do 10 dní od doručenia písomnej žiadosti od povinného. 

 

bod 6.10 
 

Namiesto:  

6.10. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej 

čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný uvoľniť zádržné 

Zhotoviteľovi. 

Má byť: 

6.10. Ak účet na ktorom bude zložené zádržné podľa bodu 6.7 bude úročený Zhotoviteľ je 

oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania 

až do momentu, kedy je objednávateľ povinný uvoľniť zádržné Zhotoviteľovi. Uvedené neplatí 

ak účet úročený nebude. 

Čl. VII   LEHOTA ZHOTOVENIA A PREVZATIA DIELA 

bod 7.3 

Namiesto:  

7.3 V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov Realizačné podklady nebudú zodpovedať 

dohodnutému obsahu a rozsahu alebo skutočnému stavu, Objednávateľ je oprávnený do 5 

pracovných dní od predloženia Realizačných podkladov vrátiť Zhotoviteľovi Realizačné 
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podklady na prepracovanie spolu s pripomienkami a Zhotoviteľ je povinný vypracovať a 

odovzdať Objednávateľovi nové Realizačné podklady, ktoré budú zodpovedať skutočnosti a 

zároveň, pri ktorom bude zachovaný dohodnutý termín zhotovenia diela. Po odsúhlasení 

Realizačných podkladov objednávateľom sú tieto pre obe strany záväzné a Zhotoviteľ je 

povinný podľa nich postupovať pri realizácii Diela. 

Má byť: 

7.3 V prípade, ak Realizačné podklady nebudú zodpovedať dohodnutému obsahu a rozsahu 

alebo skutočnému stavu, Objednávateľ je oprávnený do 5 pracovných dní od predloženia 

Realizačných podkladov vrátiť Zhotoviteľovi Realizačné podklady na prepracovanie spolu s 

pripomienkami a Zhotoviteľ je povinný vypracovať a odovzdať Objednávateľovi nové 

Realizačné podklady, ktoré budú zodpovedať skutočnosti a zároveň, pri ktorom bude 

zachovaný dohodnutý termín zhotovenia diela. Po odsúhlasení Realizačných podkladov 

objednávateľom sú tieto pre obe strany záväzné a Zhotoviteľ je povinný podľa nich 

postupovať pri realizácii Diela. 

bod 7.8 

Namiesto:  

7.8 O prevzatí každej časti Diela sa spíše zápisnica o prevzatí (ďalej aj ako „Zápisnica o 

prevzatí“), ktorú podpíšu obe Zmluvné strany a ktorá bude obsahovať popis časti Diela v 

zmysle projektovej dokumentácie (s úrovňou podľa stavebných objektov), mená a priezviská a 

podpisy oprávnených osôb Objednávateľa a Zhotoviteľa, miesto preberania, odtlačok pečiatky 

a dátum prevzatia časti Diela Objednávateľom. K podpísaniu Zápisnice o prevzatí za 

Objednávateľa a Zhotoviteľa sú oprávnené osoby Objednávateľa a Zhotoviteľa písomne 

poverené na prevzatie Diela. Zmluvné strany si vzájomne oznámia identifikáciu týchto osôb 

najneskôr dva (2) pracovné dni pred prevzatím príslušnej časti Diela. Ak bude mať Dielo pri 

preberaní zjavné vady, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť prevzatie Diela. 

Má byť: 

7.8 O prevzatí každej časti Diela sa spíše zápisnica o prevzatí (ďalej aj ako „Zápisnica o 

prevzatí“), ktorú podpíšu obe Zmluvné strany a ktorá bude obsahovať popis časti Diela v 

zmysle projektovej dokumentácie (s úrovňou podľa stavebných objektov), mená a priezviská a 

podpisy oprávnených osôb Objednávateľa a Zhotoviteľa, miesto preberania, odtlačok pečiatky 

a dátum prevzatia časti Diela Objednávateľom. K podpísaniu Zápisnice o prevzatí za 

Objednávateľa a Zhotoviteľa sú oprávnené osoby Objednávateľa a Zhotoviteľa písomne 

poverené na prevzatie Diela. Zmluvné strany si vzájomne oznámia identifikáciu týchto osôb 

najneskôr dva (2) pracovné dni pred prevzatím príslušnej časti Diela. Ak bude mať Dielo pri 
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preberaní zjavné vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu na určené účely, je Objednávateľ 

oprávnený odmietnuť prevzatie Diela. 

Čl. VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA 

bod 8.5 

Namiesto:  

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví 

tretím osobám v súvislosti  s jeho činnosťou a  prevádzkou (ďalej  len „Poistenie 

zodpovednosti za škodu“)  v minimálnej výške Ceny diela počas celej doby realizácie Diela. 

Doklady preukazujúce uzatvorenie Poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúce výšku 

poistenia tvoria prílohu č. 5 Zmluvy. Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný 

udržiavať do času odovzdania a prevzatia Diela, respektíve v čase plynutia záručnej doby. 

Zhotoviteľ v plnej výške zodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, 

zničením alebo iným poškodením majetku tretích osôb, ktorá je následkom činnosti alebo 

nečinnosti Zhotoviteľa. 

Má byť: 

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví 

tretím osobám v súvislosti  s jeho činnosťou a  prevádzkou (ďalej  len „Poistenie 

zodpovednosti za škodu“)  v minimálnej výške Ceny diela počas celej doby realizácie Diela. 

Doklady preukazujúce uzatvorenie Poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúce výšku 

poistenia tvoria prílohu č. 5 Zmluvy. Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný 

udržiavať do času odovzdania a prevzatia Diela. Zhotoviteľ v plnej výške zodpovedá za 

prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku 

tretích osôb, ktorá je následkom činnosti alebo nečinnosti Zhotoviteľa. 

bod 8.22 

Namiesto:  

8.22 Zhotoviteľ uzatvorí pracovnoprávny vzťah  podľa podmienok uvedených v čl. 8.21 

najneskôr pätnásť (15) pracovných dní pred dátumom začatia stavebných prác tak, aby 

uchádzač o zamestnanie vykonával prácu podľa pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru najneskôr odo dňa začatia stavebných prác podľa 

tejto Zmluvy. Uchádzač je povinný preukázať uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s uchádzačom o zamestnanie 

Objednávateľovi bezodkladne po jej uzatvorení. 
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Má byť: 

8.22 Zhotoviteľ uzatvorí pracovnoprávny vzťah  podľa podmienok uvedených v čl. 8.21 

najneskôr päť (5) pracovných dní pred dátumom začatia stavebných prác tak, aby uchádzač o 

zamestnanie vykonával prácu podľa pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru najneskôr odo dňa začatia stavebných prác podľa tejto Zmluvy. 

Uchádzač je povinný preukázať uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru s uchádzačom o zamestnanie Objednávateľovi 

bezodkladne po jej uzatvorení. 

Dopĺňajú sa body: 

8.24. Zhotoviteľ   sa zaväzuje, že  pri plnení tejto  zmluvy budú aplikované certifikované  

pravidlá a postupy na vykonávanie prác pri zhotovovaní tepelnoizolačných kontaktných 

systémov zateplenia budovy, ktoré oprávňuje jeho držiteľa vykonávať práce pri zhotovovaní 

vonkajších tepelnoizolačných systémov a že najneskôr do 15 dní od nadobudnutia účinnosti 

zmluvy predloží licenciu/certifikát na zhotovenie tepelnoizolačných kontaktných systémov, 

vydaný akreditovaným inšpekčným orgánom - napr. Technickým a skúšobným ústavom 

stavebným, n. o. so sídlom v Bratislave alebo iným ekvivalentným dokladom podľa práva EÚ, 

vystavený na zhotoviteľa alebo na subdodávateľa zapísaného v zozname subdodávateľov 

uvedenom v prílohe č. 3 k Zmluve. 

8.25. Zhotoviteľ   sa zaväzuje, že  pri plnení tejto  zmluvy budú aplikované certifikované  

pravidlá a postupy na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, ktoré 

oprávňuje jeho držiteľa vykonávať práce pri zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do 

stavby a že Zhotoviteľ najneskôr do 15 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy predloží 

licenciu/certifikát na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, vydaný 

akreditovaným inšpekčným orgánom - napr. Technickým a skúšobným ústavom stavebným, 

n. o. so sídlom v Bratislave alebo iným ekvivalentným dokladom podľa práva EÚ, vystavený 

na zhotoviteľa alebo na subdodávateľa zapísaného v predloženom zozname subdodávateľov. 

8.26. Objednávateľ pripúšťa, aby boli certifikáty podľa bodov 8.24 alebo 8.25 vydané aj na 

subdodávateľa/subdodávateľov zhotoviteľa a to za predpokladu, že tento 

subdodávateľ/subdodávatelia bude/budú celú časť zákazky spočívajúcu v zateplení alebo v 

zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií realizovať sám/sami (t. z. celá časť zákazky 

spočívajúca v zateplení alebo celá časť zákazky spočívajúce v zabudovaní vonkajších 

otvorových konštrukcií musia byť realizované subjektom/subjektami, ktorý je/sú držiteľom 

certifikátu). Zároveň platí, že aj v prípade zmeny subdodávateľa, musí nový subdodávateľ byť 

držiteľom platného certifikátu.  
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8.27. Ak licencie/certifikáty podľa bodov 8.24 alebo 8.25 nebudú predložené v uvedenej 

lehote, tak sa bude takéto porušenie zmluvnej povinnosti považovať za podstatné porušenie 

tejto zmluvy a objednávateľ má nárok za takéto porušenie zmluvy na zmluvnú pokutu vo 

výške 10.000,- Eur (slovom desaťtisíc eur) za každý chýbajúci certifikát a súčasne má právo 

od tejto zmluvy odstúpiť bez sankcií. Právo na náhradu škody uplatnením zmluvnej pokuty 

podľa tohto bodu alebo odstúpením od tejto zmluvy nie je dotknuté. 

8.28. V prípade, že akúkoľvek časť diela spočívajúcu v zateplení alebo že akúkoľvek časť 

diela spočívajúcu v zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií nevykonáva zhotoviteľ 

alebo subdodávateľ, ktorý je držiteľom platného certifikátu, vzniká objednávateľov právo na 

zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- Eur (slovom desaťtisíc eur) za každý chýbajúci certifikát a 

súčasne má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť bez sankcií.  Právo na náhradu 

škody uplatnením zmluvnej pokuty podľa tohto bodu alebo odstúpením od tejto zmluvy nie je 

dotknuté. 

ČL. XI. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA, TECHNICKÝ DOZOR 
OBJEDNÁVATEĽA 

bod 11.1 

Namiesto:  

11.1 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí staveniska Zhotoviteľom, odovzdať 

Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu identickú s projektovou dokumentáciou, ktorá bola 

súčasťou súťažných podkladov. 

Má byť: 

11.1 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí staveniska Zhotoviteľom, odovzdať 

Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu identickú s projektovou dokumentáciou, ktorá bola 

súčasťou súťažných podkladov, právoplatné stavebné povolenie , vyjadrenia príslušných 

orgánov štátnej správy a samosprávy a podmienky za akých je možné dielo vykonať a 

poskytnúť potrebnú súčinnosť v prípade potreby pre vykonanie diela. 

XVII.  ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

bod 17.1 

Namiesto:  

17.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje sa, že Dielo bude Objednávateľovi dodané v súlade a v 

rozsahu, kvalite a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje, že Dielo si zachová vlastnosti podľa tejto Zmluvy po záručnú dobu minimálne 
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šesťdesiat (60) mesiacov, (ďalej aj ako „záručná doba“). Záručná doba sa vzťahuje aj na 

všetky vady spôsobené vadou materiálu, prípadne vadnou súčasťou Diela.  

Vadou sa okrem zákonného vymedzenia rozumie aj: 

Má byť: 

17.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje sa, že Dielo bude Objednávateľovi dodané v súlade a v 

rozsahu, kvalite a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje, že Dielo si zachová vlastnosti podľa tejto Zmluvy po záručnú dobu minimálne 

šesťdesiat (60) mesiacov, (ďalej aj ako „záručná doba“). Záručná doba sa vzťahuje aj na 

všetky vady spôsobené vadou materiálu, prípadne vadnou súčasťou Diela.  

Na všetky súčastí  diela vrátane  vybavenia   a  zariadenia  tvoriaceho  súčasť  alebo  

príslušenstvo  Diela     platí    záruka v zmysle Záručných listov , ktoré zhotoviteľ odovzdá 

objednávateľovi v súlade s bodom 4.3.3 tejto Zmluvy  o dielo. 

Vadou sa okrem zákonného vymedzenia rozumie aj: 

bod 17.2 

Namiesto:  

17.2 Záručná doba plynie odo dňa odovzdania Diela bez vád na základe Zápisnice o prevzatí. 

Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Dielo nie je možné užívať pre jeho vady, za ktoré 

zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prevzatia 

Diela v zmysle tejto Zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou (Objednávateľ ju 

objaví) až po tomto okamihu. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek inú vadu, ktorá 

vznikne na Diele aj po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne v 

súvislosti s postupom Objednávateľa v zmysle návodu na použitie Diela alebo iných dokladov 

dodaných Zhotoviteľom. 

Má byť: 

17.2 Záručná doba plynie odo dňa odovzdania a prevzatia Diela na základe Zápisnice o 

prevzatí. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Dielo nie je možné užívať pre jeho vady, 

za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu 

prevzatia Diela v zmysle tejto Zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou 

(Objednávateľ ju objaví) až po tomto okamihu. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek inú 

vadu, ktorá vznikne na Diele aj po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada 

vznikne v súvislosti s postupom Objednávateľa v zmysle návodu na použitie Diela alebo iných 

dokladov dodaných Zhotoviteľom. 
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bod 17.4 

Namiesto:  

17.4 Do doby odstránenia vád nie je Objednávateľ povinný platiť Cenu alebo jej časť, ktorá by 

zodpovedala jeho nároku na zľavu z Ceny podľa tohto článku Zmluvy, ak by vady neboli 

odstránené. 

Má byť: 

17.4 Do doby odstránenia vád, ktoré bránia jeho účelu alebo využitiu, nie je Objednávateľ 

povinný platiť Cenu alebo jej časť, ktorá by zodpovedala jeho nároku na zľavu z Ceny podľa 

tohto článku Zmluvy, ak by vady neboli odstránené. 

Čl. XVIII.  ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU, ZMLUVNÉ POKUTY 

bod 18.2 

Namiesto:  

18.2 Ak vykonané Dielo bude mať akékoľvek vady, má Zhotoviteľ právo na zmluvnú pokutu vo 

výške 1 % z Ceny. 

Má byť: 

18.2 Ak vykonané Dielo bude mať vady uvedené v čl. XVII bod 17.1, má Zhotoviteľ právo na 

zmluvnú pokutu vo výške 1 % z Ceny. 

Čl. XXII.  ZÁNIK ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

bod 22.3.5 

Namiesto:  

22.3.5. dodanie Diela alebo časti Diela s vadou/ami alebo 

Má byť: 

22.3.5 dodanie Diela alebo časti Diela s vadou/ami, ktoré bráni/ia účelu alebo užívania diela 

a nebola/li odstránená/né ani v dodatočnej lehote určenej objednávateľom, alebo 

za bod 22.5 sa dopĺňajú body 

22.6 Zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť v prípade ak zákon takúto možnosť zhotoviteľovi 

poskytuje alebo v prípade podstatného porušenia zmluvy Objednávateľom. Podstatným 

porušením zmluvy Objednávateľom sa rozumie: 

22.6.1 omeškanie Objednávateľa s odovzdaním staveniska o viac ako 14 dní, ak pred 

uplynutím lehoty na odovzdanie staveniska Objednávateľ neodôvodnil prečo nie je možné 
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stavenisko odovzdať v dohodnutom termíne a nedohodol so Zhotoviteľom náhradný termín na 

jeho odovzdanie alebo ak stavenisko neodovzdal ani v novom dohodnutom termíne. 

22.6.2 omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 21 dní po lehote splatnosti ak 

pred uplynutím lehoty splatnosti Objednávateľ neodôvodnil prečo nie je možné faktúru uhradiť 

v lehote splatnosti a nedohodol so Zhotoviteľom novú lehotu splatnosti alebo ak faktúru 

neuhradil ani v novej dohodnutej lehote splatnosti.  

3 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K OPRAVE A  ZMENÁM V SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV. 

Vyššie uvedené zmeny boli vykonané z nasledovných dôvodov: 

a) vysvetlenie 02 súťažných podkladov,  

b) vysvetlenie 03 súťažných podkladov  

4 INTERNETOVÁ ADRESA (URL) NA KTOREJ SÚ PRÍSTUPNÉ 

OPRAVENÉ DOKUMENTY A ÚPLNÉ ZNENIE UPRAVENÝCH 

SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV. 

Okrem súťažných podkladov bola zmenená Príloha č. 11 Sprievodná a Súhrnná a technické 

správa, kde bol doplnený zoznam platných technických noriem vzťahujúcich sa na predmet 

zákazky, uvedená v elektronickom dokumente 

„0300_PD_Spravy_Sprievodna_SuhrnaTechn_Oprava01“. 

Úplné znenie súťažných podkladov po oprave č. 02 je uvedené v dokumente  „Súťažné 

podklady – oprava 01 SP“, ktorý je prístupný v PROFILE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA na 

internetovej adrese (URL):  

http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5912 

a na E_TABULI obce Hendrichovce internetová adresa (URL):  

http://www.hendrichovce.sk/e-uradna-tabula/zhotovenie-stavebnych-prac-na-

stavbehendrichovce- kastiel-znizenie-energetickej-narocnosti-stavby-23.html?kshowback. 

Zmenené boli všetky dokumenty, ktoré boli zverejnené dňa 09.06.2017. 

V Hendrichoviach, dňa 09.06.2017. 

Vypracoval: Ing. Dušan Mihok 

Schválil: Miroslav Nawrat – starosta obce 

 


