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Predložením svojej ponuky, uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné
podmienky vrátane všetkých častí obsiahnutých v týchto súťažných podkladoch ako výlučné podmienky
zadávania predmetnej zákazky a zrieka sa svojich vlastných podmienok.
Prevzatím týchto súťažných podkladov záujemca potvrdzuje, že mu je známe, že verejný obstarávateľ
má k týmto súťažným podkladom výhradné práva a vyhlasuje, že súťažné podklady použije len na
spracovanie ponuky pri zadávaní tejto zákazky a zabezpečí, aby ich nebolo možné akýmkoľvek
spôsobom zneužiť treťou osobou. V prípade nedodržania tohto záväzku je mu zrejmé, že verejný
obstarávateľ má právo uplatniť si náhradu škody.
Predpokladá sa, že záujemcovia dôkladne preskúmajú a rešpektujú všetky pokyny a lehoty obsiahnuté
v súťažných podkladoch. Ak uchádzač nedodá všetky požadované doklady, informácie a dokumentáciu
alebo ak ním predložená ponuka nebude zodpovedať podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie
ponúk pri zadávaní predmetnej zákazky a požiadavkám verejného obstarávateľa uvedeným v
súťažných podkladoch, bude jeho ponuka zo zadávania predmetnej zákazky vylúčená.
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A. POKYNY PRE ZÁUJEMCOV/UCHÁDZAČOV
Časť I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Štátna opera

Sídlo:

Národná 11, 974 73 Banská Bystrica

Zastúpený:

PhDr. Rudolf Hromada - generálny riaditeľ

IČO:

35989327

DIČ:

2021472123

IČ DPH:

SK 2021472123
(pozn.: ŠO nie je platiteľom DPH, je registrovaná pre DPH podľa §7 a
tým aj podľa §7a zákona 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov)
Slovensko

Štát:

Druh verejného obstarávateľa: verejný obstarávateľ
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: podľa § 7, ods. 1, písm. d)
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Meno a priezvisko:

PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík

Poštová adresa:

B & J Bussiness house, s.r.o., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica

GSM:

0905/ 866 712

E-mail:

bjbussinesshouse@gmail.com

2. Predmet zákazky
2.1 Predmetom zákazky je dodanie služieb v rámci zákazky s názvom: Spracovanie projektovej
dokumentácie pre územné konanie, stavebné konanie a realizáciu stavby „Rekonštrukcia NKP a
prevádzkových priestorov Štátnej opery v Banskej Bystrici“ spolu so súvisiacou inžinierskou
činnosťou a autorským dozorom
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 986.600,00 EUR bez DPH
2.2 Kód práce zo Spoločného slovníka obstarávania (CPV):
Hlavný slovník
71250000-5 (Architektonické a inžinierske služby a dozor)
71300000-1 (Inžinierske služby)

Doplnkový slovník
nevyžaduje sa
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71310000-4 (Poradenský inžiniering a stavebné služby)
2.3 Podrobný popis poskytnutia služieb, ako aj bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky tvorí časť
„B: Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov.

3. Komplexnosť dodávky
3.1 Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdeliť predmet zákazky. Uchádzač musí predložiť ponuku na
celý predmet zákazky.
3.2 Víťazom bude uchádzač, ktorého predložená ponuka pozostáva z realizácie predmetu zákazky,
ktorá je uvedená v časti „B: Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov.

4. Zdroj finančných prostriedkov
4.1 Predmet zákazky bude financovaný: zo štátneho rozpočtu, resp. z vlastných zdrojov verejného
obstarávateľa.
4.2 Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: nie
4.3 Verejný obstarávateľ bude financovať predmet zákazky v súlade s návrhom zmluvy, ktorá tvorí
prílohu týchto súťažných podkladov

5. Zmluva
5.1 Zmluva o dielo bude uzatvorená podľa § 3, ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ resp. „zákon“)
s náležitosťami zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka).
5.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na realizáciu predmetu zákazky tvorí časť B: Opis
predmetu zákazky, časť C: Spôsob určenia ceny a časť D: Obchodné podmienky, týchto súťažných
podmienok.
5.3 Zmluva o dielo nadobudne platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami a účinnosť po
zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva o dielo je povinne zverejňovaná podľa § 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 v Centrálnom registri zmlúv vedenom
Úradom vlády Slovenskej republiky.

6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky
6.1 Miesto dodania predmetu zákazky: Štátna opera, Národná 11, 974 73 Banská Bystrica.
6.2 Termín plnenia : realizácia služieb najneskôr do 17 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.

7. Oprávnený uchádzač
7.1 Ponuku môže predložiť uchádzač alebo skupina uchádzačov (ďalej len skupina). Uchádzačom sa
rozumie aj skupina dodávateľov podľa § 37 ZVO ako skupina viacerých osôb vytvorená pre účely
tohto verejného obstarávania. V prípade, že je uchádzačom skupina, takýto uchádzač je povinný v
ponuke predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena skupiny
oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti so zadávaním tejto zákazky.
Zároveň v tomto doklade každý člen skupiny uvedenie záväzok, že dodrží zloženie skupiny ako pri
vyhodnocovaní ponúk, tak aj pri realizácii predmetu obstarávania.
7.2 Uchádzač musí splniť podmienky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk pri zadávaní
predmetnej zákazky a v týchto súťažných podkladoch.
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7.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia zmluvy je úspešný uchádzač povinný postupovať v
súlade s ustanoveniami zmluvy, ktorá tvorí súčasť týchto súťažných podkladov v nadväznosti na
ustanovenia § 41, ods. 4 zákona.

8. Definovanie ponuky a jej predloženie
8.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť zároveň členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne
členom skupiny dodávateľov v zmysle § 49 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
8.2 Ponuku na predmet zákazky uchádzač predloží v lehote na predkladanie ponúk elektronickou
formou prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania ver. 18 (ďalej len „systém
EVO“), ktorý je prevádzkovaný Úradom pre verejné obstarávanie a prístupný na webovej adrese:
https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.
8.3 Elektronickú ponuku môže predložiť uchádzač, ktorý sa zaregistroval do systému EVO
(https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html).
8.4 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo Výzve na predkladanie ponúk resp.
podľa týchto súťažných podkladov sa predkladajú ako originály alebo úradne osvedčené kópie
týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak.

9. Variantné riešenie
9.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu
zákazky.
9.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. Vyhodnotené bude iba základné
riešenie.

10. Platnosť ponuky
10.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do
30.11.2022. V prípade potreby, vyplývajúcej najmä z aplikácie revíznych postupov, verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo lehotu viazanosti ponúk primerane predĺžiť.
10.2 V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu obstarávateľskej organizácie a začaté konanie
o námietkach bude mať podľa zákona o verejnom obstarávaní odkladný účinok na konanie
obstarávateľskej organizácie alebo ak bude začatá kontrola postupu obstarávateľskej organizácie
podľa zákona o verejnom obstarávaní a úrad vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým
pozastaví konanie obstarávateľskej organizácie, oznámi sa uchádzačom predpokladané
predĺženie lehoty viazanosti ponúk. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia oznámenej,
primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

11. Náklady na ponuku
11.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný
obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší tento postup zadávania zákazky.
11.2 Nevybratie uchádzača za zhotoviteľa diela pri zadávaní tejto zákazky nevytvára nárok na
uplatnenie náhrady škody.
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12. Podmienky zrušenia verejného obstarávania
12.1 Verejný obstarávateľ zruší vyhlásený postup zadávania zákazky, ak bude splnená niektorá z
podmienok podľa § 57 ods. 1 zákona.
12.2 Verejný obstarávateľ môže zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky, ak nastanú okolností
podľa § 57 ods. 2 zákona.
12.3 Verejný obstarávateľ má právo zrušiť súťaž, ak predložené ponuky prekročia jeho finančné limity.
12.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade neakceptovania
procesu verejného obstarávania zo strany kontrolného orgánu alebo zriaďovateľa.

Časť II. Komunikácia a vysvetlenie
13. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami a uchádzačmi
13.1 Poskytovanie vysvetlení, oznámení, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len
„dorozumievanie“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje
spôsobom a prostriedkami, ktoré zabezpečia úplnosť údajov a obsahu uvedených v ponuke a
zaručia ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch, resp. v súlade s
§ 20 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).
13.2 Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v
tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou prostredníctvom systému EVO, ktorý zabezpečí
trvalé zachytenie ich obsahu.
13.3 Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO budú žiadosti o
zaslanie súťažných podkladov, predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov a výzvy
na predloženie ponuky, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie predložených
ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov, ako aj komunikácia pri revíznych postupoch medzi
verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi a akákoľvek ďalšia, výslovne
neuvedená komunikácia v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, s výnimkou prípadov, keď to
výslovne vylučuje zákon o verejnom obstarávaní. Pokiaľ sa v súťažných podkladoch vyskytujú
vysvetľovanie súťažných podkladov a výzvy na predloženie ponuky, prípadné doplnenie súťažných
podkladov, vysvetľovanie predložených ponúk, ako aj komunikácia pri revíznych postupoch medzi
verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi alebo akúkoľvek inú komunikáciu
medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi, má sa na mysli vždy použitie
komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO. V prípade, že verejný
obstarávateľ rozhodne aj o možnosti iného spôsobu komunikácie než prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému EVO, tak v súťažných podkladoch túto skutočnosť zreteľne
uvedie. Táto komunikácia sa týka aj prípadov, kedy sa ponuka javí ako mimoriadne nízka. V
takomto prípade komisia prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO požiada
uchádzača o vysvetlenie, týkajúce sa predloženej ponuky a uchádzač musí doručiť
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO písomné odôvodnenie mimoriadne
nízkej ponuky. Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená,
uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO oznámené vylúčenie
s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka. Úspešnému uchádzačovi bude
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO zaslané oznámenie o vyhodnotení
ponúk. Akákoľvek komunikácia verejného obstarávateľa či záujemcu alebo uchádzača s treťou
osobou v súvislosti s týmto verejným obstarávaním bude prebiehať spôsobom, ktorý stanovil zákon
o verejnom obstarávaní a bude realizovaná mimo komunikačné rozhranie systému EVO.
13.4 Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným
obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi doručované prostredníctvom komunikačného
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rozhrania systému EVO. To neplatí pre podania a dokumenty súvisiace s uplatnením námietok
podľa § 170 zákona. 6
13.5 Momentom doručenia zásielky pre určenie plynutia zákonných lehôt v prípade elektronickej
komunikácie tejto verejnej súťaže, v súlade s funkcionalitou systému EVO, sa rozumie odoslanie
zásielky jej adresátovi bez ohľadu na to, či je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ alebo
záujemca, resp. uchádzač, t. j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry dispozície adresáta.
13.6 Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre
elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému EVO je potrebné vykonať registráciu
do zákazky realizovanej prostredníctvom systému EVO (www.uvo.gov.sk). Záujemca o zákazku sa
zaregistruje priamo v príslušnej zákazke.
13.7 V prípade potreby môžu záujemcovia alebo uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s prácou v
systéme EVO na e-mailovej adrese helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk.

14. Vysvetlenie súťažných podkladov
14.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným
obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami sa bude uskutočňovať elektronickými
prostriedkami prostredníctvom systému EVO.
14.2 V prípade nejasností a potreby objasnenia podmienok účasti záujemcov alebo uchádzačov alebo
údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii môže záujemca požiadať o ich vysvetlenie len prostredníctvom
portálu EVO. Pokyny sú uvedené v príručkách na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html
14.3 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým
záujemcom najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na prekladanie ponúk. O doplnení
súťažných podkladov budú všetci záujemcovia zaregistrovaní v systéme EVO upozornení
notifikačným e-mailom systému EVO v lehote podľa zákona o verejnom obstarávaní. Akékoľvek
doplnenie a spresnenie sa stáva súčasťou súťažných podkladov.
14.4 Lehota na vysvetľovanie nie je do konca lehoty na predkladanie ponúk obmedzená, avšak ak si
hospodársky subjekt, záujemca alebo uchádzač vysvetlenie informácií potrebných na
vypracovanie ponuky, alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti nevyžiadal dostatočne
vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ nie je
povinný podľa § 21 ods. 5 ZVO predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk
14.5 Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, v zmysle § 21 ods. 4 ZVO,
ak:
a) vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia
podmienok účasti nie je poskytnuté v lehotách aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne
vopred alebo
b) v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia
podmienok účasti vykoná podstatnú zmenu.

15. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky
15.1 Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom pred vypracovaním ponuky osobne prehliadnuť
miesto, ktoré je predmetom tejto zákazky. Obhliadka miesta dodania predmetu obstarávania je
možná po
emailovej dohode s kontaktnou osobou: Ing. Hríbik Jozef (kontakt:
jozef.hribik@stateopera.sk, tel: +421 917 453 927), alebo Ing. Ducárová Petra (kontakt:
petra.ducarova@stateopera.sk, tel: +421 917 644 892).
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Časť III. Príprava ponuky
16. Jazyk ponuky
16.1 Celá ponuka a tiež dokumenty k nej priložené musia byť vyhotovené v slovenskom, resp. českom
jazyku.
16.2 Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom
jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho
úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty
vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do
štátneho jazyka.

17. Obsah ponuky
17.1 Ponuka sa predkladá elektronicky predložená elektronicky uchádzačom prostredníctvom jednoobálkového systému predkladania ponúk.
17.2 Ponuka bude obsahovať nasledovné doklady:
a) Sprievodný list vygenerovaný systémom EVO - obsahuje zoznam všetkých predložených
dokumentov prostredníctvom systému EVO spolu s údajmi o dátume odoslania, veľkosti súboru
a s vypočítanou kontrolnou sumou. Sprievodný list musí byť podpísaný elektronickým podpisom
vygenerovaným systémom EVO pre toto zadávanie zákazky,
b) Doklady, potvrdenia a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
Doklady musia byť predložené ako naskenované originály alebo úradne overené kópie týchto
dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je stanovené inak. Na každom dokumente, u ktorého je
to požadované, musí byť čitateľný dátum vyhotovenia, alebo overenia za účelom splnenia
podmienky,
c) Čestné vyhlásenia, ktoré tvoria prílohu č. 2 až prílohu č. 5 týchto súťažných podkladov
d) V prípade skupiny dodávateľov - plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený
prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny podpísanú
všetkými členmi skupiny, alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za
každého člena skupiny,
e) Doklad o úhrade zábezpeky na bankový účet verejného obstarávateľa alebo doklad o bankovej
záruke vydaný komerčnou bankou alebo doklad o poistení,
f) Vyhlásenie uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (povinný formulár uvedený v
prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov), v ktorom uchádzač uvedie kritériá na predmet
zákazky
g) Návrh zmluvy spracovaný podľa časti D - Obchodné podmienky súťažných podkladov (vo
formáte *.pdf,) spolu s prílohou č. 6 týchto súťažných podkladov.
Predloženie návrhu zmluvy sa považuje za vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami
určenými verejným obstarávateľom.

18. Splnenie podmienok účasti uchádzačov
18.1 Uchádzači pri predkladaní ponúk preukazujú splnenie podmienok účasti predložením dokladov
resp. dokumentov, preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa podmienok účasti uvedených
vo výzve na predkladanie ponúk a v časti (G) Podmienky účasti súťažných podkladov. Uchádzači
pri preukázaní splnenia podmienok účasti môžu v súlade s § 39 využiť jednotný európsky dokument
alebo čestné vyhlásenie v zmysle § 114, ods. 1. Uchádzači môžu pri preukázaní splnenia
podmienok účasti využiť aj kombináciu týchto možností.
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18.2 Verejný obstarávateľ požaduje, v prípade uchádzača preukazujúceho splnenie podmienok účasti
v zmysle § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní jednotným európskym dokumentom, aby vo
svojej ponuke predložil Štandardný formulár jednotného európskeho dokumentu alebo môže
uchádzač využiť na vyplnenie interaktívny dokument dostupný na web-stránke Európskej komisie
http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=sk
18.3 Uchádzač predkladá jednotný európsky dokument alebo čestné vyhlásenie osobitne:
a) za seba,
b) za osobu, ktorej finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity využíva na preukázanie
splnenia podmienok účasti.
18.4 Ak sa verejného obstarávania zúčastňuje skupina dodávateľov, jednotný európsky dokument alebo
čestné vyhlásenie predkladá každý člen skupiny osobitne.
18.5 Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce
sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku,
s odpoveďou áno alebo nie (α: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j. či hospodárske
subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného
postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.
18.6 Ak uchádzač použije jednotný európsky dokument alebo čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ
môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu
uchádzača písomne prostredníctvom systému EVO požiadať o predloženie dokladu alebo
dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením. Uchádzač
prekladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti verejnému obstarávateľovi do piatich
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu. Podľa
ustanovenia § 39 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ povinný získať
požadované informácie na základe prístupu do elektronickej databázy, ak má k dokladom prístup
podľa § 39 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní napr. v prípade zoznamu hospodárskych
subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.
18.7 Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, osoba podľa
§ 8 ZVO po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti v súlade s § 55 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní.
18.8 Verejný obstarávateľ bude požadovať od úspešného uchádzača predloženie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené
kópie týchto dokladov v rámci súčinnosti podľa ustanovenia § 56 ods. 8 zákona o verejnom
obstarávaní, pokiaľ nie je stanovené inak.

19. Zábezpeka
19.1 Zábezpeka ponúk sa vyžaduje.
19.2 Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky za uchádzača, poistenie záruky alebo zloženie
finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej
banky
19.3 Výška zábezpeky je stanovená vo výške 20.000,00 EUR.
19.4 Podmienky zloženia zábezpeky - zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného
obstarávateľa.
a) finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa číslo: SK75 8180 0000
0070 0006 9958, s uvedením variabilného symbolu: IČO uchádzača a s uvedením textu
v poznámke pre prijímateľa: Zábezpeka VO PD
b) finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa v lehote najneskôr v
posledný deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Doba platnosti zábezpeky formou
zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa musí byť počas celej lehoty
viazanosti ponúk, resp. do lehoty ukončenia procesu verejného obstarávania.
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c) ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa bodov 19.4 a)
a 19.5 b), bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený. Uchádzač doloží k svojej ponuke výpis z
bankového účtu o vklade požadovanej čiastky na daný účet verejného obstarávateľa.
19.5 Podmienky zloženia zábezpeky - poskytnutie bankovej záruky za uchádzača.
a) banková záruka za uchádzača môže byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike,
pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Doba platnosti
bankovej záruky musí byť najmenej počas trvania lehoty viazanosti ponúk.
b) záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa)
za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku
viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky.
c) ak záručná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodov 18.5 a) a 18.5 b), bude uchádzač z
verejnej súťaže vylúčený.
d) ak bude uchádzač vyžadovať vrátenie originálu záručnej listiny banky, v ponuke predloží
originál záručnej listiny banky a v elektronickej ponuke jej sken.
19.6 Podmienky zloženia zábezpeky - poistenie záruky za uchádzača.
a) poistenie záruky za uchádzača môže byť poskytnutá poisťovňou so sídlom v Slovenskej
republike, pobočkou zahraničnej poisťovne v Slovenskej republike alebo zahraničnou
poisťovňou. Doba platnosti poistnej záruky musí byť najmenej počas trvania lehoty viazanosti
ponúk.
b) záručná listina, v ktorej poisťovňa písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za
uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako
zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky.
c) ak záručná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodov 18.6 a) a 18.6 b), bude uchádzač z
verejnej súťaže vylúčený.
d) ak bude uchádzač vyžadovať vrátenie originálu záručnej listiny banky, v ponuke predloží
originál záručnej listiny banky a v elektronickej ponuke jej sken.
19.7 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač:
a) odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo
b) neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56, ods.
10 až ods. 15 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
19.8 Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa:
a) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného
obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky,
b) uzavretia zmluvy.
19.9 Vrátenie zložených finančných prostriedkov na účte verejného obstarávateľa.
a) Ak uchádzač zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na účet verejného
obstarávateľa podľa bodu 17.5, verejný obstarávateľ ju vráti aj s úrokmi, ak mu ich banka
verejného obstarávateľa poskytuje. Zábezpeka bude uchádzačom uvoľnená najneskôr do 7
kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy a to tým spôsobom, že sa vystaví banke
prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov, ktoré slúžili ako zábezpeka.
19.10 Uvoľnenie zábezpeky poskytnutím bankovej záruky za uchádzača.
a) Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne uplynutím lehoty, na ktorú
bola vystavená, ak veriteľ (verejný obstarávateľ) neoznámi banke písomne svoje nároky z
bankovej záruky počas doby jej platnosti.
19.11 Podmienky vrátenia zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk.
a) Verejný obstarávateľ uvoľní pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk uchádzačovi zábezpeku do
siedmich dní, ak nesplnil podmienky účasti vo verejnej súťaži a verejný obstarávateľ ho z
verejnej súťaže vylúčil a uchádzač nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa,
alebo bola jeho ponuka z verejnej súťaže vylúčená a uchádzač nepodal námietku proti postupu
verejného obstarávateľa.
b) Verejný obstarávateľ bezodkladne vráti zábezpeku uchádzačovi ak verejný obstarávateľ zrušil
použitý postup zadávania zákazky.
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19.12 Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa podmienok uvedených v bode 19.4, v
bode 19.5 a v bode 19.6.
19.13 Dôkaz o bankovej záruke alebo o poistení záruky musí uchádzač predložiť v listinnej podobe.

20. Mena a ceny uvádzané v ponuke
20.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom
znení, vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť
len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena
bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.
20.2 Pokiaľ podľa časti C - Spôsob určenia ponukovej ceny nepostačuje iné určenie ceny, uvedie
uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:
a) Navrhovaný spôsob zostavenia zmluvnej ceny bez DPH.
b) Sadzba DPH a výška DPH.
c) Navrhovaný spôsob zmluvnej ceny vrátane DPH.
20.3 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie spôsob zostavenia navrhovanej zmluvnej ceny celkom.
Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní čestným vyhlásením.

21. Vyhotovenie ponuky
21.1 Ponuka vyhotovená a predložená v elektronickej forme musí byť vo formáte, ktorý zabezpečí trvalé
zachytenie jej obsahu v súlade s požiadavkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch. Každá
úplná ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom, resp. českom jazyku.
21.2 Elektronická ponuka musí byť podpísaná prostredníctvom „Sprievodného listu“ elektronickým
podpisom, vygenerovaným pre danú zákazku systémom EVO pre osobu, oprávnenú podpisovať
ponuku v mene spoločnosti (uchádzača). Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky,
požadované v týchto súťažných podkladoch, verejný obstarávateľ odporúča predložiť ako súbory
*.pdf. poprípade *.jpg.
21.3 V zmysle Výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
pri zverejňovaní súborov na web stránke je potrebné dodržať nasledovné formáty súborov:
a) (*.pdf, *.html, *.htm, *.xhtml, *.odt, *.txt, *.docx) pri textových výstupoch,
b) (*.ods, *.xlsx) výstupy pri súboroch obsahujúcich tabuľky,
c) (*.zip, *.tar, *.gz, *.tgz, *.tar, *.gz) pre kompresiu súborov,
d) (*.gif, *.jpg, *.jpeg, *.jpe, *.jfif, *.jfi, *.jif, *.tif, *.fiff, *.svg, *.png) pri grafických súboroch.
21.4 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzači pri predkladaní elektronickej ponuky dodržali
komunikačné formáty v súlade s vyššie citovaným Výnosom.
21.5 V prípade, že právo konať v mene uchádzača majú súčasne viaceré osoby uchádzača, tieto osoby
udelia plnú moc pre osobu, ktorá sa registrovala v systéme EVO ako „Osoba oprávnená podpisovať
ponuku“, a ktorá bude konať v mene všetkých osôb uchádzača, ktoré majú právo súčasne konať v
mene uchádzača. Osoba oprávnená podpisovať ponuku bude predkladať platné dokumenty v
systéme EVO a podpisovať ponuku v systéme EVO. V prípade, že právo konať v mene uchádzača
majú viaceré osoby a môže konať každá z týchto osôb samostatne, nie je potrebné udeľovať plnú
moc.
21.6 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky požadované vo výzve na predkladanie ponúk a podľa
týchto súťažných podkladov sa predkladajú v elektronickej podobe ako naskenované originály alebo
ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak.
21.7 Ponuka bude vylúčená z hodnotenia, ak bude obsahovať akékoľvek úpravy, dodatky alebo zmeny
súťažných podkladov, ktoré neboli predmetom dodatkov vydaných verejným obstarávateľom, ako
aj v prípade jej neúplného, alebo nesprávneho vyplnenia alebo bude obsahovať podmieňované
plnenie zo strany uchádzača.
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Časť IV. Predkladanie ponúk
22. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
22.1 Elektronická ponuka sa môže predložiť len v systéme EVO.
22.2 Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk.
22.3 Lehota na predkladanie ponúk je uvedená v Oznámení, prostredníctvom ktorého bolo vyhlásené
toto verejné obstarávanie.
22.4 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí.

23. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
23.1 Uchádzač môže predloženú ponuku alebo jej časť ponuky dodatočne doplniť, zmeniť alebo stiahnuť
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
23.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky alebo jej časti je možné vykonať priamo v elektronickom nástroji
EVO stiahnutím svojej pôvodnej ponuky alebo jej časti a vložením novej ponuky alebo jej časti,
avšak len v lehote na predkladanie ponúk

Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk
24. Otváranie ponúk
24.1 Otváranie ponúk, t. j. sprístupnenie elektronických ponúk sa uskutoční elektronicky v zmysle § 52
ZVO.
24.2 Lehota otvárania ponúk je uvedená v Oznámení. Otváranie ponúk bude uskutočnené podľa § 52
zákona o verejnom obstarávaní v súlade s právnym poriadkom platným v Slovenskej republike.
Otváranie ponúk vykoná komisia ktorá je zároveň komisiou k vyhodnoteniu.
24.3 Miestom „on-line“ sprístupnenia ponúk je webová adresa https://www.uvo.gov.sk a totožná záložka
ako pri predkladaní ponúk.
24.4 On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená
v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle
ZVO.
24.5 Zápisnica z otvárania ponúk bude uchádzačom doručená prostredníctvom systému EVO. Za
okamih doručenia sa považuje uloženie zápisnice komisiou (verejným obstarávateľom) v
elektronickom konte príslušnej zákazky.

25. Vyhodnocovanie ponúk
25.1 Verejný obstarávateľ rozhodol, že v zmysle zákona o verejnom obstarávaní sa vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní uskutoční po vyhodnotení
ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní systémom „superrevers“.
25.2 Komisia hodnotí ponuky v súlade s § 40 a § 53 ZVO.

26. Hodnotenie splnenia podmienok účasti
26.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na posúdení splnenia podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia uchádzačov podľa ZVO, technickej alebo odbornej spôsobilosti
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uchádzačov podľa ZVO a to tak, že sa zoberie do úvahy možnosť preukázať splnenie podmienok
účasti jednotným európskym dokumentom.
26.2 Komisia posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa postavenia uchádzačov v tomto verejnom
obstarávaní z dokladov predložených podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a to vždy, keď to
bude potrebné v súlade so ZVO.

27. Vysvetľovanie ponúk
27.1 Komisia písomne požiada, prostredníctvom portálu EVO, uchádzačov o písomné vysvetlenie alebo
doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť
alebo splnenie podmienok účasti a to podľa § 40 ods. 4 ZVO.
27.2 Verejný obstarávateľ, prostredníctvom portálu EVO, písomne požiada uchádzača o nahradenie inej
osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ
neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia
žiadosti v zmysle § 40, ods. 5, písm. c) zákona.

28. Vylúčenie uchádzača
28.1 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nastane niektorá zo
skutočností uvedených v § 40, ods. 6 a ods. 7 ZVO.
28.2 Uchádzačovi bude písomne oznámené jeho vylúčenie s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v
ktorej môže byť podaná námietka podľa §170 ZVO.

29. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
29.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa § 55 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne
písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali výsledok vyhodnotenia
ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk
a poradie uchádzačov v profile.
29.2 Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuka sa prijíma.
29.3 Neúspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho
ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk verejný
obstarávateľ uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o
charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená
námietka.

Časť VI. Uzatvorenie zmluvy
30. Uzavretie zmluvy
30.1 V procese uzavretia zmluvy verejný obstarávateľ použije postupy uvedené v § 56 zákona
o verejnom obstarávaní.
30.2 Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr
jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk, ak nebola doručená
žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty alebo ak neboli doručené
námietky.
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30.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo
uchádzačmi až po úspešnej kontrole priebehu verejného obstarávania zriaďovateľom.
30.4 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní v súlade s § 56, ods. 8 zákona o verejnom
obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy
tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7
zákona o verejnom obstarávaní, ak boli na jej uzavretie písomne vyzvaní resp. do 10 pracovných
dní od vyzvania verejným obstarávateľom.
30.5 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou
úspešným uchádzačom.
30.6 Verejný obstarávateľ v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní neuzavrie zmluvu s
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora.
Povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľa po celú dobu trvania. Víťazný uchádzač je povinný
nahlásiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa, ak ku nej dôjde v priebehu platnosti zmluvy.
Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny
dodávateľov.

Časť VII. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
31. Zrušenie zadávania zákazky
31.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v súlade
ustanovením §57 zákona o verejnom obstarávaní.
31.2 Verejný obstarávateľ zruší zadávanie predmetnej zákazky podľa podmienok uvedených v bode 12.
31.3 Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí uchádzačov o zrušení zadávania predmetnej
zákazky s uvedením dôvodu zrušenia a oznámi postup, ktorý použije na zadávanie zákazky na
pôvodný predmet obstarávania.

Časť VIII. Revízne postupy
32. Žiadosť o nápravu
32.1 Uchádzač, ktorý sa domnieva, že postupom verejného obstarávateľa boli alebo mohli byť jeho
práva alebo právom chránené záujmy dotknuté, môže podať verejnému obstarávateľovi žiadosť o
nápravu.
32.2 Žiadosť o nápravu doručí uchádzač prostredníctvom elektronického systému EVO.
32.3 Okruh dôvodov pre podanie žiadosti o nápravu, lehoty, v ktorých sa má žiadosť o nápravu doručiť,
obsah písomnej žiadosti, doplnenie žiadosti o nápravu a lehoty na doručenie oznámenia o výsledku
vybavenia žiadosti upravuje § 164 ZVO.
32.4 Ak uchádzač neuplatní žiadosť o nápravu v zákonom ustanovenej lehote, žiadosť o nápravu sa
zamietne.
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33. Konanie o námietkach
33.1 Na konanie o námietkach sa vzťahuje § 170 - 176 ZVO.

Časť IX. Dôvernosť a etické podmienky
34. Dôvernosť procesu verejného obstarávania
34.1 Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje
spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke. Obsah
ponúk možno sprístupniť a preskúmavať až po uplynutí lehoty určenej na ich predloženie.
34.2 Verejný obstarávateľ nebude poskytovať informácie spôsobom, ktorý by zvýhodnil niektorých
záujemcov/uchádzačov. Verejný obstarávateľ nesprístupní dôverné informácie, ktoré získal počas
tohto verejného obstarávania bez súhlasu záujemcu alebo uchádzača. Súhlas sa udeľuje v
súvislosti so zamýšľaným poskytnutím konkrétnych dôverných informácií; tento súhlas nesmie mať
formu všeobecného vzdania sa práv na dôvernosť informácií.

35. Etické podmienky
35.1 Akákoľvek snaha uchádzača získať dôverné informácie, vstúpiť do nezákonných dohôd s inými
uchádzačmi alebo ovplyvňovať ktoréhokoľvek člena komisie na vyhodnotenie ponúk, alebo
zamestnanca verejného obstarávateľa počas vyhodnocovania, kontroly, porovnávania ponúk, bude
viesť k vylúčeniu uchádzača.
35.2 Uchádzač nesmie byť v konflikte záujmov a nesmie mať nijaké spojenie na ostatných uchádzačov
zúčastnených v tomto zadávaní predmetnej zákazky.
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NADLIMITNÁ ZÁKAZKA

B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

strana 19 / 54

Verejný obstarávateľ:
Predmet zákazky:

Štátna opera, Národná 11, 974 73 Banská Bystrica, IČO: 35989327
Spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné
konanie a realizáciu stavby „Rekonštrukcia NKP a prevádzkových
priestorov Štátnej opery v Banskej Bystrici“ spolu so súvisiacou
inžinierskou činnosťou a autorským dozorom

B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné konanie
a realizáciu stavby spolu so súvisiacou inžinierskou činnosťou a odborným autorským dozorom pre
verejnú prácu „Rekonštrukcia NKP a prevádzkových priestorov Štátnej opery v Banskej Bystrici“.
Požiadavky na rozsah a obsah predmetu zákazky:
1) Projekt pre územné rozhodnutie (8x v papierovej forme a 2x v elektronickej forme; vyhotovenie
dokumentov vo formátoch: *.pdf, *.docx, *.xlsx, *.dwg) podľa Vyhlášky 453/2000 Z. z. § 3, a
ďalších častí podľa požiadaviek dotknutých organizácií s vyhotovením vizualizácii exteriéru
objektu „Hlavný objekt skladov - šatní“ na Jegorovovej ulici.
2) Štúdia interiéru historickej budovy v rozsahu súboru výkonov definovaných v Sadzobníku UNIKA
2021-22 kap.4.2.6 bod.2,vrátane vyhotovenia vizualizácií rozhodujúcich častí interiéru: priestorov
hlavných vstupov do hľadiska; hľadiska vrátane balkóna; priestorov javiska, orchestriska, Bohéma
klubu, VIP salónika, priestorov šatní (8x v papierovej forme a 2x v elektronickej forme; vyhotovenie
dokumentov vo formátoch: *.pdf, *.docx, *.xlsx, *.dwg)
odsúhlasenú investorom stavby a orgánmi pamiatkovej ochrany.
3) Projekt pre stavebné povolenie (8x v papierovej forme a 2x v elektronickej forme; vyhotovenie
dokumentov vo formátoch: *.pdf, *.docx, *.xlsx, *.dwg) podľa Vyhlášky 453/2000 Z. z. § 9, a ďalších
častí podľa požiadaviek dotknutých organizácií.
4) Realizačný projekt (8x v papierovej forme a 2x v elektronickej forme; vyhotovenie dokumentov vo
formátoch: *.pdf, *.docx, *.xlsx, *.dwg) v rozsahu definovanom Sadzobníkom pre navrhovanie
projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2021-22 v Prílohe č.3. Detailný položkový
rozpočet a výkaz výmer vrátane figúr (3x v papierovej forme a 2x v elektronickej forme; vyhotovenie
dokumentov vo formátoch: *.xlsx). Súčasťou realizačného projektu bude aj Projekt interiéru
v rozsahu súboru výkonov definovaných v Sadzobníku UNIKA 2021-22 kap.4.2.6 body.3 a 4
s rozmiestnením zariaďovacích predmetov a nábytku, návrhu osvetlenia, návrhu atypických prvkov
a plôch s konštrukčným, materiálovým a rozmerovým riešením, umeleckého dotvorenia, s určením
materiálov a farebnosti, a požiadavkami na napojenie na technickú infraštruktúru. Podrobnosť
spracovania dokumentácie v stupni, aby boli jasné všetky technické súvislosti v mierkach 1:50 až
1:20 so spracovaním výkazu výmer a špecifikácie prvkov podľa druhov a typov, s označením
typových a atypických prvkov (8x v papierovej forme a 2x v elektronickej forme; vyhotovenie
dokumentov vo formátoch: *.pdf, *.docx, *.xlsx, *.dwg). Spracovanie výkazov výmer a projektovej
dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby (príp. poskytovateľa služieb) musia byť spracovaný v
súlade s § 42 zákona o verejnom obstarávaní, tzn. v prípade, pokiaľ bude odkazovať na konkrétny
výrobok / produkt a pod., je nevyhnutné, aby boli parametre týchto výrobkov popísané v
minimálnych a maximálnych technických štandardoch tak, aby bolo možné posúdenie
ekvivalentných riešení.
5) Zabezpečenie inžinierskej činnosti v priebehu celého procesu od začiatku vypracovania projektovej
dokumentácie až po ukončenie realizácie stavby; inžinierska činnosť zahŕňa komunikáciu a
zastupovanie pred všetkými dotknutými osobami a orgánmi verejnej správy, ktoré svojou
rozhodovacou a inou (stanoviská, posúdenie vplyvov a pod.) činnosťou zasahujú do vypracovania
projektovej dokumentácie a získania priaznivého rozhodnutia v územnom a stavebnom konaní
(najmä stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie)
6) Odborný autorský dohľad (ďalej len „OAD“) v rozsahu prílohy č. 4 Sadzobníka UNIKA 2021 - 2022,
a to pre všetky Objekty
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Bližšia špecifikácia:
 Autorizovaný projektant sa zaväzuje vykonať OAD osobne, na svoje náklady a na svoje
nebezpečenstvo podľa pokynov verejného obstarávateľa, ako aj v súlade s platnou legislatívou
Slovenskej republiky, technickými normami a súvisiacimi predpismi, Sadzobníkom pre
navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností (UNIKA 2021 - 2022)
a v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
 Autorizovaný projektant pri vykonávaní OAD bude spolupracovať s verejným obstarávateľom,
stavebným dozorom, ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej
správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný
úrad alebo právne predpisy; výsledky všetkých činností budú vopred odsúhlasované
s verejným obstarávateľom
 na žiadosť verejného obstarávateľa bude predkladať správu o výsledku OAD, ktorá zahŕňa
všetky zistenia pri výkone OAD počas realizácie stavby Objektov, ako aj po jej dokončení,
zdokladované v súhrne príslušnou dokumentáciou.
Verejný obstarávateľ informuje, že vzhľadom k tomu, že sa jedná o rekonštrukciu jedinečnej národnej
kultúrnej pamiatky s prínosom poskytovania kultúrnych služieb v celom regióne, ktorá je v mnohých
ohľadoch v havarijnom stave, jej obnova je nevyhnutná a realizovateľnosť potrebná v krátkej dobe.
Rozsah obnovy je prísne určený Stavebným zámerom verejnej práce a preverený Štátnou expertízou
a okrem iných Krajským pamiatkovým úradom, ktorý zreteľne stanovil minimalizáciu zásahov do
architektonického tvaroslovia stavby z exteriéru a interiéru (doplnenie chýbajúcich častí pôvodnými
materiálmi a reštaurátorskými prácami fasáda, výplne otvorov, vstupná hala, foyer, Bohéma klub,
hľadisko, javisko a pod.)
Projektová dokumentácia Stavby musí byť v maximálnej možnej miere prispôsobená technologickému
procesu výstavby, plánu organizácie výstavby a plánu BOZP, tak, aby mohla výstavba prebiehať za
rešpektovania nerušenej prevádzky objednávateľa v čo najvyššej možnej miere. Obmedzenia môžu byť
zmiernené v mesiacoch júl a august, počas divadelných prázdnin objednávateľa. Celý projekt výstavby
je nevyhnutné rozdeliť do jednotlivých etáp za účelom využívania jednotlivých častí na prevádzku, so
zabezpečením mimoriadnych bezpečnostných opatrení na ochranu zamestnancov objednávateľa ako
aj pracovníkov zhotoviteľa. Z pozície projektanta, odborného autorského dozoru, a v koordinácii s
investorom je nevyhnutné rozvrhnúť postup prác tak, aby aj zrekonštruované celky aj celky čakajúce na
rekonštrukciu boli pre prevádzku objednávateľa v obmedzenej miere funkčné, bezvýhradne bezpečné
a neovplyvňovali technologické postupy prác a nepredlžovali celkovú dobu výstavby.
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C. SPÔSOB URČENIA PONUKOVEJ CENY
1) Cena ponúkaná uchádzačom 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 č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2) Cena ponúkaná uchádzačom musí byť maximálna a nezmeniteľná, musí obsahovať všetky náklady
potrebné na realizáciu zákazky, t. j. všetky náklady spojené s riadnym vyhotovením diela podľa
týchto súťažných podkladov a oznámenia.
3) Cenu je potrebné uviesť tak, že bude rozpísaná podľa jednotlivých položiek uvedených v prílohe č.
6 týchto súťažných podkladov.
4) Ceny je potrebné uviesť v EUR s presnosťou na dve desatinné miesta celkom bez DPH, DPH a
vrátane DPH, v požadovanom rozdelení.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní - "Nie som platiteľ DPH".
5) Verejný obstarávateľ nie je platiteľom DPH a preto upozorňuje zahraničného uchádzača, ktorý by
bol vo verejnej súťaži úspešný, že je povinný postupovať v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom znení platného v SR.
6) Ak sa uchádzač stane platiteľom DPH počas trvania zmluvy, cena dohodnutá v zmluve nebude
navýšená, ale bude upravená na základ dane a sadzbu DPH.
7) Cena ponúkaná uchádzačom musí byť stanovená v eurách a aj platby uchádzačovi budú
vykonávané výhradne v eurách (ak je hodnota vyjadrená v inej mene, prepočítava sa hodnota na
EUR kurzom ECB platným ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania).
8) V prípade, že uchádzač má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za
bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške.
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D. OBCHODNÉ PODMIENKY
Obsah súťažných podkladov (kapitola D. obchodné podmienky) o ktorých v zmysle § 42 ods. 11 zákona
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejný obstarávateľ
vyhlasuje, že bude súčasťou zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, nie je prípustné
meniť.

ZMLUVA O DIELO
uzavretá v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov medzi zmluvnými stranami:
I. Zmluvné strany
Objednávateľ:
obchodné meno:

Štátna opera

sídlo:

Národná 11, 974 73, Banská Bystrica

IČO:

35989327

DIČ:

2021472123

IČ DPH:

SK2021472123
(Štátna opera nie je platiteľom DPH, je registrovaná pre DPH podľa §7 a tým aj podľa
§7a zákona 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov)

bankové spojenie:

Štátna pokladnica, Bratislava

číslo účtu:

SK53 8180 0000 0070 0040 0663

právne zastúpený:

PhDr. Rudolf Hromada, generálny riaditeľ

kontaktná údaje:
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
číslo účtu:
právne zastúpený:
kontaktná údaje:
obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri SR, vedenom Okresným súdom .........., oddiel:
........., vložka č.: .............
(ďalej len „zhotoviteľ“)
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(„objednávateľ“ a „zhotoviteľ“ ďalej spolu ako „zmluvné strany" a jednotlivo ako „zmluvná strana")
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Zmluva je výsledkom verejnej súťaže vyhlásenej objednávateľom ako verejným obstarávateľom v
súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“), na
obstaranie zákazky: „Spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné
konanie a realizáciu stavby „Rekonštrukcia NKP a prevádzkových priestorov Štátnej opery v
Banskej Bystrici“ spolu so súvisiacou inžinierskou činnosťou a autorským dozorom“.

1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

Článok I.
PREDMET A ÚČEL ZMLUVY
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo v rozsahu a za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve, zabezpečiť vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov a organizácií v
rozsahu prílohy č.2 a 3 Sadzobníka UNIKA 21 - 22 a vykonať pre objednávateľa odborný autorský
dohľad. Vecné vymedzenie predmetu a rozsahu plnenia podľa tejto zmluvy je uvedené v článku II.
zmluvy.
Záväzku zhotoviteľa podľa ods. 1.2 zodpovedá záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za
predmet plnenia podľa tejto zmluvy, cenu dohodnutú v článku V. zmluvy.
Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre
územné konanie, stavebné konanie a realizáciu stavby, súvisiaca inžinierska činnosť a vykonanie
odborného autorského dozoru pre verejnú prácu "REKONŠTRUKCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ
PAMIATKY A PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV ŠTÁTNEJ OPERY V BANSKEJ BYSTRICI"
(ďalej v texte spolu aj „Dielo“ alebo „Dokumentácia“) vrátane zabezpečenia všetkých vyjadrení
dotknutých orgánov a organizácií pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia
stavby, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy,
že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné na realizáciu predmetu zmluvy a
že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na plnenie predmetu zmluvy
potrebné.
Objednávateľ sa zaväzuje prevziať plnenie v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy, zaplatiť
zhotoviteľovi dohodnutú cenu a poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť.
Zaradenie predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania CPV: hlavný slovník 71250000-5 (Architektonické a inžinierske služby a dozor); 71300000-1 (Inžinierske služby);
71310000-4 (Poradenský inžiniering a stavebné služby) a doplnkový slovník - IA01-9 (Projektovanie
a výstavba).
Podkladom pre vypracovanie Diela je Stavebný zámer verejnej práce vypracovaný TU Košice,
Stavebná fakulta v 06/2019, Protokol Ministerstva dopravy a výstavby SR o vykonaní štátnej
expertízy č. 3/2020 zo dňa 19.02.2020 a Súťažné podmienky verejnej súťaže pre spracovanie
projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné konanie a realizáciu stavby
„Rekonštrukcia NKP a prevádzkových priestorov Štátnej opery v Banskej Bystrici“ spolu so
súvisiacou inžinierskou činnosťou a odborným autorským dozorom.

Článok II.
VECNÉ VYMEDZENIE PREDMETU A ROZSAHU PLNENIA
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi Dielo pre všetky objekty stavby:
"REKONŠTRUKCIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY A PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV
ŠTÁTNEJ OPERY V BANSKEJ BYSTRICI" (ďalej aj „Stavba“) – v nasledovnom rozsahu:
2.1.1 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie (vrátane polohopisného
a výškopisného zamerania dotknutého územia, overenia a zakreslenia inžinierskych sietí,
určenia dotknutých pozemkov, na ktorých budú osadené objekty Stavby podľa Stavebného
zákona, prieskumných prác ) pre Stavbu v rozsahu stanovenom v § 3 vyhlášky Ministerstva
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životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona. s vyhotovením vizualizácii exteriéru „Hlavného objektu skladov šatní“ na Jegorovovej ulici.
2.1.2 Vypracovanie štúdie interiéru divadla v rozsahu súboru výkonov definovaných
v Sadzobníku UNIKA 2021-22 kap.4.2.6 bod.2,vrátane vyhotovenia vizualizácií
rozhodujúcich častí interiéru:; priestorov hlavných vstupov do hľadiska; hľadiska vrátane
balkóna; priestorov javiska, orchestriska, Bohéma klubu, VIP salónika, priestorov šatní (8x
v papierovej forme a 2x v elektronickej forme; vyhotovenie dokumentov vo formátoch: *.pdf,
*.docx, *.xlsx, *.dwg) odsúhlasenú investorom stavby a orgánmi pamiatkovej ochrany.
2.1.3 Vypracovanie projektovej dokumentácie Stavby pre stavebné konania (v rozsahu
stanovenom v § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
2.1.4 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu Stavby (vrátane výkazu výmer a
rozpočtu) v rozsahu Prílohy č.3 sadzobníka UNIKA 2021-22. Súčasťou projektu bude aj
Projekt interiéru v rozsahu súboru výkonov definovaných v Sadzobníku UNIKA 2021-22
kap.4.2.6 body.3 a 4 s rozmiestnením zariaďovacích predmetov a nábytku, návrhu
osvetlenia,
návrhu
atypických prvkov
a plôch s konštrukčným, materiálovým
a rozmerovým riešením, umeleckého dotvorenia, s určením materiálov a farebnosti,
a požiadavkami na napojenie na technickú infraštruktúru. Podrobnosť spracovania
dokumentácie v stupni, aby boli jasné všetky technické súvislosti v mierkach 1:50 až 1:20.
Spracovanie výkazu výmer a špecifikácie prvkov podľa druhov a typov, s označením
typových a atypických prvkov.
2.1.5 Vykonanie inžinierskej činnosti pre zabezpečenie rozhodnutia o umiestnení všetkých
objektov Stavby, t. j. prerokovanie dokumentácie pre územné konanie s dotknutými
orgánmi podľa stavebného zákona a zabezpečenie vyjadrení, záväzných stanovísk a
rozhodnutí potrebných k podaniu žiadosti na vydanie rozhodnutia o umiestnení Stavby,
podanie kvalifikovaných žiadostí so všetkými potrebnými prílohami (vyžadovanými
všeobecne záväznými právnymi predpismi) na vydanie rozhodnutia o umiestnení Stavby,
účasť na územnom konaní a zabezpečenie vyznačenia právoplatnosti na rozhodnutí o
umiestnení Stavby.
2.1.6 Vykonanie inžinierskej činnosti pre zabezpečenie rozhodnutia o povolení všetkých
objektov Stavby, t.j. prerokovanie dokumentácie pre stavebné konanie s dotknutými
orgánmi podľa stavebného zákona a zabezpečenie vyjadrení, záväzných stanovísk a
rozhodnutí potrebných k podaniu žiadosti na vydanie všetkých stavebných povolení pre
realizáciu Stavby, podanie kvalifikovaných žiadostí so všetkými potrebnými prílohami
(vyžadovanými všeobecne záväznými právnymi predpismi) na vydanie príslušných
stavebných povolení, účasť na stavebných konaniach a zabezpečenie vyznačenia
právoplatnosti na všetkých rozhodnutiach o povolení Stavby.
2.1.7 Inžinierska činnosť bude ukončená, keď zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi originály
právoplatného rozhodnutia o umiestnení Stavby a originály právoplatných stavebných
povolení, vrátane dokladových častí prikladaných k jednotlivým konaniam (kópie vyjadrení
štátnych orgánov a účastníkov konania a zápisy z prerokovania dokumentácie v
jednotlivých stupňoch, ako aj doklady o zapracovaní pripomienok do ďalšieho stupňa
dokumentácie).
2.1.8 Pri výkone inžinierskej činnosti podľa bodov 2.1.5 a 2.1.6 tejto zmluvy, má zhotoviteľ práva
a povinnosti mandatára a objednávateľ má práva a povinnosti mandanta v zmysle
ustanovení § 566 až 576 Obchodného zákonníka. Objednávateľ sa zaväzuje na požiadanie
zhotoviteľa vystaviť plnomocenstvo pre zhotoviteľa na vykonávanie právnych úkonov v
jeho mene a v rozsahu potrebnom pre splnenie predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ je
oprávnený ďalej splnomocniť tretiu osobu na vykonávanie právnych úkonov v jeho mene
v rozsahu potrebnom pre splnenie predmetu tejto zmluvy.
2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa odborný autorský dohľad (ďalej len „OAD“)
v rozsahu prílohy č. 4 Sadzobníka UNIKA 2021-22 a to pre všetky objekty Stavby vrátane
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spracovania Projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.
2.2.1 Zhotoviteľ preukáže výkon OAD zápismi v stavebnom denníku, účasťou na kontrolných
dňoch a účasťou na konaniach.
2.2.2 Zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa OAD v termíne, rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto
zmluve.
2.2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo podľa
pokynov objednávateľa, ako aj v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky,
technickými normami a súvisiacimi predpismi, Sadzobníkom pre navrhovanie ponukových
cien projektových prác a inžinierskych činností (UNIKA 2021-22) a v súlade so zákonom
č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov.
2.2.4 Zhotoviteľ je povinný :
a) vykonávať OAD osobne,
b) pri vykonávaní OAD spolupracovať s objednávateľom, stavebným dozorom, ako aj
s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy
a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad alebo
právne predpisy; výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je
zhotoviteľ povinný vopred odsúhlasiť s objednávateľom,
c) na žiadosť objednávateľa predložiť správu o výsledku OAD, ktorá zahŕňa všetky
zistenia pri výkone OAD počas realizácie stavby Objektov, ako aj po jej dokončení,
zdokladované v súhrne príslušnou dokumentáciou.
Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť Dielo vo vlastnom mene na svoje náklady a na svoje
nebezpečenstvo v dohodnutom čase a v stanovenej kvalite.
Zhotoviteľ je povinný pri vytvorení Diela rešpektovať, prípadne vysporiadať autorské práva viažuce
sa k národnej kultúrnej pamiatke – budove Štátna opera v zmysle § 33 ods. 7 a § 52 Autorského
zákona.
Zhotoviteľ je povinný vypracovať Dokumentáciu podľa bodu 2.1.1 až 2.1.4, nasledovným
spôsobom: v počte osem (8) vyhotovení v písomnej a grafickej forme; v počte dve (2) vyhotovenia
v elektronickej podobe na CD vo formáte *.pdf, *.docx, *.xlsx, *.dwg; v počte tri (3) vyhotovenia v
písomnej forme detailný položkový rozpočet a výkaz výmer vrátane figúr (v paré č. 1 - 3); a v počte
dve (2) vyhotovenia v elektronickej podobe na CD (rozpočet, výkaz výmer) vo formáte *.xlsx;
zhotoviteľ sa zaväzuje dopracovať pripomienky z prerokovania Dokumentácie do Dokumentácie
a rozpočtovej časti.
Zhotoviteľ je povinný vypracovať Dokumentáciu podľa bodu 2.1.1 až 2.1.4 v súlade s § 42 zákona
o verejnom obstarávaní, tzn. v prípade, pokiaľ bude odkazovať na konkrétny výrobok / produkt a
pod., je nevyhnutné, aby boli parametre týchto výrobkov popísané v minimálnych a maximálnych
technických štandardoch tak, aby bolo možné posúdenie ekvivalentných riešení.
Všeobecné požiadavky na Stavbu, ktoré budú zapracované v projektovej dokumentácii: Projektová
dokumentácia Stavby musí byť v maximálnej možnej miere prispôsobená technologickému
procesu výstavby, plánu organizácie výstavby a plánu BOZP, tak, aby mohla výstavba prebiehať za
rešpektovania nerušenej prevádzky objednávateľa v čo najvyššej možnej miere. Obmedzenia môžu
byť zmiernené v mesiacoch júl a august, počas divadelných prázdnin objednávateľa. Celý projekt
výstavby je nevyhnutné rozdeliť do jednotlivých etáp za účelom využívania jednotlivých častí na
prevádzku, so zabezpečením mimoriadnych bezpečnostných opatrení na ochranu zamestnancov
objednávateľa ako aj pracovníkov zhotoviteľa. Z pozície projektanta, odborného autorského
dozoru, a v koordinácii s investorom je nevyhnutné rozvrhnúť postup prác tak, aby aj
zrekonštruované celky aj celky čakajúce na rekonštrukciu boli pre prevádzku objednávateľa
v obmedzenej miere funkčné, bezvýhradne bezpečné a neovplyvňovali technologické postupy prác
a nepredlžovali celkovú dobu výstavby.
Článok III.
ČAS PLNENIA
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3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá objednávateľovi Dielo bez vád a nedorobkov v
rozsahu podľa článku II. v nasledovných lehotách:
a) predmet plnenia podľa bodu 2.1.1 v lehote do deviatich (9) týždňov odo dňa doručenia písomnej
výzvy objednávateľa na začatie realizácie predmetu plnenia.,
b) predmet plnenia podľa bodu 2.1.2 v lehote do deviatich (9) týždňov odo dňa doručenia písomnej
výzvy objednávateľa na začatie realizácie predmetu plnenia.
c) predmet plnenia podľa bodu 2.1.3 v lehote do štrnástich (14) týždňov odo dňa doručenia
písomnej výzvy objednávateľa na začatie realizácie predmetu plnenia,
d) predmet plnenia podľa bodu 2.1.4 v lehote do pätnástich (15) týždňov odo dňa doručenia
písomnej výzvy objednávateľa na začatie realizácie predmetu plnenia .
e) podanie kvalifikovanej žiadosti o vydanie územného rozhodnutia Stavby podľa bodu 2.1.5,
vrátane všetkých potrebných príloh do štrnástich (14) týždňov odo dňa odovzdania projektovej
dokumentácie pre územné konanie Stavby objednávateľovi podľa bodu 2.1.1, pokiaľ sa
zmluvné strany nedohodnú inak,
f) podanie kvalifikovanej žiadosti o vydanie stavebných povolení Stavby podľa bodu 2.1.6, vrátane
všetkých potrebných príloh do štrnástich (14) týždňov odo dňa odovzdania projektovej
dokumentácie pre stavebné konanie Stavby objednávateľovi podľa bodu 2.1.3, pokiaľ sa
zmluvné strany nedohodnú inak.
3.2 O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia spôsobom a v lehotách podľa ods. 3.1, budú
vyhotovené samostatné preberacie protokoly, následne podpísané oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán (ďalej v texte len „preberacie protokoly“). Preberacie protokoly budú tvoriť
prílohu jednotlivých faktúr vystavených zhotoviteľom podľa článku V. tejto zmluvy. V prípade
nesúhlasných vyjadrení niektorých dotknutých orgánov a organizácii, je zhotoviteľ povinný
prepracovať, upraviť, opraviť a/alebo doplniť Dokumentáciu v zmysle článku II. ods. 2.1 spôsobom
a v rozsahu požadovanom na dosiahnutie vydania súhlasných vyjadrení všetkých dotknutých
orgánov a organizácii.
3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať OAD v rozsahu podľa článku II. ods. 2.2 tejto zmluvy odo dňa
odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby a počas realizácie stavby až do doby, kedy
objednávateľ na základe písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu prevezme
jednotlivé Objekty od zhotoviteľa stavby, bez vád a nedorobkov a budú vydané právoplatné
kolaudačné rozhodnutia príslušných úradov.
3.4 V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s poskytnutím potrebného a písomne vyžiadaného
spolupôsobenia podľa článku IV. tejto zmluvy, alebo je v omeškaní s dodaním nevyhnutných
podkladov podľa tejto zmluvy podmieňujúcich riadne splnenie predmetu zmluvy, ktoré si
zhotoviteľ písomne vyžiada, zhotoviteľ môže primerane okolnostiam, za ktorých došlo k
omeškaniu, predĺžiť lehoty plnenia dotknuté omeškaním objednávateľa, a to o dobu, o ktorú je
nevyhnutné jednotlivé plnenia dlhšie realizovať z dôvodu omeškania objednávateľa.
3.5 V prípade prerušenia realizácie predmetu zmluvy resp. jeho časti, ktoré vznikne prekážkou zo
strany objednávateľa, môže zhotoviteľ primerane okolnostiam, za ktorých došlo k prerušeniu
realizácie predmetu tejto zmluvy resp. jeho časti, predĺžiť lehoty plnenia dotknuté prerušením
realizácie predmetu zmluvy, alebo jeho časti, a to o dobu, o ktorú je z tohto dôvodu nevyhnutné
jednotlivé plnenia dlhšie realizovať.
3.6 Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej sú v omeškaní príslušné orgány a dotknuté
osoby vymedzené v stavebnom zákone, ktorých rozhodnutia, vyjadrenia a stanoviská sú pre
vydanie jednotlivých povolení nevyhnutné. To platí iba v prípade, že omeškanie príslušných
orgánov a dotknutých osôb vymedzených v stavebnom zákone, nie je nijakým spôsobom
zapríčinené porušením povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Predĺženie lehoty dodania
predmetu zmluvy môže byť maximálne o dobu, o ktorú je z tohto dôvodu nevyhnutné jednotlivé
plnenia dlhšie realizovať.
Článok IV.
SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA
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4.1 Objednávateľ je povinný na základe žiadosti zhotoviteľa, poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú
súčinnosť, informácie, podklady ako aj dokumenty, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre
vypracovanie Dokumentácie a plnenie ostatných ustanovení predmetnej zmluvy; žiadosť bude
zaslaná objednávateľovi v elektronickej podobe, a to e-mailom na e-mailovú adresu
objednávateľa: sekretariat@stateopera.sk.
4.2 Po dobu preukázaného omeškania sa objednávateľa s poskytnutím súčinnosti podľa ods. 4.1, nie
je zhotoviteľ v omeškaní s plnením tej časti zmluvných povinností, na ktorú je nesplnenie
povinnosti objednávateľa poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť viazané.
Článok V.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1 Cena bola stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
5.2 Cena za predmet plnenia špecifikovaný v článku II. tejto zmluvy bola medzi zmluvnými stranami
dohodnutá na sumu celkom vo výške
Cena bez DPH (v EUR)

slovom:

Výška DPH (v EUR)

slovom:

Cena s DPH (v EUR)

slovom:

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu v nasledovnej štruktúre :
5.2.1

cenu za predmet plnenia podľa ods. 2.1 bod 2.1.1 vo výške

EUR bez DPH

5.2.2

cenu za predmet plnenia podľa ods. 2.1 bod 2.1.2 vo výške

EUR bez DPH

5.2.3

cenu za predmet plnenia podľa ods. 2.1 bod 2.1.3 vo výške

EUR bez DPH

5.2.4

cenu za predmet plnenia podľa ods. 2.1 bod 2.1.4 vo výške

EUR bez DPH

5.2.5

cenu za predmet plnenia podľa ods. 2.1 bod 2.1.5 vo výške

EUR bez DPH

5.2.6

cenu za predmet plnenia podľa ods. 2.1 bod 2.1.6 vo výške

EUR bez DPH

5.2.7

cenu za predmet plnenia podľa ods. 2.2 vo výške

EUR bez DPH

5.3 Cena uvedená v ods. 5.2 sa považuje za konečnú cenu počas trvania platnosti a účinnosti tejto
zmluvy a sú v nej zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy.
5.4 Na základe dohody zmluvných strán, cena za predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude uhradená
na základe faktúr, vystavených zhotoviteľom a doručených na dresu objednávateľa, a to spôsobom:
5.4.1 faktúru na zaplatenie ceny za predmet plnenia podľa článku II. ods. 2.1 je zhotoviteľ
oprávnený vystaviť v lehote do siedmich (7) dní odo dňa podpísania preberacieho
protokolu v zmysle článku III. ods. 3.2 tejto zmluvy;
5.4.2 faktúru na zaplatenie ceny za predmet plnenia podľa článku II. bod 2.2 je zhotoviteľ
oprávnený vystaviť v lehote do siedmich (7) dní odo dňa, kedy objednávateľ na základe
písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu prevezme Dielo od zhotoviteľa
stavby, bez vád a nedorobkov.
5.5 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi fakturovanú sumu do tridsiatich (30) dní odo dňa
riadneho doručenia faktúry, a to na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Pre
tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania uhrádzanej sumy z účtu objednávateľa.
5.6 Ak faktúra bude obsahovať nesprávne a/alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju
zhotoviteľovi na prepracovanie s uvedením vytýkaných nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný
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faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Vrátením faktúry neplynie lehota
jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia novej alebo opravenej faktúry.
5.7 Súčasťou dohodnutej odmeny zhotoviteľa sú všetky náklady na vykonanie predmetu zmluvy
vrátane nákladov na vykonanie všetkých činností a výkonov výslovne neuvedených v čl. II. tejto
zmluvy, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie predmetu zmluvy. Súčasťou dohodnutej odmeny
zhotoviteľa nie sú úradné poplatky nevyhnutne potrebné k riadnemu splneniu predmetu zmluvy
(správne, notárske, poplatky za vydanie územného a stavebných povolení, poplatky za
energetické certifikáty a pod.). Poplatky, ktoré nie sú zahrnuté v odmene zhotoviteľa, bude
zhotoviteľ refakturovať objednávateľovi, pričom k faktúre priloží vždy doklad preukazujúci výšku
poplatku. Na tieto faktúry sa primerane vzťahujú ostatné ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa
fakturácie.
5.8 Z cien za vykonanie časti predmetu zmluvy uvedených v bode 5.2.1 až 5.2.5. tejto zmluvy zadrží
objednávateľ sumu vo výške 10 % z fakturovanej sumy s DPH, ktorú uhradí zhotoviteľovi do 10 dní
po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia povoľujúceho realizáciu Stavby. Bez ohľadu
na právoplatnosť predmetného stavebného povolenia uhradí objednávateľ zhotoviteľovi zadržanú
sumu do 60 dní od vydania predmetného stavebného povolenia s výnimkou prípadu, ak je
oddialenie právoplatnosti stavebného povolenia spôsobené výlučne z dôvodu, za ktorý zodpovedá
zhotoviteľ. Z ceny za vykonanie časti predmetu zmluvy uvedených v bode 5.2.6 a 5.2.7 tejto zmluvy
zadrží objednávateľ sumu vo výške 10 % z fakturovanej sumy s DPH, ktorú uhradí zhotoviteľovi do
10 dní po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia Stavby. Bez ohľadu na právoplatnosť
predmetného kolaudačného rozhodnutia uhradí objednávateľ zhotoviteľovi zadržanú sumu do 60
dní od vydania predmetného kolaudačného rozhodnutia s výnimkou prípadu, ak je oddialenie
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia spôsobené výlučne z dôvodu, za ktorý zodpovedá
zhotoviteľ.
5.9 K zmene výšky cien podľa bodu 5.2 tejto zmluvy môže dôjsť len:
5.9.1 pri rozšírení alebo zúžení rozsahu plnenia zhotoviteľa oproti rozsahu dohodnutému v tejto
zmluve;
5.9.2 pri zmene technického riešenia celého diela alebo jeho časti písomne požadovaného
objednávateľom, alebo vynútenými zmenami všeobecne záväzných predpisov
a technických noriem;
5.9.3 pri zákonných zmenách cenových predpisov, ktoré budú mať vplyv na dohodnutú výšku
ceny.
Článok VI.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA
6.1 Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje
sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ
sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi
oprávnených zástupcov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami príslušných orgánov
a organizácií, účastníkov stavebného konania a dojednaniami obsiahnutými v tejto zmluve.
6.2 Zhotoviteľ je povinný:
a) vyhotoviť Dokumentáciu s potrebnou odbornou starostlivosťou,
b) vyhotoviť Dokumentáciu v objednávateľom požadovanom rozsahu, včas a bez vád,
c) bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv
na vypracovanie Dokumentácie (alebo jej časti) a/alebo na termín jej dokončenia a riadneho
odovzdania,
d) vrátiť objednávateľovi po vyhotovení Dokumentácie všetky podklady a dokumenty, ktoré mu
boli poskytnuté v súvislosti s plnením tejto časti zmluvy.
6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dokumentácia (ako aj jej jednotlivé časti), bude mať vlastnosti
dojednané v tejto zmluve a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným touto
zmluvou.
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6.4 Zhotoviteľ poskytuje na Dokumentáciu (a jej jednotlivé časti) záruku v trvaní šesťdesiat mesiacov
(60) mesiacov; záručná doba začne plynúť dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného/-ých
rozhodnutia/-í Stavby.
6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dokumentácia ( alebo jej časť) v okamihu, keď prechádza
nebezpečenstvo škody na objednávateľa v zmysle tejto zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada
stane zjavnou až po tomto okamihu. zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu Dokumentácie ( alebo
jej časti), ktorá sa vyskytne aj po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne
v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.
6.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
6.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že vadu Dokumentácie (alebo jej časti) uplatní písomne u zhotoviteľa
bezodkladne po jej zistení. Oznámenie objednávateľa o vadách ( reklamácia) musí obsahovať:
a) číslo predmetnej zmluvy,
b) označenie reklamovanej časti Dokumentácie,
c) popis vady
(ďalej v texte len „reklamácia“).
6.8 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu Dokumentácie (alebo jej časti) v lehote päť (5) pracovných dní
odo dňa doručenia reklamácie zhotoviteľovi.
6.9 V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni vadu Dokumentácie (alebo jej časti) v lehote stanovenej v
odseku 6.8, objednávateľ je oprávnený:
a) vady odstrániť prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa a/alebo
b) požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo
c) požadovať od zhotoviteľa uhradenie škody, ktorá mu vznikla v dôsledku vád Dokumentácie
(alebo jej časti).
6.10 Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení profesijnej zodpovednosti architektov,
projektantov a konštruktérov - za škodu spôsobenú projektovou činnosťou (ďalej v texte len „poistná
zmluva“), a to do výšky poistného krytia najmenej 1 000 000,00 EUR (slovom: jeden milión eur).
6.11 Poistnú zmluvu v zmysle ods. 6.10, príp. poistné osvedčenie a doklad o úhrade poistnej sumy je
zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr v deň podpísania predmetnej zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť poistnej zmluvy uzatvorenej v zmysle ods.
6.10 po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

7.1

7.2

7.3
7.4
7.5

Článok VII.
SANKCIE ZA PORUŠENIE ZMLUVY
V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na ktorej splnenie sa zaviazal v článku
III. a v článku VI. ods. 6.8 a 6.11 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči
zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,00 EUR (slovom: tisíc euro) za
každý deň omeškania s plnením, a to samostatne, za každé jednotlivé porušenie zmluvnej
povinnosti.
V prípade, ak objednávateľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na ktorej splnenie sa zaviazal
v článku V. ods. 5.5 tejto zmluvy, zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si voči objednávateľovi nárok
na zaplatenie úroku z omeškania vo výške podľa predpisov obchodného práva.
Zmluvné strany vyhlasujú, že výšku zmluvnej pokuty podľa bodu 7.1 tohto článku zmluvy,
považujú za primeranú zabezpečovaným záväzkom.
Splnením záväzku zaplatiť zmluvnú pokutu nezanikajú povinnosti zmluvných strán, plnenie
ktorých je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute.
Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. V prípade
vzniku škody, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovať si jej náhradu v plnej výške.
Článok VIII.
DOBA TRVANIA ZMLUVY
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8.1 Predmetná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 5a ods.1
zákona o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
8.2 Predmetná zmluva zanikne:
8.2.1 splnením predmetu zmluvy,
8.2.2 dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v takejto dohode,
8.2.3 odstúpením od zmluvy, z dôvodu podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom o podstatné
porušenie tejto zmluvy pôjde v prípade, ak :
a) zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, s upozornením na
možnosť odstúpenia od zmluvy, nesplní svoje zmluvné povinnosti na splnenie ktorých
sa zaviazal v zmysle článku III. a v zmysle článku VI. ods. 6.1 a 6.11 tejto zmluvy;
b) objednávateľ aj napriek písomnému upozorneniu zhotoviteľa, s upozornením na
možnosť odstúpenia od zmluvy, nesplní svoje zmluvné povinnosti na plnenie ktorých
sa zaviazal v zmysle článku V. ods. 5.5 tejto zmluvy;
8.2.4 odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce
z tejto zmluvy, s výnimkou práv na zmluvné a zákonné sankcie (napr. právo na náhradu
škody, právo na zmluvnú pokutu, atď.) a s výnimkou zmluvných ustanovení, ktoré na
základe prejavu vôle zmluvných strán alebo z dôvodu ich právnej povahy zostávajú v
platnosti aj po skočení platnosti tejto zmluvy.

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

9.6

Článok IX.
OSOBITNÉ USTANOVENIA
Zhotoviteľ je povinný pred začiatkom vykonania každej časti Diela a pred finalizáciou spracovania
jednotlivých častí Dokumentácie, zvolať technickú radu investora (ďalej v texte len „TRI“), na ktorej
zasadnutí sa zúčastnia oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Z pracovných stretnutí TRI
podľa predchádzajúcej vety budú vyhotovené podrobné zápisy, a tieto budú súčasťou dokladovej
časti Dokumentácie.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas konania na výber zhotoviteľa stavby na realizáciu diela, poskytne
objednávateľovi potrebnú súčinnosť, a to najmä (nie však výlučne) v podobe písomného
vysvetlenia a/alebo upresnenia súťažných podkladov týkajúcich sa Dokumentácie, pokiaľ o takého
vysvetlenie a/alebo upresnenie objednávateľ požiada, a to v lehote do 24 hodín od riadneho
doručenia žiadosti objednávateľa na e-mailovú adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví predmetnej
zmluvy. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že informácie o predmete zmluvy nebude poskytovať
uchádzačom.
Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne
predpisy a iné predpisy upravujúce vzťahy v oblasti techniky, investičnej výstavby a životného
prostredia, platné slovenské technické normy, územnoplánovaciu dokumentáciu platnú v
príslušnom území, urbanisticko - architektonické zásady a dojednania tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa
bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, ďalej pokynmi objednávateľa, zápisnicami
zo vzájomných rokovaní, dohodami zmluvných strán, vyjadreniami, rozhodnutiami, záväznými
stanoviskami Krajského pamiatkového úradu a orgánov a inštitúcií činných v stavebnom konaní a
záujmami objednávateľa.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že projektovú dokumentáciu bude priebežne počas jej realizácie konzultovať
s určeným zástupcom (zástupcami) objednávateľa.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky projektované materiály, výrobky, prvky a technické zariadenia
budú homologované a certifikované na podmienky a normy platné v Slovenskej republike a budú
spĺňať najmä požiadavky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní
určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupracovať so zhotoviteľom Stavby pri vypracovaní kontrolného a
skúšobného plánu stavby (verejnej práce) a v spolupráci so zhotoviteľom stavby spracovať plán

strana 33 / 54

Verejný obstarávateľ:
Predmet zákazky:

Štátna opera, Národná 11, 974 73 Banská Bystrica, IČO: 35989327
Spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné
konanie a realizáciu stavby „Rekonštrukcia NKP a prevádzkových
priestorov Štátnej opery v Banskej Bystrici“ spolu so súvisiacou
inžinierskou činnosťou a autorským dozorom

užívania verejnej práce v zmysle § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení
neskorších predpisov.
9.7 Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s objednávateľom pri hodnotení verejnej práce (stanovisko
projektanta k dodržaniu projektovaných parametrov) v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 254/1998 Z.z.
o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
9.8 V priebehu realizácie projektových prác bude povinnosťou zhotoviteľa zvolávať technické porady,
na ktorých bude zabezpečená kontrola riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti
projektu v súlade s § 12 ods. 1 písm. a) bod. 2 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení
neskorších predpisov a to podľa potreby v dohodnutých termínoch.
9.9 Východiskovým podkladom určujúcim zámer objednávateľa, z ktorého bude vychádzať zhotoviteľ
pri realizácii predmetu zmluvy, je Stavebný zámer verejnej práce vypracovaný TU Košice, Stavebná
fakulta v 06/2019 . Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zmluvy postupovať tak, aby príslušný
stavebný úrad vydal právoplatné rozhodnutie o umiestnení Stavby a právoplatné rozhodnutia
o povolení Stavieb, ktorými umožní realizáciu Stavby s obsahovými, tvarovými, dispozičnými,
konštrukčnými, technickými, materiálovými a objemovými parametrami uvedenými v tejto štúdii.
Článok X.
LICENCIA
10.1 Zmluvné strany potvrdzujú, že Dokumentácia (a jej časti) vyhotovená zhotoviteľom je predmetom
ochrany podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
10.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi vecne, časovo a územne neobmedzenú licenciu (súhlas)
na používanie, úpravu, rozširovanie, rozmnožovanie, spracovanie, preklad, sprístupňovanie a
spracovanie Dokumentácie (alebo jej časti) akýmkoľvek spôsobom. Súčasťou zhotoviteľom
udelenej licencie je aj právo objednávateľa upravovať alebo zabezpečiť úpravu Dokumentácie
(alebo jej časti) treťou osobou alebo inak spracovať alebo zabezpečiť spracovanie Dokumentácie
(alebo jej časti) v súčinnosti so zhotoviteľom (autorom )návrhu.
10.3 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu. Licencia sa udeľuje vo vzťahu
k Dokumentácii ako celku ako aj k akejkoľvek jej časti.
10.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že cena za udelenú licenciu je zahrnutá v cene za predmet
plnenia, uvedenej v článku V. tejto zmluvy.
10.5 Prechod vlastníckeho práva k Dokumentácii nastáva dňom úhrady ceny za jednotlivé časti Diela
podľa Čl. V tejto Zmluvy.
Článok XI.
DORUČOVANIE
11.1 Pokiaľ v tejto zmluve nie je výslovne uvedené inak, zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomné
oznámenia podľa tejto zmluvy budú doručované a) prostredníctvom pošty, b) kuriérom alebo iným
vhodným spôsobom, a to na kontaktné adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy,
okrem prípadu, ak zmluvná strana preukázateľne oznámila druhej zmluvnej strane zmenu
kontaktnej adresy.
11.2 Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia adresátom alebo ním poverenou osobou.
Písomnosť sa považuje za doručenú aj dňom márneho uplynutia úložnej lehoty a to aj v prípade,
ak sa o uložení zásielky adresát nedozvedel, ako aj vrátením zásielky odosielateľovi s poznámkou,
že adresát je neznámy, alebo s inou poznámkou obdobného významu a v prípade osobného
doručenia alebo doručenia kuriérom aj dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom.
11.3 V prípade komunikácie elektronickou poštou sa zásielka doručuje na e-mailové adresy uvedené v
záhlaví tejto zmluvy a za doručenú sa považuje okamihom prijatia potvrdenia o doručení
elektronickej pošty. V prípade nevystavenia potvrdenia o doručení elektronickej pošty sa zásielka
odoslaná elektronickou poštou považuje za doručenú dňom jej odoslania.
Článok XII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
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12.1 Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu,
štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno (1) jej vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
12.2 Zmluvné strany si dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy, ako aj jej prípadných dodatkov,
písomnú formu učinenú v listinnej podobe a dohodu v celom rozsahu.
12.3 Pre prípad, že sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, táto
okolnosť nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení zmluvy a zmluvné strany
sú povinné nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, svojim obsahom najbližšie
vystihujúcim účel, ktorý zmluvné strany chceli v čase uzatvárania zmluvy dosiahnuť.
12.4 Pre prípad, že po dobu
trvania tohto zmluvného vzťahu dôjde k akejkoľvek zmene
v identifikačných údajoch zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto zmluvy, každá zo zmluvných
strán je povinná oznámiť takúto zmenu druhej zmluvnej strane, a to bezodkladne po tom, ako
k takej zmene dôjde, ibaže by táto zmena bola zrejmá z verejného registra, kde je príslušná
zmluvná strana zapísaná.
12.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory prednostne formou uzatvorenia zmieru. V prípade, že sa
spor nevyrieši uzatvorením zmieru, zmluvné strany sú oprávnené predložiť spor na riešenie
príslušnému súdu v Slovenskej republike.
12.6 Zmluvné strany prehlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť
túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu ktorá tým druhej zmluvnej
strane vznikne.
12.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka, v znení neskorších predpisov.
12.8 Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú si
vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, zmluva vyjadruje ich slobodnú
a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
V Banskej Bystrici, dňa ..................

V ........................., dňa .....................

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

PhDr. Rudolf Hromada
generálny riaditeľ Štátnej opery

obchodné meno
zastúpená titul, meno a priezvisko
funkcia

Prílohy k zmluve:
1) Príloha č. 1: Podrobný rozpočet zákazky v zmysle prílohy č. 6 súťažných podkladov (predkladá iba
úspešný uchádzač)
2) Príloha č. 2: Poistná zmluva za škodu spôsobenú projektovou činnosťou, a to do výšky poistného
krytia najmenej 1.000.000,00 EUR (predkladá iba úspešný uchádzač)

strana 35 / 54

Verejný obstarávateľ:
Predmet zákazky:

Štátna opera, Národná 11, 974 73 Banská Bystrica, IČO: 35989327
Spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné
konanie a realizáciu stavby „Rekonštrukcia NKP a prevádzkových
priestorov Štátnej opery v Banskej Bystrici“ spolu so súvisiacou
inžinierskou činnosťou a autorským dozorom

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA
E. KRITÉRIÁ HODNOTENIA PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA
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E. KRITÉRIÁ HODNOTENIA PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA
Komisia na vyhodnotenie ponúk porovná a vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré boli uznané ako skutočne
zodpovedajúce požiadavkám súťažných podkladov v súlade s časťou „A - Pokyny na vypracovanie
ponuky“.
1. Kritéria na hodnotenie ponúk
1.1 Kritérium 1:
Cena (Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH) - 30 bodov
1.2 Kritérium 2:
Kvalita (Najlepšia uznaná kvalita predošlých realizácií osôb určených na plnenie zmluvy) - 70 bodov
2. Spôsob hodnotenia kritéria na hodnotenie ponúk
2.1 cena - hodnotí sa najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH
2.1.1

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke s najnižšou cenou. Pri ostatných ponukách sa určí
úmerou tak, že hodnotenie ceny sa určí ako podiel najnižšej ceny a ceny hodnotenej ponuky
prenásobený maximálnym počtom bodov pre toto kritérium, a to cez vzorec:
[(cenamin / cenanavrh) * (bodymax)]
cenamin - najnižšia ponuková cena za predmet zákazky vyhodnocovanej ponuky
cenanavrh - príslušná posudzovaná ponuková cena za predmet zákazky
bodymax - maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium “cena“

2.2 Kvalita - hodnotí sa najlepšia uznaná kvalita predošlých realizácií osôb určených na plnenie zmluvy
2.2.1

2.2.2
2.2.3

2.2.4

Uchádzač predloží zoznam osôb určených na plnenie zmluvy, ktoré v prípade úspechu budú
zodpovedať za služby poskytované verejnému obstarávateľovi.
Upozornenie: osoby určené na plnenie zmluvy, ktoré uchádzač uvedie vo svojej ponuke, budú
uvedené aj v zmluve a tieto osoby sa následne budú musieť podieľať na jej plnení. V prípade,
pokiaľ tieto osoby určené na plnenie zmluvy nie sú internými zamestnancami uchádzača,
uchádzač je povinný preukázať splnenie nasledovných podmienok v zmysle § 34, ods. 3 ZVO:
a) predloženie písomnej zmluvy uzatvorenej medzi uchádzačom a touto osobou (fyzickou
alebo právnickou)
b) predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia v
zmysle § 32 ZVO (uvedené v časti F týchto súťažných podkladov)
Uchádzač následne predloží zoznam 5 realizácií (stavieb), na ktorých sa podieľali osoby určené
na plnenie rámcovej dohody v pozícii autor, spoluautor, alebo zodpovedný projektant.
Realizácie uvedené v zozname podľa predchádzajúceho bodu musia spĺňať všetky nasledovné
požiadavky:
a) musí ísť minimálne v 2 realizáciách o rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky.
b) musí ísť minimálne v 2 realizáciách o verejné, alebo súkromné stavby, svojim základným
charakterom slúžiace na kultúrno-spoločenské účely.
c) musí ísť minimálne v 1 realizácii o riešenie vlastností techniky divadelných priestorov
javiska a hľadiska.
d) musí ísť minimálne v 1 realizácii o výšku stavebných nákladov bola preukázateľne vyššia
ako 5.000.000,00 EUR bez DPH
Za každú z realizácií uvedených v zozname je možné získať maximálny počet 14 bodov (t. j. za
všetkých 5 realizácií spolu 70 bodov), a to podľa nasledovného kľúča:
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Hodnotená skutočnosť
Realizácia bola publikovaná v odbornom periodiku o architektúre
Realizácia bola nominovaná na cenu za architektúru
Realizácia vyhrala cenu za architektúru
Maximálny počet bodov za jednu realizáciu

Počet bodov
4 body
9 bodov
14 bodov
14 bodov

Pri každej realizácii (stavbe) bude verejný obstarávateľ prideľovať body len za najvyššie
hodnotenú skutočnosť. To znamená, že ak realizácia bola publikovaná v odbornom periodiku a
zároveň bola nominovaná na cenu za architektúru, body sa nesčítavajú, ale pridelia sa iba za
nomináciu na cenu za architektúru (t. j. realizácia dostane 9 bodov). Ak rovnaká realizácia cenu
za architektúru získala, dostane 14 bodov (maximum).
2.2.4.1 Za „odborné periodikum o architektúre“ bude verejný obstarávateľ uznávať tlačené
odborné (teda nie voľnočasové) periodikum, v ktorého redakčnej rade má nadpolovičná
väčšina členov vysokoškolské architektonické vzdelanie druhého stupňa a vyššieho.
Príklady periodík, ktoré bude verejný obstarávateľ uznávať: časopisy Arch, Projekt,
ERA21.
2.2.4.2 Za „publikáciu v odbornom periodiku“ bude verejný obstarávateľ uznávať publikáciu
napr. vo forme autorskej recenzie, ktorej autorom je osoba odlišná od autora,
spoluautora, zodpovedného projektanta alebo inej osoby podieľajúcej sa na realizácii
hodnotenej stavby.
2.2.4.3 Za „cenu za architektúru“ bude verejný obstarávateľ uznávať architektonické ocenenie,
ktoré bolo udelené porotou zloženou z minimálne piatich členov s vysokoškolským
architektonickým vzdelaním druhého stupňa a vyššieho. Ocenenie musí byť udeľované.
Príklady cien za architektúru, ktoré bude verejný obstarávateľ uznávať: CE ZA AR,
Cena ARCH, Cena Dušana Jurkoviča, Česká cena za architektúru, Mies van der Rohe
award.
Za výhru ceny za architektúru sa pokladá umiestnenie na prvom mieste v poradí
stanovenom porotou.
Za nomináciu na cenu za architektúru sa pokladá umiestnenie vo finálovom výbere,
ktorý bol zostavený rovnakou porotou, aká vyberala víťaza. Pre odstránenie
akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ uvádza, že za nomináciou sa nepokladá
prihlásenie diela alebo účasť diela v nižšom kole výberu, než je finálový výber.
2.3 Matematický výpočet bodového hodnotenia sa vykoná so zaokrúhlením na dve desatinné miesta.
3. Ďalšie informácie
3.1 Uchádzač vyplní Návrh na plnenie kritérií, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 týchto súťažných
podkladov. Podkladom pre vyplnenie je príloha č. 6: Podrobný rozpočet zákazky.
3.2 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý bude vyhodnotený ako prvý (úspešný). Ostatní
uchádzači budú neúspešní.
3.3 Úspešným bude uchádzač, ktorý dosiahol najvyšší počet bodov.
3.4 V prípade rovnosti počtu bodov, ktoré boli pridelené viacerým ponukám uchádzačov umiestneným
na tom istom mieste, stane sa víťazom verejnej súťaže ten uchádzač, ktorého ponuka po
vzájomnom porovnaní celkového počtu bodov, pridelených po vzájomnom súčte výsledných
bodových hodnôt podľa bodu 2.1 a bodu č. 2.2 dosiahne po zaokrúhlení na tri desatiny čísiel
najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov s rovnakým počtom bodov, ktorí boli
vyhodnotení pôvodne na tom istom mieste, sa stanoví vzájomným porovnaním celkového počtu
bodov zaokrúhlených na tri desatiny čísiel, pridelených po vzájomnom súčte výsledných bodových
hodnôt.
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3.5 Nevybratie uchádzača za dodanie tovaru nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody.
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NADLIMITNÁ ZÁKAZKA
F. PODMIENKY ÚČASTI
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F. PODMIENKY ÚČASTI
Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti vo verejnej súťaži:

1. Osobné postavenie
1.1 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní
v platnom znení, t. j. musí preukázať, že:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu,
ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania
finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej
činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin
založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a
niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní
a verejnej dražbe. Preukáže doloženým výpisom z registra trestov FO a PO nie starším ako 3
mesiace.
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu. Preukáže doloženým potvrdením zo všetkých zdravotných poisťovní
a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace.
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu Preukáže doloženým
potvrdením miestne príslušného daňového úradu a colného úradu nie starším ako 3 mesiace
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený
konkurz pre nedostatok majetku. Preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie
starším ako 3 mesiace.
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Preukáže
doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Preukáže
doloženým čestným vyhlásením.
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného
prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu
bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný
obstarávateľ preukázať.
Odôvodnenie podmienok účasti podľa § 38 ods. 5 zák. 343/2015 Z. z.: Zahrnutie do podmienok účasti
sleduje cieľ vybrať schopného dodávateľa, ktorý si riadne a včas plní všetky svoje finančné záväzky, čo
dáva predpoklad , že tento bude schopný poskytovať služby podľa predmetu zákazky.

1.2 Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a
tento štát nevydáva niektoré z dokladov uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady,
možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v danom štáte. Ak nie je
upravený inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa
predpisov platných v danom štáte uchádzača alebo záujemcu. Uchádzač môže preukázať splnenie
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podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa §
152 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané
príslušným orgánom iného členského štátu. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad
predložený uchádzačom alebo záujemcom.
1.3 Uchádzač pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže v súlade s § 39 využiť jednotný európsky
dokument (dostupný aj ako interaktívny dokument na web-stránke Európskej komisie
http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=sk) alebo čestné vyhlásenie v zmysle § 114, ods. 1.
Uchádzač môže pri preukázaní splnenia podmienok účasti využiť aj kombináciu týchto možností.
1.4 Uchádzač je povinný predkladať všetky doklady podľa § 32, nakoľko verejný obstarávateľ nie je
oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
1.5 Predmetné doklady uchádzač predkladá v needitovateľnej forme vo formáte „*.pdf“. Dokumenty
uvedie v sprievodnom liste (CoverLetter.pdf).

2. Finančné a ekonomické postavenie
2.1 Neuplatňuje sa

3. Technická alebo odborná spôsobilosť
3.1 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní
v platnom znení, t. j. uchádzač musí predložiť:
a) § 34, ods. 1, písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb
určených na plnenie zmluvy, pre pozíciu „hlavný inžinier projektu“
Minimálne požiadavky „Hlavný inžinier projektu“ - musí mať odbornú spôsobilosť autorizácia
stupňa A2 - Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo
(vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva) so zameraním na
stavby objektov alebo stavebné práce na NKP (§ 5, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov) a projekčnú prax v príslušnom odbore min. 8 rokov preukázanú pracovným
životopisom.
Uchádzač uvedené preukáže predložením:
1) autorizačného osvedčenia vydaného SKA alebo SKSI, prípadne ekvivalentným
dokladom obsahom a rozsahom rovnocenným a vydaným príslušným orgánom iného
členského štátu EÚ. Uchádzač zároveň predloží za osobu určenú na plnenie zmluvy
čestné vyhlásenie, že v prípade, ak sa uchádzač stane úspešným v tomto verejnom
obstarávaní, bude sa priamo podieľať na plnení predmetu zmluvy
2) podpísaným pracovným životopisom, ktorý musí obsahovať minimálne:
a) meno a priezvisko hlavného inžiniera projektu,
b) opis/zoznam odbornej praxe (pracovná pozícia,
opis pracovnej
náplne/odborné skúsenosti, miesto, mesiac a rok plnenia/zamestnania,
zamestnávateľ/objednávateľ)
c) ostatné relevantné informácie vo vzťahu k odbornému vzdelaniu, zručnostiam
a praxi
d) zoznamom projektov, v rámci ktorých „hlavný inžinier projektu“ vykonával
hlavného inžiniera projektu, v rozsahu minimálne 2 (dvoch) projektov
rovnakého alebo podobného predmetu zákazky, pričom môže ísť o jednu
stavbu alebo viaceré stavby, stavbu kultúrnych pamiatok za uplynulých 20
rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania,
pričom minimálne 2 musia byť dokumentáciou na realizáciu stavby.
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Minimálne náležitosti zoznamu:
a) meno a priezvisko hlavného inžiniera projektu
b) názov poskytnutej služby a stručný opis
c) čas plnenia zmluvy, t. j. od - do (mesiac, rok)
d) názov alebo obchodné meno odberateľa/objednávateľa a sídlo, resp.
zamestnávateľa
e) kontaktnú osobu (meno) zamestnanca odberateľa, resp. zamestnávateľa
a tel. č., e-mail, kde je možné si tieto údaje overiť

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ určuje, že dĺžka odbornej praxe
sa počíta od dátumu, v ktorom odborník dosiahol odbornú spôsobilosť v zmysle týchto
podmienok účasti a nezarátava sa do nej prax, ktorú vykonával na účely získania odbornej
spôsobilosti, teda pred jej získaním.
Odôvodnenie podmienok účasti podľa § 38, ods. 5 zák. 343/2015 Z. z.: Verejný obstarávateľ si takto overí
splnenie technických požiadaviek každého druhu zariadenia.

3.1 Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač alebo záujemca využiť
technické a odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii
na plnenie zmluvy. V takom prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri
plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými alebo odbornými kapacitami mieni preukázať svoju
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby,
že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. 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 zdroje majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti musí
preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať
dôvody na vylúčenie podľa § 40, ods. 6, písm. a) až h) a ods. 7, oprávnenie dodávať tovar vo vzťahu
k tej časti predmetu zákazky, na ktorú kapacity poskytuje.
3.2 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,
ktorú má zabezpečovať.
3.3 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej zdroje majú byť
použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy
spoločne.
3.4 Uchádzač pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže v súlade s § 39 využiť jednotný európsky
dokument (dostupný aj ako interaktívny dokument na web-stránke Európskej komisie
http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=sk).
3.5 Predmetné doklady uchádzač predkladá v needitovateľnej forme vo formáte „*.pdf“. Dokumenty
uvedie v sprievodnom liste (CoverLetter.pdf).
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NADLIMITNÁ ZÁKAZKA
G. PRÍLOHY
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Príloha č. 1 k Súťažným podkladom
NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ NA VYHODNOTENIE PONÚK
Predmet zákazky: Spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné konanie a realizáciu stavby „Rekonštrukcia NKP a prevádzkových
priestorov Štátnej opery v Banskej Bystrici“ spolu so súvisiacou inžinierskou činnosťou a autorským dozorom
Údaje o uchádzačovi:
obchodné meno/názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
právne zastúpený:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
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1) Kritérium 1: Cena (Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH)
Cena v EUR
Cena za realizáciu predmetu zákazky

Suma SPOLU bez DPH

Suma DPH

Suma SPOLU s DPH

(pozn.: Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní - "Nie som platca DPH").

2) Kritérium 2: Kvalita (Najlepšia uznaná kvalita predošlých realizácií osôb určených na plnenie zmluvy)

P.č.

Osoba určená na plnenie
zmluvy - meno

Osoba určená na plnenie
zmluvy - pozícia*
☐ autor

1.

☐ spoluautor

Názov a popis realizovanej stavby /
projektu

Hodnotená skutočnosť*
☐ realizácia bola publikovaná v odbornom
periodiku o architektúre
☐ realizácia bola nominovaná na cenu za
architektúru

☐ zodpovedný projektant
☐ autor
2.

☐ spoluautor
☐ zodpovedný projektant

☐ realizácia vyhrala cenu za architektúru
☐ realizácia bola publikovaná v odbornom
periodiku o architektúre
☐ realizácia bola nominovaná na cenu za
architektúru
☐ realizácia vyhrala cenu za architektúru
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☐ autor
☐ spoluautor

3.

☐ zodpovedný projektant
☐ autor
☐ spoluautor

4.

☐ zodpovedný projektant
☐ autor
☐ spoluautor

5.

☐ zodpovedný projektant

☐ realizácia bola publikovaná v odbornom
periodiku o architektúre
☐ realizácia bola nominovaná na cenu za
architektúru
☐ realizácia vyhrala cenu za architektúru
☐ realizácia bola publikovaná v odbornom
periodiku o architektúre
☐ realizácia bola nominovaná na cenu za
architektúru
☐ realizácia vyhrala cenu za architektúru
☐ realizácia bola publikovaná v odbornom
periodiku o architektúre
☐ realizácia bola nominovaná na cenu za
architektúru
☐ realizácia vyhrala cenu za architektúru

(pozn.: * - hodiace sa označí krížikom v bunke)

V .................................... dňa .................
štatutárny zástupca uchádzača
osoba splnomocnená štatutárnym zástupcom
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Príloha č. 2 k Súťažným podkladom
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Predmet zákazky: Spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné konanie
a realizáciu stavby „Rekonštrukcia NKP a prevádzkových priestorov Štátnej opery v
Banskej Bystrici“ spolu so súvisiacou inžinierskou činnosťou a autorským dozorom
Ja, dolupodpísaný .......................... (doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu) uchádzača
,.................................... (doplniť názov uchádzača)
týmto vyhlasujem, že:
a) bezvýhradne súhlasím a plne akceptujem ustanovenia návrhu zmluvy predmetu zákazky, a
bezvýhradne súhlasím s podmienkami uvedenými v Oznámení a v týchto súťažných podkladoch
a ostatných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom, v prípade nášho úspechu v
tomto verejnom obstarávaní zmluvu podpíšeme, tak ako je predložená v súťažných podkladoch.
b) údaje mnou poskytnuté sú pravdivé a úplné, ako aj všetky predložené doklady a údaje uvedené v
ponuke
c) som obsahu súťažných podkladov porozumel,
d) dôverné a osobné údaje v predloženej ponuke som sám náležite ošetril, v súlade so zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a že uchádzač
bezvýhradne súhlasí so zverejnením jeho ponuky v Profile verejného obstarávateľa. Týmto nie sú
dotknuté zverejnenia oznámení o výsledku verejného obstarávania, komisie, otváranie ponúk,
poroty a povinnosti zverejňovania zmlúv podľa § 47a zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník
v platnom znení,
e) nie som - ako uchádzač - v predmetnom verejnom obstarávaní členom skupiny dodávateľov, ktorá
predkladá ponuku,
f)

mnou predložená ponuka obsahuje všetky náležitosti, inak moja ponuka bude vylúčená v súlade
s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní

g) predkladám len jednu ponuku:
☐1 ktorú som vypracoval sám
☐1 pri jej vypracovaní, som využil služby osoby podľa § 49 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní:

2

Meno a priezvisko osoby:
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Obchodné meno alebo názov:
Adresa pobytu alebo miesto podnikania:
IČO, ak bolo pridelené:
h) na realizácii zmluvy o dielo uzavretej na základe výsledku procesu verejného obstarávania sa budú
podieľať subdodávatelia: áno / nie3
, a že každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32, ods.1 zákona o verejnom obstarávaní.
Obchodné meno a
adresa subdodávateľa

IČO
subdodávateľa

Predmet
subdodávok

Objem predpokladaných
subdodávok v EUR bez DPH

SPOLU
Ako uchádzač ďalej vyhlasujem, že som si vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých
informácii, alebo zamlčaných závažným spôsobom.
V .................................... dňa .................

štatutárny zástupca uchádzača
osoba splnomocnená štatutárnym zástupcom
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Príloha č. 3 k Súťažným podkladom
ČESTNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA KONFLIKTU ZÁUJMOV
Predmet zákazky: Spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné konanie
a realizáciu stavby „Rekonštrukcia NKP a prevádzkových priestorov Štátnej opery v
Banskej Bystrici“ spolu so súvisiacou inžinierskou činnosťou a autorským dozorom

Ja, dolupodpísaný .......................... (doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu) uchádzača
,.................................... (doplniť názov uchádzača) týmto
čestne vyhlasujem, že
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:


som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je
alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná
osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,



som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so
zadaním tejto zákazky,



budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná
za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu
verejného obstarávania,



poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a
úplné informácie.

V .................................... dňa .................

štatutárny zástupca uchádzača
osoba splnomocnená štatutárnym zástupcom
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Príloha č. 4 k Súťažným podkladom
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Predmet zákazky: Spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné konanie
a realizáciu stavby „Rekonštrukcia NKP a prevádzkových priestorov Štátnej opery v
Banskej Bystrici“ spolu so súvisiacou inžinierskou činnosťou a autorským dozorom
Ja, dolupodpísaný .......................... (doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu) uchádzača
,.................................... (doplniť názov uchádzača), týmto
čestne vyhlasujem, že
(meno) ......................................................... je oprávnená osoba uchádzača, ktorá je registrovaná v
systéme EVO a (e-mail) ......................................................................... je kontaktnou e-mailovou
adresou na doručovanie a prijímanie dokladov a dokumentov v elektronickej podobe medzi uchádzačom
a verejným obstarávateľom.

V .................................... dňa .................

štatutárny zástupca uchádzača
osoba splnomocnená štatutárnym zástupcom
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Príloha č. 5 k Súťažným podkladom
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
(podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)
Ja, dolupodpísaný/á:
Titul:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č.
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) týmto
udeľujem súhlas so spracovávaním osobných údajov
uvedených v rámci ponuky predloženej uchádzačom: …………………………… (uvedie sa obchodné
meno/názov a sídlo uchádzača) do verejného obstarávania vyhláseného na predmet zákazky:
Spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné konanie a realizáciu stavby
„Rekonštrukcia NKP a prevádzkových priestorov Štátnej opery v Banskej Bystrici“ spolu so súvisiacou
inžinierskou činnosťou a autorským dozorom, ktorý realizuje verejný obstarávateľ: Štátna opera,
Národná 11, 974 73 Banská Bystrica, IČO: 35989327.
Účelom poskytnutia súhlasu je udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytnutých v
rámci predmetného verejného obstarávania.
Týmto vyhlásením sa udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na obdobie počas trvania
predmetného verejného obstarávania vyhláseného na uvedený predmet zákazky.
Po skončení verejného obstarávania budú osobné údaje zlikvidované v súlade so zákonom
č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Udelenie súhlasu je možné kedykoľvek odvolať a jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť už
spracovaných osobných údajov do momentu odvolania súhlasu.
Zároveň s udelením súhlasu na spracovanie osobných údajom týmto vyhlasujem, že sú mi známe
informácie o mojich právach v zmysle čl. 15 až 22 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov a § 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa čl. 13 nariadenia č. 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 19
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V .................................... dňa .................

podpis dotknutej osoby
* súhlas musí byť podpísaný dotknutou osobou - Dotknutá osoba vyplní vyznačené časti súhlasu a uchádzač
zabezpečí jeho predloženie v ponuke, ak je to relevantné a ak sa to vzhľadom na obsah ponuky a povinnosť ponuku
zverejňovať podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyžaduje

strana 53 / 54

Verejný obstarávateľ:
Predmet zákazky:

Štátna opera, Národná 11, 974 73 Banská Bystrica, IČO: 35989327
Spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné
konanie a realizáciu stavby „Rekonštrukcia NKP a prevádzkových
priestorov Štátnej opery v Banskej Bystrici“ spolu so súvisiacou
inžinierskou činnosťou a autorským dozorom

Príloha č. 6 k Súťažným podkladom
PODROBNÝ ROZPOČET ZÁKAZKY

Poradové
číslo

1

2

3

4

5
6
7

Popis položky

Termín
dodania v
týždňoch
od
začiatku
účinnosti
Zmluvy

Cena
položky
bez DPH

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie v rozsahu
Vyhlášky 453/2000 Z. z. § 3 podľa Stavebného zámeru verejnej
práce podľa Stavebného zámeru verejnej práce s vyhotovením
vizualizácii exteriéru objektu „Hlavný objekt skladov - šatní“ na
Jegorovovej ulici.
Štúdia interiéru divadla v rozsahu súboru výkonov
definovaných v Sadzobníku UNIKA 2021-22 kap.4.2.6 bod.2,
vrátane vyhotovenia vizualizácií rozhodujúcich častí interiéru,
priestorov hlavných vstupov do hľadiska, hľadiska vrátane
balkóna, priestorov javiska, orchestriska, VIP salónika, Bohéma
klubu, priestorov šatní, odsúhlasenú investorom stavby a
orgánmi pamiatkovej ochrany.
Projekt pre stavebné povolenie v rozsahu Vyhlášky 453/2000
Z. z.§ 9 podľa Stavebného zámeru verejnej práce.
Realizačný projekt v rozsahu definovanom Sadzobníkom
projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2021-22
Príloha č. 3 podľa Stavebného zámeru verejnej práce. Detailný
položkový rozpočet s výkazom výmer použiteľným pre verejné
obstarávanie.
Projekt interiéru v rozsahu súboru výkonov definovaných
v Sadzobníku UNIKA 2021-22 kap.4.2.6 body.3 a 4 so
spracovaním výkazu výmer použiteľným pre verejné
obstarávanie a špecifikácie prvkov podľa druhov a typov, s
označením typových a atypických prvkov.
Inžinierska činnosť - získanie právoplatného Územného
rozhodnutia v rozsahu Vyhlášky 453/2000 Z. z. § 4
Inžinierska činnosť - získanie právoplatného Stavebného
povolenia v rozsahu Vyhlášky 453/2000 Z. z. § 10
Odborný autorský dohľad v rozsahu definovanom
Sadzobníkom projektových prác a inžinierskych činností UNIKA
2021-22 v Prílohe č. 4 počas realizácie stavby.
Cena spolu bez DPH
DPH
Cena spolu s DPH
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