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Výzva na predkladanie ponúk 
zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Výzva“) 
 
I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
 
Názov organizácie:                        Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 
Adresa organizácie: Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 
IČO:                               42337402 
Zastúpená: Ing. Zuzana Nouzovská, generálna riaditeľka 
Krajina:                         Slovenská republika 
Internetová adresa organizácie: http://www.nppc.sk 
 
Kontaktná osoba:  Mgr. Lucia Švecová 
Telefón:  +421  901785457 
E-mail:                             lucia.svecova@nppc.sk 
 
Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode Výzvy na 
predkladanie ponúk (ďalej len ,,Výzva“). 
 
II. OPIS 
Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie 
Druh zákazky:  Služby 
Hlavné miesto plnenia:  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 
 
NUTS kód:  SK021 
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
 
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 
 
Stručný opis zákazky: 
Predmetom zákazky je záväzok vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu pre budovy 
nachádzajúce sa v katastrálnom území Lužianky na parcelách č.1367/21 a č. 1367/16, podľa 
energetickej certifikácie A0 v súlade so zákonom č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetickej hospodárnosti”) v znení 
zákona účinnom od 01.09.2018, Vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 
324/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z.o energetickej 
hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a ostatných súvisiacich predpisov. 
 
Budova na parcele č. 1367/21 má jedno podzemné a 3 nadzemné podlažia. Budova na parcele č. 
1367/16 má 3 nadzemné podlažia. 
 
Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v rozsahu ako dokumentácia pre stavebné povolenie 
(DSP) v podrobnostiach dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) so všetkými náležitosťami v zmysle 
§ 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a v rozsahu prílohy č. 4 Sadzobníka pre navrhovanie ponukových 
cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA (z roku 2019).  
 

http://www.nppc.sk/
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Obsahom dokumentácie pre realizáciu stavby je výkresová dokumentácia, technická dokumentácia 
(súhrnná technická správa, technické správy profesií, sprievodná správa), rozpočet na základe výkazu 
výmer pre stavbu, vnútorné vybavenie a prístrojové vybavenie, v súlade s podmienkami Výzvy na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, so zameraním na zníženie energetickej 
náročnosti verejných budov, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2018-48, v rámci Operačného programu 
Kvalita životného prostredia na roky 2014 – 2020.  
 
V každom vyhotovení DRS musí byť priložený aj položkový rozpočet stavby a výkaz výmer. Položky 
v časti PD náklady stavby – položkový rozpočet + výkaz výmer musia byť v zmysle kódov rozpočtových 
cenníkov. 
 
Rozsah projektovej dokumentácie: 
1. Kompletácia výkresových podkladov architektúry a ich scan do formátu pdf. 
2. Digitalizácia základných výkresov architektúry (situácia, pôdorysy, rez a pohľady) do 

editovateľného formátu dwg. 
3. Prieskum objektu včítane dopravných nákladov a fotodokumentácie. 
4. Popis rozsahu búracích prác. 
5. Návrh architektonického riešenia zateplenia. 
6. Návrh rekonštrukcia systému ústredného kúrenia a kotolne, (výpočet tepelných strát a návrh 

výkonu kotolne) 
7. Návrh na vyregulovanie systému ÚK po realizácii zateplenia. 
8. Návrh rekuperácie do systémov VZT. 
9. Návrh rekonštrukcie osvetľovacích telies s použitím úsporných zdrojov LED. 
10. Zjednodušený výkaz výmer kumulovaných položiek. 
11. Definovanie prípadných potrebných dodatočných prieskumov alebo posudkov. 
12. Návrh harmonogramu prípravy a realizácie. 
 
Počet vyhotovení: 
Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá grafickú i textovú časť projektovej dokumentácie v nasledovnej forme: 

 v písomnej (tlačenej) forme v 4-och vyhotoveniach, 

 v elektronickej forme na 1 CD nosiči (grafická časť vo formáte DWG, textová časť vo formáte 
DOC, tabuľková časť vo formáte XLS a všetko aj vo formáte PDF). 

 
III. KOMPLEXNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY 
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
 
IV. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
Predmet zákazky bude financovaný prostredníctvom prioritnej osi 4 Energeticky efektívne 
nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, špecifického cieľa 4.3.1. Zníženie spotreby energie 
pri prevádzke verejných budov, v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie 
2014-2020, kód Výzvy OPKZP-PO4-SC431-2018-48. 
 
V. ZMLUVNÝ VZŤAH/TRVANIE 
Výsledkom zadávania tejto zákazky bude v zmysle zákona o verejnom obstarávaní uzavretie Zmluvy 
o dielo medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom, v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
 
VI. MIESTO, TERMÍN A PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY/OBJEDNÁVKY 
a) Miesto: sídlo verejného obstarávateľa 
b) Termín: do 21 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo 
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VII. OBHLIADKA 
Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky nie je potrebná, avšak verejný obstarávateľ ju v prípade 
záujmu umožní vo vopred dohodnutom termíne. Pre účely dohody termínu kontaktujte kontaktnú 
osobu, definovanú v bode 1. tejto Výzvy. 
 
VIII. VARIANTNÉ RIEŠENIE 
Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 
 
IX. CENA   
a) ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 

 sadzba DPH a výška DPH, 

 navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH; 
b) ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR celkom. Na skutočnosť, 

že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke; 
c) uchádzač uvedie navrhovanú cenu vyjadrenú v mene EUR v Prílohe č. 1 tejto Výzvy cenu celkovú a 

nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené s plnením celého predmetu zákazky. 
 

X. PREDLOŽENIE PONUKY/LEHOTA A MIESTO 
Uchádzač predloží ponuku, v súlade s bodom XI. tejto Výzvy: 
a) elektronicky na emailovú adresu lucia.svecova@nppc.sk, alebo  
b) prostredníctvom pošty či iného doručovateľa na adresu sídla verejného obstarávateľa, alebo  
c) osobne na adresu sídla verejného obstarávateľa, 
a to do 07.06.2019 do 10:00 hod.  
 
Ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku alebo 
českom jazyku. 
 
XI. PODMIENKY ÚČASTI 
Uchádzač predloží: 
a) Doklad o oprávnení podnikať v oblasti predmetu zákazky – Výpis z OR/Živnostenský List/Zápis 

v zozname hospodárskych subjektov alebo ekvivalent – postačí kópia, príp. len odkaz na miesto 
zverejnenia príslušného dokladu; 

b) Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke preukázal, že disponuje odborným 
personálom so skúsenosťami v oblasti predmetu zákazky, a to nasledovnými odborníkmi: 

Autorizovaný inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb – uchádzač musí disponovať minimálne 1 
expertom v danej pozícii: 

 minimálna 5 - ročná preukázateľná odborná prax v oblasti a rozsahu predmetu zákazky 
(projektová činnosť pre konštrukcie pozemných stavieb) na danej pozícii – uchádzač preukáže 
prostredníctvom životopisu experta, z ktorého bude požadovaná prax jasne identifikovateľná 
(projekty, rola na projektoch a pod.); 

 Osvedčenie SKSI/SKA s odborným zameraním k predmetu zákazky (Inžinier pre konštrukcie 
pozemných stavieb, resp. Stavebné konštrukcie - projektovanie pozemných stavieb, 
podkategória budovy) alebo ekvivalent dokladu; 

 Profesijný životopis s vyššie definovanými požiadavkami experta; 
c) vyplnený ,,Návrh na plnenie súťažných kritérií“ v zmysle Prílohy č. 1 tejto Výzvy, v súlade s opisom 

a požiadavkami uvedenými v opise predmetu zákazky; 
d) vyplnený a podpísaný návrh Zmluvy o dielo. 
 
XII. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK/PRAVIDLÁ UPLATNENIA KRITÉRIA 

mailto:lucia.svecova@nppc.sk
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Najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky. 
 
Pravidlá na uplatnenie kritéria/kritérií:  
Za úspešnú ponuku bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky v 
EUR s DPH. 
 
Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný 
obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým verejný obstarávateľ zatvorí zmluvný vzťah.  
 
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk s 
informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade 
neúspešnej ponuky nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a 
doručením ponuky. 
 
XIII. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 
Verejný obstarávateľ určil predpokladanú hodnotu zákazky v súlade s § 6 zákona o verejnom  obstará
vaní ako priemer cien predložených cenových ponúk bez DPH, vo výške 47.983,33 € bez DPH.  
 
XIV. ZRUŠENIE ZÁKAZKY 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo neuzatvoriť 
zmluvu/nezadať objednávku s úspešným uchádzačom v prípade zmeny okolností, za ktorých sa 
vyhlásilo verejné obstarávanie. 
 
XV. DÁTUM VYHOTOVENIA VÝZVY A MENO ZODPOVEDNEJ OSOBY 
Dátum vyhotovenia: 30.05.2019 
 
Vypracoval: Mgr. Lucia Švecová 
 
 
Prílohy:  
Príloha 1 Návrh na plnenie súťažných kritérií 
Príloha 2 Návrh zmluvy o dielo 
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 Príloha č. 1:  
 

Návrh na plnenie súťažných kritérií 
 
 
Predmet zákazky: 
Vypracovanie projektovej dokumentácie  
 
Verejný obstarávateľ: 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 
 

Predmet zákazky 
 

Merná 
jednotka 

Celková cena bez DPH 

Vypracovanie projektovej dokumentácie dielo  

Celková cena spolu za celý predmet zákazky v EUR bez DPH:  

Suma DPH:  

Celková cena spolu za celý predmet zákazky v EUR s DPH:  

 
Ponuku predkladá: ............................................................................................ 
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Príloha č. 2:  
 

Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov 
(ďalej len ,,Zmluva“) 

 
medzi  zmluvnými stranami: 
 
Objednávateľ:  
  
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 
Sídlo: Hlohovecká 2, 951 41  Lužianky 
Zastúpené: Ing. Zuzana Nouzovská, generálna riaditeľka 
IČO: 42337402 
DIČ: 2023975107 
IČ DPH: SK2023975107 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN : SK8181800000007000498226 
BIC/SWIFT:  SPSRSKBA 
(ďalej len „Objednávateľ“) 

 
a 
Zhotoviteľ:   
 
................................                              
Sídlo:   
zastúpený:  
IČO:  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
IBAN:          
Zapísaný:  
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy  

 
1.1 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať pre Objednávateľa v rozsahu a za podmienok 

dojednaných touto zmluvou Projektovú dokumentáciu pre budovy nachádzajúce sa 
v katastrálnom území Lužianky, zapísané na liste vlastníctva č.15 ako stavba bez s.č. na parcele 
č. 1367/21 a stavba bez s.č. na parc. č. 1367/16 (ďalej len Projektová dokumentácia a/alebo 
„Dielo“) a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela za podmienok 
dohodnutých v zmluve.  

 
1.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Projektová dokumentácia má byť vypracovaná v zmysle Výzvy 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na 
zníženie energetickej náročnosti verejných budov, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2018-48, 
v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na roky 2014 – 2020.  
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Čl. II 

Rozsah predmetu zmluvy 
  

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pre Objednávateľa projektovú dokumentáciu v rozsahu: 
a) Kompletácia výkresových podkladov architektúry a ich scan do formátu pdf. 
b) Digitalizácia základných výkresov architektúry (situácia, pôdorysy, rez a pohľady) do 

editovateľného formátu dwg. 
c) Prieskum objektu včítane dopravných nákladov a fotodokumentácie. 
d) Popis rozsahu búracích prác. 
e) Návrh architektonického riešenia zateplenia. 
f) Návrh rekonštrukcia systému ústredného kúrenia a kotolne (výpočet tepelných strát a 

návrh výkonu kotolne) 
g) Návrh na vyregulovanie systému ÚK po realizácii zateplenia 
h) Návrh rekuperácie do systémov VZT 
i) Návrh rekonštrukcie osvetľovacích telies s použitím úsporných zdrojov LED 
j) Zjednodušený výkaz výmer kumulovaných položiek 
k) Definovanie prípadných potrebných dodatočných prieskumov alebo posudkov 
l) Návrh harmonogramu prípravy a realizácie 
 

2.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zmluvy  musí byť vypracovaný v súlade s požiadavkami, 
ktoré sú súčasťou žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Podrobný popis výzvy, spolu so 
všetkými prílohami a požiadavkami potrebnými na vypracovanie projektu je zverejnený na 
internetovej stránke http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/48-vyzva-zamerana-na-znizenie-
energetickej-narocnosti-verejnych-budov-opkzp-po4-sc431-2018-48/. 
 

2.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s požadovaným rozsahom a povahou 
diela, so vstupnými údajmi o budovách uvedených v bode 1.1. a disponuje takými kapacitami a 
odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.  
 

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu 
podľa čl. VII zmluvy.  

 
Čl. III 

Spôsob vykonania diela 
 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu podľa tejto zmluvy, riadne a včas, na požadovanej 
odbornej úrovni, na svoje náklady a  nebezpečenstvo, v termínoch dohodnutých v Zmluve. 
  

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonaní diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a 
príslušné slovenské technické normy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade 
s požiadavkami Objednávateľa, vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy, 
všetkými príslušnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými 
normami Slovenskej republiky a Zmluvou a takto vykonané dielo odovzdať Objednávateľovi.  
 

3.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo na priebežné konzultácie a predloženia čiastkových záverov 
/návrhov, odporúčaní a i./ v jednotlivých fázach vykonávania Projektovej dokumentácie  
zhotoviteľom. 
 

3.4 Zhotoviteľ bude priebežne, ako aj na základe požiadavky Objednávateľa informovať 
Objednávateľa o všetkých skutočnostiach súvisiacich s vykonávaním Projektovej dokumentácie. 

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/48-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-verejnych-budov-opkzp-po4-sc431-2018-48/
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3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, neprevedie 

žiadne práva a/alebo povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na žiadnu tretiu osobu. 
 

3.6 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, predovšetkým 
právnej, obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy, o ktorých sa v súvislosti s plnením 
záväzkov podľa Zmluvy dozvedia, a ktoré majú interný alebo dôverný charakter a majú byť podľa 
vôle Zmluvných strán utajené. Túto povinnosť majú Zmluvné strany aj po skončení zmluvného 
vzťahu založeného na základe Zmluvy. 

 
Čl. IV 

Odovzdanie a schválenie Projektovej dokumentácie  
 

4.1 Zhotoviteľ je povinný vypracovať Projektovú dokumentáciu riadne a včas a v nasledovnom počte 
vyhotovení:  

 v písomnej (tlačenej) forme v 4-och vyhotoveniach, 

 v elektronickej forme na 1 CD nosiči (grafická časť vo formáte DWG, textová časť vo formáte 
DOC, tabuľková časť vo formáte XLS a všetko aj vo formáte PDF). 

 
4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa odstráni prípadné nedostatky, 

rozpory a/alebo vady odovzdanej  Projektovej dokumentácie na svoje náklady a vo všetkých 
vyhotoveniach v tlačenom a digitálnom formáte. Pokiaľ sa zmluvné strany v konkrétnom prípade 
písomne nedohodnú inak, platí lehota troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia pokynu na 
odstránenie vád. 
 

4.3 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady podľa pokynov Objednávateľa včas, je Objednávateľ 
oprávnený odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. 

 

 
4.4 Do päť (5) pracovných dní sa Objednávateľ zaväzuje prezentovať svoje záväzné stanovisko, 

schválenie alebo odmietnutie Projektovej dokumentácie a dôvody takého odmietnutia.  
 

4.5 Záväzok Zhotoviteľa vypracovať Projektovú dokumentáciu sa považuje za splnený, ak Zhotoviteľ 
odovzdal Projektovú dokumentáciu Objednávateľovi a Objednávateľ ju schválil. 
 

4.6 Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela 
znáša zhotoviteľ až do času  odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.  

 
Čl. V 

Termín plnenia zmluvy 
 
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy v  termíne do 

21 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy.   
 
5.2 Dielo je vykonané riadnym a včasným zhotovením a odovzdaním objednávateľovi v rozsahu 

uvedenom v čl. II  zmluvy a v potrebnom počte vyhotovení ako je uvedené v  bode 4.1 zmluvy.  
 

5.3 Odovzdaním diela sa pre účely tejto zmluvy rozumie osobné odovzdanie písomne vypracovanej 
Projektovej dokumentácie v požadovanej forme a vyhotoveniach  Objednávateľovi. O odovzdaní 
a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany Preberací protokol.  
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Čl. VI 

Udelenie licencie 
 
6.1 Zmluvné strany sa  dohodli, že Zhotoviteľ ako autor diela poskytuje neobmedzenú a výhradnú 

licenciu v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z., na 
využívanie Diela, ktoré vznikne na základe činností Zhotoviteľa podľa Zmluvy a/alebo v súvislosti 
s plnením predmetu Zmluvy. Licencia zahŕňa oprávnenia Objednávateľa nakladať s Dielom 
(spôsob použitia) vo všetkých oblastiach jeho využitia. 

 
6.2 Licencia podľa tohto článku sa udeľuje bez územného a vecného obmedzenia, na dobu trvania 

majetkových autorských práv Zhotoviteľa ako autora a je bezodplatná. 
 

Čl. VII 
Cena diela a platobné podmienky 

 
7.1 Cena za zhotovenie a dodanie diela podľa čl. II tejto zmluvy je zmluvnými stranami stanovená 

dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
vo výške ............. (slovom ..........................)  (ďalej len „cena diela“). 

 
7.2 K cene diela bude pripočítaná DPH (daň z pridanej hodnoty) v zmysle príslušných všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 
 

7.3 Cena diela je považovaná za cenu konečnú a nemennú, dohodnutú na základe predloženej 
cenovej ponuky zhotoviteľa. V cene diela sú premietnuté všetky náklady zhotoviteľa na 
vykonanie diela. Zhotoviteľovi nevzniká nárok na akúkoľvek úhradu iných nákladov.  
 

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľovi vzniká povinnosť zaplatiť dohodnutú cenu za 
dielo  až po odovzdaní celého diela špecifikovaného v čl. II zmluvy.  
 

7.5 Zhotoviteľ najneskôr do 14 dní po prevzatí diela Objednávateľom vystaví daňový doklad – 
faktúru v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a 
zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„daňové predpisy“). Prílohou faktúry bude Preberací protokol podpísaný oprávnenou osobou zo 
strany objednávateľa. 
 

7.6 Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Úhrada 
faktúry bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na účet Zhotoviteľa 
uvedený v záhlaví zmluvy. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň 
odpísania fakturovanej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa. Objednávateľ 
nie je s platením faktúry v omeškaní v dôsledku nerealizovania platieb Štátnou pokladnicou. 
 

7.7 V prípade, že predložená faktúra nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle 
daňových predpisov, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi. Oprávneným vrátením faktúry 
prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia 
opravenej faktúry. 

 
Čl. VIII 

Práva a povinnosti zmluvných strán  
 

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa  
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8.1.1 Objednávateľ má právo vyžadovať priebežné konzultácie a predloženia čiastkových záverov 

/návrhov, odporúčaní/ v jednotlivých fázach vykonávania Projektovej dokumentácie 
Zhotoviteľom na základe výzvy doručenej zo strany Objednávateľa v písomnej alebo e-mailovej 
forme. 
 

8.1.2 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetky údaje, podklady, dokumenty 
potrebné na vypracovanie Projektovej dokumentácie, ktoré má k dispozícii. 

 
8.1.3 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť počas vykonávania diela Zhotoviteľovi potrebnú  

súčinnosť spočívajúcu najmä v umožnení obhliadky a odovzdaní doplňujúcich údajov alebo 
iných spresnení, ktoré sú nevyhnutne potrebné na splnenie zmluvy Zhotoviteľom a má ich 
k dispozícii. 

 
8.2 Povinnosti a oprávnenia Zhotoviteľa  
 
8.2.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo na základe vstupných podkladov Objednávateľa poskytnutých 

v zmysle dojednaní tejto zmluvy. 
  

8.2.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať záväzné pokyny Objednávateľa, dané mu počas zhotovovania 
diela a týkajúce sa diela. Takéto pokyny musia byť dané v písomnej alebo emailovej forme.  

 
8.2.3 Zhotoviteľ je povinný priebežne konzultovať a predložiť čiastkové závery /návrhy odporúčania 

v jednotlivých fázach Projektovej dokumentácie Objednávateľovi na základe výzvy 
Objednávateľa doručenej v písomnej alebo  e-mailovej forme, a to v lehote  3 dní odo dňa 
obdržania výzvy. Takéto konanie je možné i z vlastnej iniciatívy Zhotoviteľa kedykoľvek počas 
vykonávania diela. 

 
8.2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi konzultácie a potrebnú súčinnosť pri 

odstraňovaní akýchkoľvek vád, nezrovnalosti  a/alebo nedorobkov diela. 
 
8.2.5.   Zhotoviteľ je povinný spolupracovať pri realizácii verejného obstarania na zhotoviteľa stavby 

(stanovenie aktuálnej ceny stavby, súčinnosť pri vysvetľovaní projektovej dokumentácie a 
výkazu výmer, oprava zistených chýb v projektovej dokumentácií a výkaze výmer) pričom 
uvedená súčinnosť musí byť poskytovaná Zhotoviteľom bezodkladne.  

 
Čl. IX 

Kontrola 
 

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť výkon kontroly súvisiacej s predmetom tejto zmluvy zo strany: 
a)  Objednávateľa 
b)  riadiaceho orgánu pre príslušný operačný program a ním poverené osoby,  
b) útvaru následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,  
c) Najvyššieho kontrolného úradu SR, príslušnej Správy finančnej kontroly, Certifikačného 
orgánu a nimi poverených osôb,  
d) orgánu auditu, jeho spolupracujúcich orgánov a nimi poverených osôb,  
e) splnomocnených zástupcov Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) osôb prizvaných orgánmi uvedenými v písm. b) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
SR a EÚ 
(ďalej spolu ako „Oprávnené osoby“),  



 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum  |  Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky  
IČO: 42337402 | tel.: +421 37 6546 122  |  www.nppc.sk  |  nppc@nppc.sk 

a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, ako aj počas platnosti a účinnosti zmlúv 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu „Kvalita 
životného prostredia“ (ďalej len „projekt“) uzavretých zo strany Objednávateľa.   
 

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre výkon kontroly v zmysle príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ako kontrolovaný subjekt sa zaväzuje 
príslušným Oprávneným osobám poskytnúť za týmto účelom všetku potrebnú súčinnosť.  
 

9.3 Oprávnené osoby majú počas trvania realizácie schváleného projektu prístup ku všetkým  
obchodným dokumentom Objednávateľa, súvisiacim s výdavkami a plnením povinností podľa 
tejto zmluvy. 

 
Čl. X 

Zodpovednosť za vady 
 

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s touto zmluvou, bude mať 
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené cenovou ponukou a bude zodpovedať kvalitatívnym 
požiadavkám stanoveným vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a v slovenských 
technických normách. 
 

10.2  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdávania Objednávateľovi 
 a za nedorobky zistené po úplnom odovzdaní predmetu zmluvy.  
 

10.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
Objednávateľa a Zhotoviteľ nemohol zistiť ich nevhodnosť. 
 

10.4 Pre prípad vady diela, resp. zistených nedorobkov, dojednávajú zmluvné strany  povinnosť 
Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady diela bezodkladne po uplatnení reklamácie 
Objednávateľom písomnou formou, najneskôr však do 10 pracovných dní. Za písomne 
uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná elektronickou poštou s požiadavkou 
overenia doručenia. 

 
Čl. XI 

  Sankcie 
 

11.1 Objednávateľ si môže uplatniť u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela 
dohodnutej podľa bodu 7.1 za každý, aj začatý deň omeškania pri nesplnení povinnosti 
zhotoviteľa dodať dielo riadne a včas v termíne stanovenom v čl. V zmluvy.  

 
11.2 Zhotoviteľ nie je povinný zmluvnú pokutu uplatnenú Objednávateľom podľa bodu 11.1.  zmluvy 

zaplatiť v prípade, ak porušenie povinnosti dodať dielo riadne a včas v stanovenom termíne 
zavinil Objednávateľ. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany súhlasia, že Zhotoviteľ nie je v 
omeškaní s plnením dohodnutého diela, pokiaľ je omeškanie spôsobené okolnosťami, ktoré sa 
Zhotoviteľom nedali pri vynaložení odbornej starostlivosti predvídať.  

 
11.3 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela do 15 dní od uplatnenia reklamácie, ak sa termín 

odstránenia vád nedohodne písomne inak, je povinný bez vyzvania zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každú zistenú vadu, a to za každý deň omeškania. 
Objednávateľ má zároveň voči Zhotoviteľovi právo na náhradu škody presahujúcej zmluvnú 
pokutu. 
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11.4 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi súčinnosť v zmysle bodu 8.2.5 tejto zmluvy, 
Objednávateľ je oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,-EUR za každý 
deň omeškania. 

 
11.5 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej faktúry 

má zhotoviteľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške určenej podľa § 1 ods. 1 
Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia Obchodného zákonníka, a to za každý deň omeškania.za každý, aj začatý deň 
omeškania. 

 
11.6 Uplatnením práva na sankcie niektorou zo zmluvných strán nie je dotknuté právo druhej 

zmluvnej strany požadovať náhradu škody vzniknutú v príčinnej súvislosti s vykonávaním diela 
alebo s vadou diela. 

 
11.7 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne z dôvodu neplnenia si svojich 

povinností stanovených Zmluvou, a to v plnom rozsahu, pričom zodpovednosť Zhotoviteľa podľa 
tohto bodu Zmluvy zahŕňa všetky škody, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s porušením 
povinností  Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Zodpovednosti za vzniknutú škodu sa zmluvná strana 
zbaví v prípade ak preukáže, že škodu nezavinila. 

 
11.8 V prípade, ak výkonom kontroly zo strany Oprávnenej osoby budú zistené chyby Projektovej 

dokumentácie a z tohto dôvodu nebude objednávateľovi priznaný nenávratný finančný 
príspevok, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 5.000,-EUR. Nárok Objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.  

 
Čl. XII 

Podstatné porušenie zmluvy 
 

12.1 Podstatným porušením zmluvy sa rozumie:  
a) ak je Zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením diela resp. jeho časti a jeho odovzdaním resp. jeho 

časti o viac ako 14 dní oproti dohodnutému termínu plnenia a Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok 
ani po poskytnutí dodatočne stanovenej lehoty na plnenie; 

b) ak Zhotoviteľ bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa preruší vykonávanie diela o viac 
ako 14 dní;  

c) ak Zhotoviteľ preukázateľne vykonáva dielo chybne, v rozpore s podmienkami dohodnutými 
v zmluve 

d) ak zhotovené dielo nie je vypracované v zmysle požiadaviek uvedených v tejto zmluve   
e) ak Zhotoviteľ stratil oprávnenie vykonávať činnosť, ktorá je predmetom tejto zmluvy 
f) ak je Objednávateľ v omeškaní s platením faktúry o viac ako 60 dní po lehote splatnosti.  

 
Čl. XIII 

Zánik  zmluvy 
 
13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že k zániku zmluvného záväzku môže dôjsť na základe písomnej 

dohody zmluvných strán alebo jednostranným odstúpením od zmluvy.  
 

13.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy z nasledovných dôvodov: 
a) zhotoviteľ je v omeškaní so zhotovením diela o viac ako desať (10) dní a zhotoviteľ nesplní 

svoj záväzok ani po poskytnutí dodatočne stanovenej lehoty na plnenie, 
b) z dôvodov uvedených v tejto zmluve, 
c) z iných dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom, 
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d) z dôvodov uvedených v ustanovení § 19 zákona o verejnom obstarávaní.  
 

13.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy z nasledovných dôvodov: 
a) objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako šesťdesiat (60) dní, 
b) z iných dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom.  

 
13.4 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje za podstatné porušenie 

zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej 
strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. 

 
13.5 Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné dňom doručenia okamžitého odstúpenia druhej zmluvnej 

strane. 
 
13.6 Ak oprávnená strana oznámi druhej zmluvnej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej 

trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom 
pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.  

 
13.7 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy stanoví lehotu na dodatočné plnenie, 

vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy rovnakým spôsobom ako je uvedený v bode 13.2 zmluvy, a 
to do 10 dní po márnom uplynutí dodatočnej lehoty na plnenie. 

 
13.8 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán odstupujúcich od 

zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné 
plnenie, zákonné sankcie a úroky, ako aj nároku objednávateľa na bezplatné odstránenie 
zistených vád. Okamžité  odstúpenie od tejto zmluvy je účinné dňom doručenia okamžitého 
odstúpenia jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane. 

 
13.9 Odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou nie je dotknuté právo uplatňovať 

sankcie podľa Článku XI. zmluvy.  
 

Čl. XIV 
Záverečné ustanovenia 

 
14.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené,  

sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného  zákonníka. 
 

14.2 Túto zmluvu možno po dohode zmluvných strán meniť alebo doplniť len formou postupne 
číslovaných písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami.  
 

14.3 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, dva pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa. 
 
14.4 Na účely tejto zmluvy sa za preukázateľné doručenie písomnosti považuje doručenie 

doporučenej listovej zásielky potvrdené na doručenke listovej zásielky. V prípade, ak sa nepodarí 
doporučená listová zásielka zmluvnej strane doručiť, za doručenú sa písomnosť považuje dňom 
nasledujúcim po vrátení nedoručenej zásielky objednávateľovi.  

 
14.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov.  
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14.6 Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon  
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

 
14.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, dohoda nebola 

uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, dohodu si prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 
 

 
 
V Lužiankach, dňa ..........................    V ........., dňa ............................ 
 
 
Za objednávateľa:                     Za zhotoviteľa: 
 
         
....................................................                                    .................................................. 
Ing. Zuzana Nouzovská      
generálna riaditeľka                  
         

 
 
 


