
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Rekonštrukcia a doplnenie kamerového systému v obci Vysoká pri
Morave

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Vysoká pri Morave

IČO 00305197

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Hlavná 196, 900 66 Vysoká pri Morave, SK

Kontaktná osoba Dušan Dvoran, +421905 537 343, obecnyurad@vysokaprimorave.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

 Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: 35100,71 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 04/2020 - 07/2020

Lehota na predkladanie
ponúk: do 28.11.2019 do 17:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cLgtjApb3DDO1wxH162zQYI
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

 

Opis zákazky

Oblasť IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika

Podoblasť Kamerové systémy

Obec Vysoká pri Morave, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na
nižšie špecifikovaný predmet zákazky s názvom: „Rekonštrukcia a doplnenie kamerového systému v obci Vysoká pri Morave”

1) Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie: Obec Vysoká pri Morave
Sídlo organizácie: Hlavná 196, 900 66 Vysoká pri Morave
IČO: 00305197
DIČ: 2020643746
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Mgr. Ivana Poláková
Telefón: +421 (0)2 65967 120, kl.: 2
E-mail: polakova@vysokaprimorave.sk, obecnyurad@vysokaprimorave.sk 
Internetová stránka: www.vysokaprimorave.sk

2) Názov predmetu zákazky (logických celkov): 
Logický celok č.1: Kamerový systém

3) Predpokladaná hodnota zákazky: 
Predpokladanú hodnotu zákazky stanovil verejný obstarávateľ podľa pravidiel jej výpočtu vyjadrených v § 5 a §6 ZVO vo výške: 35100,71
EUR bez DPH.

4) Opis predmetu zákazky
Predmetom verejného obstarávania k zákazke s názvom: „Rekonštrukcia a doplnenie kamerového systému v obci Vysoká pri Morave” je
obstaranie tovarov a prác spojených s rekonštrukciou a rozšírením jestvujúcej sústavy kamerového systému. 
Rozsah tovarov a prác: v rozsahu výkazu výmer (príloha č.1) 
Záručná doba: 24 mesiacov 

Verejný obstarávateľ podrobným opisom predmetu zákazky vo výkaze výmer stanovil minimálne požiadavky, ktoré požaduje dodržať pre
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daný predmet zákazky. V prípade, že verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s § 42 ods.3 ZVO predložiť ponuku i na
technický a funkčný ekvivalent.
Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky.

Miesto dodania diela: Obec Vysoká pri Morave
5) Hlavný kód CPV 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
35125300-2 Bezpečnostné kamery
51300000-5 Montážne práce

6) Miesto a spôsob predloženia ponuky: 
Uchádzač predloží ponuku vypracovanú v súlade s bodom 13 tejto Výzvy na predloženie ponuky prostredníctvom systému TENDERnet.sk

7) Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: 
Mgr. Ivana Poláková

8) Miesto dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Vysoká pri Morave

9) Lehota na predkladanie cenových ponúk:
Uchádzač môže svoju ponuku predložiť najneskôr do: 28.11.2019 do 17:00 hod. Rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému
obstarávateľovi. Ponuky predložené po tomto stanovenom termíne nebudú zaradené do vyhodnocovania. Uchádzač môže predložiť len
jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

10) Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom:
Osobné postavenie: 
Uchádzač predloží doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) a doklad podľa § 32, ods. 1, písm. f) zákona č. 343/2016 o verejnom obstarávaní.
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy. 
Ekonomické a finančné postavenie: 
Nepožaduje sa. 
Technická alebo odborná spôsobilosť: 
Nepožaduje sa.

11) Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov. 
Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na
web stránke obce a súčasne po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného
obstarávania zo strany poskytovateľa NFP. Požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v návrhu Zmluvy o dielo sú pre uchádzača
záväzné. Návrh Zmluvy o dielo tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy.

12) Trvanie zmluvy:
Do 4 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.

13) Týka sa toto obstarávanie projektu programu financovaného z fondov EÚ? 
Áno – Program rozvoja vidieka

14) Lehota viazanosti ponúk:
Do 31. decembra 2020

15) Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Pre výber dodávateľa bude vyhodnocovaná celková cena za logický celok s DPH uvedená v ponuke uchádzača. Ak je uchádzač platcom
DPH, bude vyhodnocovaná cena s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, vyhodnotená bude cena celkom. Ako úspešný uchádzač bude
vyhodnotený uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za daný logický celok.
Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách. 
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), cenu uvedie v zložení: 
cena za predmet zákazky v Eur (bez DPH) 
výška DPH v Eur 
celková cena v Eur (s DPH) 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.
Cena musí byt zaokrúhlená maximálne na dve desatinné miesta. Suma celkom musí byť uvedená ako konečná, vrátane dopravy a
všetkých ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia.

16) Pokyny na zostavenie ponuky:
Ponuka uchádzača musí obsahovať minimálne nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikácia uchádzača a jeho návrh na plnenie kritérií hodnotenia
Minimálne požadované údaje: obchodné meno, sídlo uchádzača, zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mena a priezviska,
kontaktné údaje uchádzača na komunikáciu s verejným obstarávateľom vrátane mena kontaktnej osoby, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, e-mail,
bankové spojenie, číslo účtu. 
Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač predložil vyplnený formulár, ktorý tvorí Prílohu č.5 tejto Výzvy na predloženie ponuky.
b. Rozpočet resp. nacenený výkaz výmer (Priloha 1_Vykaz vymer)
Uchádzač predloží vyplnený výkaz výmer, ktorý je prílohou 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk. 
c. Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce.
Doklad nie je potrebné predkladať. Verejný obstarávateľ si overí túto skutočnosť online v prípade právnických osôb v obchodnom registri, u
fyzických osôb v živnostenskom registri resp. je možné predložiť iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov, respektíve
ekvivalentný doklad (postačuje fotokópia).
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d. Návrh Zmluvy o dielo- príloha č. 4 tejto Výzvy na predloženie ponuky
Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky. 
Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka
aj v českom jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musí byť predložený v
cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v
štátnom jazyku. Dokumenty predložené v českom jazyku nemusia byť preložené do slovenského jazyka.
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s ekvivalentným riešením. Pri použití ekvivalentného riešenia musí mať navrhované
riešenie vlastnosti (parametre) rovnocenné alebo vyššie vlastnostiam (parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoré sú
uvedené v technickej špecifikácii.

17) Vysvetlenie
V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať ktorýkoľvek zo záujemcov o ich
vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby elektronickou poštou na adrese: polakova@vysokaprimorave.sk
Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne
oznámi všetkým známym záujemcom, najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

18) Otváranie ponúk:
Ponuky predložené uchádzačmi v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode 9 tejto Výzvy na predloženie ponuky budú otvorené a
vyhodnotené dňa 28.11.2019 o 17:30 hod. 

19) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom elektronickou formou, resp. im bude oznámený
prostredníctvom služby TENDERnet. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásené verejné obstarávanie v prípade neschválenia ŽoNFP.
Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly / auditu / overovania súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí ́ nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť.
Oprávnené osoby sú:
• Poskytovateľ a ním poverené osoby,
• Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
• Najvyšší kontrolný úrad SR, Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené
Osoby,
• Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a nimi poverené osoby
na výkon kontroly/auditu,
• Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
• Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
• Osoby prizvané orgánmi uvedenými vyššie v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísania do registra partnerov verejného sektora a nie je
zapísaný 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.

Požiadavky na predmet zákazky zohľadňujúce sociálny aspekt:
V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 ZVO a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné strany dohodli,
že počas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce, najmä
kvôli príslušnosti ku rómskemu etniku, dočasné vyrovnávacie opatrenia.
V prípade, ak dodávateľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou pre uchádzačov, aby v
realizačnej zmluve v takomto prípade zamestnali na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie
zákazky (obec, okres, VÚC). 
Osobou dlhodobo nezamestnanou je osoba, ktorá spĺňa nasledovné predpoklady: 
• žijú v obci, okrese, VÚC, v ktorej je realizované dielo,
• patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
• sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(min. 6 mesiacov)
Zamestnaním sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu určitú, pracovnej zmluvy na dobu neurčitú alebo dohody o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru s vybraným uchádzačom o zamestnanie.

Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ vyžadovať, aby úspešný uchádzač v rámci príloh Zmluvy o dielo najneskôr v čase jej
uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (v prípade fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresa pobytu, identifikačné
číslo alebo dátum narodenia, v prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo), údaje o osobe oprávnenej
konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (s výnimkou dodávateľa tovarov) a predložil čestné
vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača, že subdodávatelia spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e)
zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento subdodávateľ plniť.

Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi. 

Verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi všetkým uchádzačom výsledok ich vyhodnotenia.
Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, ostatným uchádzačom oznámi, že sú neúspešní.
Predmet obstarania bude realizovaný len na základe schválenia Žiadosti o NFP predloženej do výzvy MAS Dolné Záhorie, kód výzvy MAS
068/7.4/2 na podopatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre
vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (Bratislavský kraj). 
V prípade neschválenia Žiadosti o NFP, resp. verejného obstarávania sa uzavretá zmluva stáva neplatnou a to bez akéhokoľvek
finančného nároku úspešného uchádzača voči verejnému obstarávateľovi.

20) Konflikt záujmov:
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by
viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania
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v tomto verejnom obstarávaní.
V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky verejným obstarávateľom, tento
prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie.
Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania
zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť
konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača,
ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania zákazky.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1
12 mpx kamera s Infra prisvietením a varifokálnym objektívom 20,000 ks

viď výkaz výmer -príl.č.1 riadok 5

2
Prepojovací box 20,000 ks

viď výkaz výmer -príl.č.1 riadok 6

3
Montážny adaptér 20,000 ks

viď výkaz výmer -príl.č.1 riadok 7

4
Skrinka 6,000 ks

viď výkaz výmer -príl.č.1 riadok 8

5
Priemyselny PoE Switch 6,000 ks

viď výkaz výmer -príl.č.1 riadok 9

6
služby- montáž a nastavenie kamery 20,000 x

viď výkaz výmer -príl.č.1 riadok 10

7
Zariadenia - služby (optické/metalické vedenie- zhotovenie potrebnej kabeláže) 1,000 x

viď výkaz výmer -príl.č.1 riadky 13-24

8
Dispečing (monitorovacie stredisko) 1,000 x

viď výkaz výmer -príl.č.1 riadky 27-38

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť

Vykaz vymer.xls Iné 21.11.2019 15:55 67 kB

komentar k rozpoctu a opis riesenia.docx Iné 21.11.2019 15:55 14,9 kB

mapa_vysoka_pri_morave_20kamier.jpg Iné 21.11.2019 15:56 556,8 kB

Príloha 4_Návrh_zmluvy o dielo_VpM.docx Iné 21.11.2019 15:59 68,0 kB

Priloha 5_identifikacia uchadzaca a jeho navrh na plnenie kriterii hodnotenia.docx Iné 21.11.2019 15:59 22,4 kB
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Popis                

( Názov)
Počet

Merná 

jednotka

Cena v € bez 

dph za Mj

Cena v € bez 

dph spolu

12 mpx kamera 

s Infra 

prisvietením a 

varifokálnym 

objektívom

20 ks 0,00 €

Prepojovací 

box
20 ks 0,00 €

Montážny 

adaptér
20 ks 0,00 €

Skrinka 6 ks 0,00 €

Priemyselny 

PoE Switch
6 ks 0,00 €

Služby 20 x 0,00 €

0,00 €

Popis                 

( Názov)
Počet

Merná 

jednotka

Cena v € bez 

dph za Mj

Cena v € bez 

dph spolu

Kábel 1200 m 0,00 €

Kábel 500 m 0,00 €

Kotva 50 ks 0,00 €

Kotva 12 ks 0,00 €

Patchcord 8 ks 0,00 €

Kazeta 8 ks 0,00 €

Opt.Pigtail 16 ks 0,00 €

SC Spojka 16 ks 0,00 €

Služba 1 x 0,00 €

IM 1 x 0,00 €

Služba 1 x 0,00 €

0,00 €

Popis                

( Názov)
Počet

Merná 

jednotka

Cena v € bez 

dph za Mj

Cena v € bez 

dph spolu

Switch 1 ks 0,00 €

Nahrávacie 

zaridenie
1 ks 0,00 €

Napájacia lišta 1 ks 0,00 €

UPS 1 ks 0,00 €

Monitor určený 

pre prevádzku 

24/7

1 ks 0,00 €

Prevodnik 12 ks 0,00 €

HDD určený na 

prevádzku 24/7
2 ks 0,00 €

Polica 1 ks 0,00 €

Služba 1 x 0,00 €

Služba 1 x 0,00 €

Záložný zdroj s výkonom 1000VA,min 1x230 fr.zásuvka

43" Full HD LED CCTV monitor, uspôsobený pre využitie 24 hod. / 7 dní v týždni, max. rozlíšenie 

1920 x 1080 px, pozorovací uhol 178°,  16,7 mil. farieb, odozva 8 ms, kontrast 1200:1, jas 350 

cd/m2, 1x VGA, 1x HDMI, 1x audio vstup, reproduktor 2x 2 W, spotreba 58 W, VESA 200, 

podstavec, pracovná teplota od 0 °C do 40 °C, rozmery 967 × 561 × 86 mm, hmotnosť 7,7 kg

Optický prevodník Gb SM 15km 1310nm SC Media Conv.

24 portový switch 10/100/1000Mbit,metalické prevedenie,montáž do racku

Optické/Metalické vedenie (Zhotovenie potrebnej kabeláže)

Prepojovací optický patchord duplex SM 9/125um, 2m

FTTH odbocovaci Box/kazeta s drziakom zvaru na min (6vlákien) +pri ftth boxe vývod na 2x SC 

spojku

Kotva pre okruhly 2-6mm FO kabel DROP FTTx G.657A

Zváranie + meranie optického SM vlákna 9/125um

Zariadenia-Služby (Špecifikácia zariadení-služieb)

Dispečing (monitorovacie stredisko)

 inštalačný materiál,patchkable,listy,zasuvky,objímky,svorky...

Zhotovenie optického,elektrického,LAN rozvodu, vrátane prenájmu montážnych plošín,inej 

potrebnej techniky a režijných nákladov

Zariadenia-Služby (Špecifikácia zariadení-služieb)

samonosný exteriérový DROP optický kábel 8vl SM09/125 G.657A2 Corning LSZH

Samonosný exteriérový ethernetový kábel Cat5E

Priebežná záves pre DROP  kabel s priemerom 2-6mm

Pigtail Fiber Optic SC 9/125 SM,1m,0,9mm

spojka SC SM simplex ,maximalny prechodovy utlm  <0.2dB

Kamery + inštalácia kamier

12 Mpx kompaktná IP kamera, exteriérová, antivandal, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart 

IR LED s dosvitom 50 m, 1/1.7" 12Megapixel progressive scan CMOS, rozlíšenie 4000 x 3000 px @ 

20 fps, citlivosť 0,01 lx / F1.53 (Color, 1/3 s, 30 IRE), 0,1 lx / F1.53 (Color, 1/30 s, 30 IRE), 0 lx / 

F1.53 (IR on), motor zoom objektív 4,1–16,4 mm, 4x optický zoom, uhol záberu H: 105°–35°, V: 

77°–26° (12 Mpx, 4:3), H: 101°–32°, V: 57°–18° (8 Mpx, 16:9), AWB, AGC, EIS, ROI, DEFOG, BLC, 

HLC, DWDR, SSA, 3DNR, kompresia H.265 / H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG (Sub Stream), 

ONVIF kompatibilné, audio I/O 1/1, 1x video výstup, RJ-45, Micro SD karta do 128 GB, napájanie 

DC 12 V, PoE+, IP 67, IK 10, rozmery 273,2 x 95,0 x 95,0 mm, hmotnosť 1,12 kg

switch 4x 10/100 Mbps + 1x Gbit + 1x SFP Gbit, podpora PoE pre 4 porty, 4 * PoE (IEEE802.3af), z 

toho prvé dva porty podporujú PoE+ (IEEE802.3at) max. 30 W, celkom na všetky porty max 60 W, 

napájanie 100-240 V AC, rozmery 150 x 100 x 30 mm

Montaz a nastavenie kamery

Objímka na stĺp/konzola na montaz na stenu,, bez upínacej pásky, skrutky súčasťou

Vykaz prác a tovarov_Vysoká pri Morave

Plechový rozvádzač v rozmere  min. 300x300x150mm, min krytie IP43,montazna pristrojova 

doska,prechodky pg,uchytenie na stlp

Zariadenia-Služby (Špecifikácia zariadení-služieb)

Hliníkový prepojovací box pre kompaktnú kameru slúžiaci pre prepojenie kabeláže

Videorekordér IP sieťový 32kanálový, záznam / živý obraz / prehrávanie vo 4K, OS Linux, Quad-core 

procesor, podporované formáty Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG, záznam 

max. do 320 Mbps , maximálne rozlíšenie 12 Mpx na kameru, alarm I/O 16/6, 8x SATA III 3.5" HDD, 

max. 10 TB (bez HDD), Raid 0/1/5/10, podpora ONVIF, ANPR podpora, reset tlačidlo, smart 

ventilátor, 2x RJ-45 port (10/100/1000 Mbps), 1x HDMI(4K) + 1x HDMI + 2x VGA, 1x RS485, 1x 

RS232, 4x USB (2x USB 3.0), 1x eSATA, rozmery 2U, 440,0 × 451,5 × 95,0 mm, hmotnosť 6,55 kg 

(bez HDD)

InštaláciaHW/Zapojenie HW/nastavenie

6TB HDD, vhodný pre prevádzku 24x7 . HDD podporuje technológiu Surveillance Digital Video 

Recorder (SDVR) a Network Digital Recorder (NVR), a tak je disk predurčený na použitie v 

špičkových kamerových systémoch s veľmi rýchlym sieťovým prístupom.

Polica do 19" Racku.250mm nosnost max 15kg cierna/seda

Projekt skutočného vyhotovenia (opis projektu,situačná mapa,manual)

Napájací panel 19" 8x230V,3m kábel, vypínač, prepäťová ochrana, tepelná poistka



Služba 1 x 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

20% dph:

Celkom spolu s dph:

Celkom spolu bez dph:

Sumarizácia projektu

Zaškolenie obsluhy kamerového systému-implementácia SW

Dispečing (monitorovacie stredisko)

Kamery + inštalácia kamier

Optické/Metalické vedenie (Zhotovenie potrebnej kabeláže)



Komentár k štruktúrovanému rozpočtu a opis navrhovaného riešenia: 
 
V obci Vysoká pri Morave je existujúca optická sieť. Pri rozšírení systému je potrebné 
uvažovať so zhotovením potrebnej novej optickej kabeláže v dĺžke cca 1200m na 
prepojenie optických uzlov a metalickej kabeláže v dĺžke cca 500m pre kamery . 
Obec zabezpečí napájanie pre kamery resp. optické uzly odkiaľ budú kamery 
napájané.  Rozšírenie kamerového systému pozostáva z inštalácie 20 kamier 
s vysokým rozlíšením 12 megapixelov inštalovaných na vybraných pozíciách. 
Kamery disponujú nočným videním s infračerveným prísvitom . Minimálna 
špecifikácia aktívnych zariadení a kamier je popísaná v rozpočte. Prenos digitálneho 
videosignálu  medzi monitorovacím strediskom a príslušnými kamerami  bude 
realizovaný prostredníctvom optického káblu aktívnymi a pasívnymi komponentami. 
Ako aktívne komponenty zabezpečujúce prenos budú použité  optické prevodníky 
s rýchlosťou prenosu 1gbit, sieťové prepínače s rýchlosťou 1gbit a iné LAN 
komponenty potrebné pre prevádzku uzavretej LAN siete. Pasívnym prvkom 
zabezpečujúcim prenos signálu bude opticky kábel singlemode 9/125 mikrometra  
s minimálne ôsmimi vláknami aby bola zabezpečená rozšíriteľnosť kamerového 
systému . Od optických uzlov bude priamo ku kamerám vedený samonosný 
exteriérový metalický kábel príslušnej kategórie, Pozn. minimálne však Cat5e. 
Optická trasa bude vedená po existujúcich konzolách obecného rozhlasu. Variantné 
riešenie na prenos signálu sa neumožňuje. Obslužné pracovisko monitorovacieho 
systému bude v objekte obecného úradu z titulu jeho efektívnej obsluhy, ochrany 
osobných údajov a zabezpečenia pred poškodením nepovolanou osobou. 
O operačné stredisko kamerového systému sa bude starať zaškolený pracovník 
obecného úradu. Pracovníka určí starosta obce. Montážna organizácia v potrebnom 
rozsahu zaškolí pracovníka na správu a používanie kamerového systému. 
Monitorovaný bude len priestor prístupný verejnosti, videozáznam bude používaný  
len na účely dodržiavania verejného poriadku a bezpečnosti, príp. odhaľovania 
kriminality. V prípade vzniku priestupku alebo trestného činu bude kamerový záznam 
postúpený zodpovednému príslušníkovi príslušného obvodného oddelenia 
Policajného zboru SR. Za obsluhu systému a monitoring bude zodpovedný vyškolený 
pracovník Obecného úradu, ktorý podľa potreby bude so starostom obce koordinovať 
spoluprácu Obce s príslušným Obvodným oddelením Policajného zboru SR. Tvorba 
záznamom a ich evidencia bude v správe Obecného úradu. Za ich správu bude 
zodpovedný starosta obce. Záznam nebude poskytovaný nikomu inému, len 
orgánom činným v trestnom 
konaní. Systém bude zabezpečený heslom aby sa zabránilo porušeniu zákona 
o ochrane osobných údajov zneužitím systému nepovolanou osobou. Doba uloženia 
záznamov bude primeraná stanovenému účelu spracovania, 
a to v prípade, že tento záznam nie je využitý v rámci priestupkového alebo trestného 
konania 
bude najviac 15 dní, potom bude záznam zlikvidovaný. Záznam bude ukladaný na 
autonómne záznamové zariadenie osadené 2x 6TB harddiskami a živý náhľad 
z kamier bude zobrazovaný na monitore s minimálnou uhlopriečkou 43“. Harddisky a 
monitor musia byť určené na prevádzku 24/7 čo je dodávateľ povinný preukázať 
katalógovým listom výrobcu. 
 

 
 





 

Zmluva o dielo č.  ...........................   

NÁVRH ZMLUVY  

na zhotovenie diela - stavby  „Rekonštrukcia a doplnenie kamerového systému v obci Vysoká pri Morave“ 
uzatvorenej  v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

zmien a doplnkov 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     

Čl. 1. 
ZMLUVNÉ  STRANY 

 
1.1. Objednávateľ:  Obec Vysoká pri Morave    
 Sídlo:  Hlavná 196, 900 66 Vysoká pri Morave 
 Zastúpený:  Dušan Dvoran – starosta obce    
 Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 
   
 Číslo účtu:   SK 82 5600 0000 0032 8062 3002   
 IČO:   00 305197 
 DIČ:   2020643746 
 (ďalej len ako „objednávateľ“) 
 
1.2. Zhotoviteľ:  
 Sídlo:   
 Zastúpený:    
 Bankové spojenie:  
 Číslo účtu:  
 IČO:                 
 DIČ:     
 IČ DPH:    
 Zapísaný registri:  
 (ďalej len ako „zhotoviteľ“) 
     
 

Čl. 2 
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 

 
1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa ........... spracovaná 

v súlade so súťažnými podkladmi v rámci procesu verejného obstarávania. 
 

2. Východiskové údaje: 
2.1 Názov stavby:    Rekonštrukcia a doplnenie kamerového systému v obci Vysoká pri  

Morave 
2.2 Miesto stavby:    Obec Vysoká pri Morave 
2.3 Katastrálne územie:  Vysoká pri Morave 
2.4 Investor:    Obec Vysoká pri Morave 

 
Čl. 3. PREDMET ZMLUVY 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – „Rekonštrukcia a doplnenie kamerového systému v obci 

Vysoká pri Morave“ v zmysle podmienok verejnej súťaže v zmysle a v rozsahu výkazu výmer 
a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 
2. Dielom sa rozumie zhotovenie všetkých prác a dodanie tovarov podľa čl. 3 bodu 1 tejto zmluvy 

a podmienok súťaže. 



 

3. Dielo zhotovené podľa čl. 3 bodu 1. a 2. bude spĺňať všetky predpísané základné akostné technické  
ukazovatele. 

 
Čl. 4.  ČAS PLNENIA 

 
1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej  ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu  1. je:  

 
Termín začatia realizácie: do 5 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa 
Termín ukončenia a odovzdania predmetu zmluvy: do 4 mesiacov odo dňa začatie realizácie 

 
2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, 

zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 
 

3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím 
spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. 

 
4. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.  
 
5. Predĺženie lehoty realizácie - zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty realizácie po dohode 

s  objednávateľom obojstranným podpísaním dodatku ku zmluve o dielo v prípade, že: 
a) sa podstatne zmení množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných 

objednávateľom 
b) ak objednávateľ oneskorene odovzdá doklady potrebné ku začatiu realizácie, 
c) nastanú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky, 
d) zdržanie, chyby alebo prekážky budú spôsobené objednávateľom, 
e) zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho 

zhotoviteľ zodpovedá, 
f) v prípade živelných pohrôm. 

 
Predĺženie lehoty  realizácie diela určí objednávateľ po dohode so zhotoviteľom formou dodatku k zmluve,  
predloženým zhotoviteľom najneskôr 30 dní pred pôvodným zmluvným termínom ukončenia v súlade 
so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 
 

Čl. 5. CENA 
 

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu  čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996  Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená 
kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. 
 

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3.  predstavuje: 
                                                                               

Cena bez DPH:  .................................... EUR, slovom: ............................................. EUR 
DPH:   ....................................  EUR, slovom: ............................................. EUR 
Cena s DPH:  ....................................  EUR, slovom: ............................................. EUR 

 
3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie  

zariadenia staveniska zhotoviteľa. 
 

4. Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác.  
 

4.1 Súpis skutočne zrealizovaných prác a dodaných tovarov je podkladom pre fakturáciu zmluvnej 
ceny. Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce. 

 
5. Cena diela môže byť upravená v prípade naviac prác požadovaných objednávateľom výlučne vo forme 

dodatku k tejto ZoD v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podkladom bude 



 

vzájomne odsúhlasený doplnok k rozpočtu, ktorý vypracuje zhotoviteľ, najneskôr 1 týždeň 
pred realizáciou prác. Ocenenie naviac prác a dodávok bude jednotkovými cenami platnými pre toto 
dielo v cenovej úrovni dohodnutej v čl. 5 bod 1. Naviac práce a zmeny je možné fakturovať 
po podpísaní dodatku k ZoD v súlade s platným zákonom o VO max. do výšky 10% z celkovej ceny diela. 
 

Čl. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví 

a odošle objednávateľovi samostatne za realizáciu po splnení týchto podmienok: 
 
1.1 Práce budú fakturované do 5 dní na základe objednávateľom odsúhlasených a podpísaných 

súpisov vykonaných prác a dodaných tovarov, v ktorých bude uvedené množstvo merných 
jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu a ponukového rozpočtu. 
 

1.2 Overenie vykonaných prác a dodaných tovarov vykoná objednávateľ do 3. pracovného dňa od 
predloženia súpisu skutočne zrealizovaných prác a dodaných tovarov zhotoviteľom. Ak má súpis 
vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. 

 
1.3 Zhotoviteľ má právo na čiastkovú fakturáciu diela na základe vzájomne potvrdeného súpisu 

vykonaných prác a dodaných tovarov a čiastkového preberacieho protokolu a to v tom prípade ak 
preinvestované čiastka dosiahne minimálne 20 % z ceny diela a zhotoviteľ o ňu písomne požiada.  

 
2. Objednávateľ uhradí cenu za zhotovenie diela nasledovne: 

 
2.1 100 % z ceny diela realizačných prác v termíne splatnosti podľa čl. 6 bod 6. 
 

3. Zmeny vo výmerách: 
 
3.1 Všetky zmeny, doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami 

uvedenými v čl. 5. tejto ZoD. Uhradené budú až po odsúhlasení objednávateľom a obojstrannom 
potvrdení dodatku k ZoD uzatvorenom v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní. 
 

3.2 Nové položky musia byť kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná cena, t.j. pri použití 
rovnakých réžií, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materiálov. 

 
3.3 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom 

upozornení objednávateľom, na nedostatky na strane zhotoviteľa. 
 
4. Jednotlivé faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. 

 
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie 
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

 
6. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi. 
 

Čl. 7 . ZÁRUČNÁ DOBA -  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy o dielo, 
všetkých jej príloh a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, 
ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 
povinností. 

 



 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, 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. 

 
4. Záručná doba na dielo sa po vzájomnej dohode v súlade so zákonom NR SR č. 254/1998 Z. z. 

o verejných prácach,  § 12, ods. 1, písm. b) stanovuje na  24 mesiacov a začína plynúť zápisničným 
odovzdaním a prevzatím diela bez vád a nedorobkov medzi zhotoviteľom a objednávateľom. 

 
4.1 Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné  a musí 

obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje. 
 
4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 

požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a oprávnene písomne  reklamované 
vady. 

 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 3 dni od uplatnenia 

oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom 
čase. Ak sa nedohodne termín odstránenia vád písomnou formou, zhotoviteľ vady odstráni do 10 dní 
od prijatej reklamácie. 

 
6. Zisťovanie vád: 
 

6.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akúkoľvek vadu, ktorú 
nájde. Takáto kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce. 
 

6.2 Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadiť vyhľadanie vady, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác 
(častí diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné. 

 
7. Neodstránené vady po ukončení prác: 

 
7.1 Objednávateľ môže po ukončení prác zadať odstránenie nejakej vady tretej strane.  Môže tak 

urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takúto vadu neodstránil počas doby stanovenej na odstránenie. 
 

7.2 Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže 
zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa min 3 
kalendárne dni dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Náklady 
súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 14 dní  
od doručenia faktúry. 

 
7.3 Ak sa ukáže, že vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 dní od zistenia tejto 

skutočnosti  vadnú časť plnenia. 
 

Čl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.  
 

2. Riziká zhotoviteľa - zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku 
objednávateľa a majetku súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas 
realizácie prác, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci ZoD. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť 
v prípade výnimočných rizík. 
 
 

3. Začatie prác 
 

3.1 Objednávateľ doručí zhotoviteľovi písomnú výzvu na začatie prác zazmluvnených v zmysle tejto 
Zmluvy o dielo, 



 

 
3.2 Súčasne so zaslaním výzvy na začatie prác objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi 

prístup na miesto realizácie. 
 
3.3 Prístup na miesto realizácie - zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má  

na to povolenie od objednávateľa, prístup na miesto realizácie a na ktorékoľvek miesto, kde sa 
vykonávajú resp. majú vykonávať práce v súlade so ZoD. 

 
3.4 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste realizácie. Zhotoviteľ odstráni na vlastné 

náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 
 
4. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadení alebo konštrukcií, montážneho 

materiálu, všetkých dielcov a materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na miesto realizácie. 
 
5. Prerušenie a zastavenie prác 

 
5.1 Zhotoviteľ je povinný cestou oznámenia upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať 

za následok prerušenie prác. 
 

5.2 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch: 
a) zistenie vady projektu, 
b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená 

bezpečnosť pri práci, 
c) v prípade uvedenom v § 551 Obchodného zákonníka. 

 
5.3 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť práce v týchto prípadoch: 

a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo  v rozpore so zmluvou o dielo a rozpočtom projektu, 
b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená 

bezpečnosť pri práci. 
 

5.4 Obidve zmluvné strany môžu požiadať o prerušenie a zastavenie prác, avšak v plnom rozsahu 
zodpovedajú za škody týmto spôsobené. 
 

5.5 Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby 
prípadné škody na  diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. 
Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce 
zastavené alebo prerušené. 

 
6. Kvalita vykonávaných prác 

 
6.1 Všetky práce musia byť vykonané podľa platných STN a technologických postupov (pokynov 

výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky) platných v čase 
vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  
 

6.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o 
technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 
6.3 V prípade, že zhotoviteľ inštaluje iné výrobky, ako v rozpočte deklaroval bez odsúhlasenia 

objednávateľom bude znášať dôsledky porušenia tejto podmienky. Ak sa dodatočne preukáže, že 
nainštalované výrobky nezodpovedajú požadovaným kvalitatívnym parametrom je zhotoviteľ 
povinný urobiť po dohode s objednávateľom opatrenia na nápravu, napr. nahradiť tieto 
vyhovujúcimi výrobkami a pod., náklady s tým spojené hradí v plnej výške zhotoviteľ. 

 
7. Odovzdávacie a preberacie konanie diela 

 



 

7.1 Zhotoviteľ k preberaciemu konaniu pripraví: 
a) finančné odúčtovanie stavby k termínu preberacieho konania (konečná faktúra) 
b) preberací protokol 
c) záručné listy resp. technické listy inštalovaných výrobkov (ak relevantné) 

 
7.2 Keď zhotoviteľ dokončí práce a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávateľ 

so zhotoviteľom spíšu protokol o preberaní prác a tovarov. 
 

8. Bezpečnosť pri práci a ochrana životného prostredia - zhotoviteľ 
a) je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na stavenisku počas celej doby 

realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných vád na ňom, 
b) sa zaväzuje, že bude podnikať všetky kroky na ochranu životného prostredia na mieste realizcáie 

a v jeho okolí a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva 
v dôsledku zničenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.  

 
9. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - zhotoviteľ: 

- je zodpovedný za bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na mieste realizácie a udržiavať 
miesto realizácie a dielo v takom poriadku, aby sa predišlo ohrozeniu týchto osôb 

- je povinný zabezpečiť zamedzenie vstupu cudzích osôb na miesto realizácie. Zhotoviteľ 
zabezpečí označenie a zabezpečenie miesta realizácie tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia 
alebo majetku tretích osôb. V takomto prípade znáša v plnom rozsahu spôsobenú škodu. 

 
10. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela. 

 
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, 

alebo sa stanú neprístupnými min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednávateľom, nebudú 
uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým 
spojené bude znášať zhotoviteľ. 

 
V prípade, že sa objednávateľ nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne môže zhotoviteľ 
v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác, bude náklady 
na dodatočné odkrytie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odkrytí zistí, že práce boli zrealizované v súlade 
s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady 
na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávateľ 
a budú považované za prípad odškodnenia. 

 
12. Vlastníctvo na zhotovovanej veci 
 

12.1 Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza postupne, realizovaním etáp diela 
na základe preberacieho protokolu. 

 
13. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je deklarácia funkčnosti inštalovaného systému v súlade 

s projektom za prítomnosti objednávateľa.  
 

14. Ukončenie prác 
 

14.1 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 
7 kalendárnych dní pred termínom, kedy by malo byť pripravené na odovzdanie. 
 

14.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa dohodne termín preberacieho konania. 
 
14.3 Objednávateľ prevezme dielo len bez vád a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, 

rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecne záväznými technickými 
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca proti zmluve.  

 
Čl. 9. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY 



 

 
1. V prípade, že z dôvodu nedodržania termínu vykonania diela zo strany zhotoviteľa, alebo z dôvodu 

nesplnenia záväzku zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
z ceny diela uvedenej v článku 5 tejto zmluvy a to za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní 
s realizáciou diela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti. 

  
2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania za každý aj začatý deň o ktorý je v omeškaní  

za omeškanie s úhradou faktúry 0,05 %  z dlžnej čiastky. 
  

Čl. 10. VYŠŠIA MOC 
 

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť 
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, pod. 
 

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, 
ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu 
k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, 
právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.  

 
Čl. 11. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA 

1. Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe: 

2.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje zaslanie výzvy na začatie realizácie prác, priebežné 
platenie ceny za dielo (ak sa uplatňuje), prevzatie diela a dodržanie čl. 6. a čl. 8.  tejto ZoD. 
 

2.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pravidelnými kontrolnými dňami a lebo 
ďalšími potrebnými a dostupnými formami - vyžaduje sa však písomná forma. 

 
 

Čl. 13.  OSTATNÉ USTANOVENIA 
1. Obchodné tajomstvo 

 
1.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené 

zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo ich 
nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

 
1.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné 

tretím osobám a ktoré zmluvný partner neochráni zodpovedajúcim spôsobom.  
 

2. Vykonávanie diela 
 
2.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej 

profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa  dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a podmienky tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi 
objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami  a 
vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 
 

2.2. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí, ktoré od neho 
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. Ak túto 
povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ 
na použití odovzdaných vecí  a dodržaní uložených  pokynov trvá. 

 
2.4 Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom, má tento právo hospodárenia na predmetnom 

diele. Pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprevzaté dielo, objednávateľ 
zodpovedá za všetky škody spôsobené na diele. 

 



 

2.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavby 
spôsobí. 

 
2.6 Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky, upozorní na ne objednávateľa. Na 

základe tohto upozornenia objednávateľ cestou oznámenia určí lehotu na ich odstránenie a určí 
ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov v lehote do 10 kalendárnych dní 
od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba realizácie o čas, ktorý je v 
omeškaní. 

 
2.7 Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil 

nesprávnym vyhotovením a to priebežne. 
 
3. Úhrada škôd a nákladov 

Pri uplatňovaní a úhrade  škôd a  nákladov sa zmluvné strany budú riadiť  ustanoveniami § 373 až § 386 
Obchodného zákonníka. 

 
4. Zhotoviteľ môže s dovolením objednávateľa, poveriť iný subjekt k zhotoveniu  niektorých prác. Tento 

súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti  stanovenej v ZoD. 
 

5. Zmeny a doplnky 
 

5.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a množstiev prác, 
ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. 
 

5.2 Zhotoviteľ je povinný na základe požiadania objednávateľa: 
a) zvýšiť alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve, 
b) nevykonať práce, ktoré objednávateľ určí nevykonávať, 
c) zmeniť druh alebo kvalitu prác, 
d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek  časti diela, 
e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela, 
f) zmeniť postup vykonávania prác, 

 
Tieto zmeny nebudú dôvodom k odstúpeniu od ZoD a budú ocenené v cenovej úrovni a spôsobom 
uvedeným v prílohe č. 1. 

 
5.3 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu objednávateľa. 

 
5.4 Objednávateľ môže kedykoľvek opraviť alebo zmeniť zmluvne potvrdený výkaz výmer jednotlivých 

prác, pokiaľ tieto zhotoviteľ nevykonáva v súlade so ZoD. 
 

6. Plnenie povinností 
 
6.1 Zhotoviteľ si bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy 

vydaných pred začatím a počas realizácie diela. 
 

6.2 V prípade porušenia resp. nesplnenia týchto povinností bude objednávateľ prípadné sankcie 
uplatňovať u zhotoviteľa. 

 
6.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí miesto realizácie a jeho okolie tak, 

aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom. 
 

7. Odstúpenie od zmluvy 
 

7.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy ak je druhá strana príčinou podstatného 
porušenia zmluvy čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy  vyplývajúce. 
 



 

7.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane 
primeranú lehotu s písomným upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.  

 
7.3 Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zákonníka. 

 
7.4 Odstúpenie od zmluvy je možné pri porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.  
 

8. Vymedzenie prípadov podstatného a nepodstatného porušenia zmluvy 
 

8.1 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné ak: 
a) objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto 

zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zmarenie realizácie diela, resp. podstatné 
sťaženie realizácie diela, 

b) zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela podľa odsúhlaseného termínu viac ako 1 mesiac 
a spôsobí si ho vlastnou vinou, 

c) zhotoviteľ nesplní zmluvný záväzok, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve o dielo, 
d) objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendárnych dní neprevezme dokončenú 

a riadne ponúknutú dodávku zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote 
objednávateľa dodávku prevziať, 

e) ak bude na objednávateľa alebo zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bude začatá jeho 
likvidácia. 

 
 Podstatným porušením zmluvy sú vyššie uvedené prípady. 
 

8.2 Podstatné porušenie má za následok, že oprávnená strana využije právo od tejto zmluvy odstúpiť 
podľa § 345 a  § 564 Obchodného zákonníka. 
 

8.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné 
s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od záväzku podľa § 346 odst. 1 Obchodného zákonníka.  

 
9. Platby pri odstúpení od zmluvy 

 
9.1 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví 

potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných tovarov (do doby odstúpenia od zmluvy) 
a má nárok na úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.  
 

9.2 Ak celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, 
rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi. 

 
9.3 Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany objednávateľa, zhotoviteľ vyčísli 

náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. 
Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým 
predplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia.  

  
10. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, 

stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o 
poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby; 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby; 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby; 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na 

výkon kontroly/auditu; 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; 



 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.“ 

 
 

Čl. 14. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak ako dodávateľ predmetu zmluvy bude potrebovať navýšiť svoje kapacity 
pre realizáciu danej zákazky, zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané 
v mieste realizácie zákazky. Osobami dlhodobo nezamestnanými sú osoby, ktoré spĺňajú nasledovné 
predpoklady:  

 žijú v obci, okrese, VÚC, v ktorej je realizované dielo, 

 patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň 

 sú dlhodobo nezamestnané v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. (min. 6 mesiacov) 

Zamestnaním sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu určitú, pracovnej zmluvy na dobu 
neurčitú alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s vybraným uchádzačom o 
zamestnanie. 

2. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa bodu 1 
tohto článku poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení 
zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie 
podľa bodu 1 tohto článku sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k 
marginalizovanej rómskej komunite a relevantným potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných. Ak zhotoviteľ nevyberie zo 
zoznamu osôb predloženého Prijímateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ 
oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. 1 vyššie. 

3. Zhotoviteľ má povinnosť preukázať zamestnanie osôb v zmysle podmienky uvedenej v bode 1 tohto 
článku zmluvy a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, 
dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a 
potvrdenia z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) a to najneskôr do piatich (5) pracovných 
dní odo dňa začatia prác.  

4. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný 
čas ( na dobu určitú alebo neurčitú ), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 
atď. 

5. V prípade, že zhotoviteľ nesplní podmienky uvedené v bode 1 a 2 tohto článku a nepreukáže ich 
splnenie podľa bodu 3 tohto článku je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške ceny 
zhotovenia diala uvedenej v zmluve o dielo. 

 

Čl. 14. ZÁVEREČNÉ USTAN0VENIA 
 

1. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke obce a po splnení odkladacej podmienky, ktorá 
spočíva v tom, že dôjde k schváleniu projektu a procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa 
NFP. 
 

2. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy o dielo v prípade, kedy ešte 
nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom (v rámci tejto Zmluvy o dielo objednávateľom) a 
Dodávateľom a výsledky AFK PPA neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania 
tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov. 
 



 

3. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení. 

 
4. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov v súlade 

so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktoré budú platné, ak budú 
riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
 

5. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku 
vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd. 
 

6. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
 

7. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve za podmienok zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

 
8. Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu 

a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho 
ju podpisujú. 

 
9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

č. 1  Podrobný rozpočet v písomnej podobe (predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy)  
č. 2  Zoznam subdodávateľov (predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy)  
 

 
10. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ 

a dve zhotoviteľ. 
 

V ................... dňa ................    Vo Vysokej pri Morave, dňa    ................ 
 
   
 
 
Zhotoviteľ :      Objednávateľ :   
                  

           Dušan Dvoran 
            starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Príloha č. 2 ZMLUVY: Zoznam subdodávateľov 

 

P.č. 
Názov firmy a sídlo 

subdodávateľa, IČO 

Údaje o osobe oprávnenej konať 

za subdodávateľa (meno a 

priezvisko, adresa pobytu, 

dátum narodenia) 

Predmet dodávok, prác alebo 

služieb 

Podiel  na 

celkovom 

objeme 

dodávky (%) 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

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

 

Zhotoviteľ:       Objednávateľ: 

 

 



Príloha 3: Identifikácia uchádzača a jeho návrh na plnenie kritérií hodnotenia 

 

IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA A JEHO NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

HODNOTENIA 

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu „Rekonštrukcia a 

doplnenie kamerového systému v obci Vysoká pri Morave” 

Obchodné meno:  

Sídlo uchádzača:  

IČO:  

DIČ:  

IČDPH:  

Telefón:  

E-mail:  

Webová stránka:  

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

Štatutárny orgán  

Kontaktná osoba  

Email a telefonický 
kontakt na 
kontaktnú osobu 

 

 

Kritérium hodnotenia ponúknutá hodnota 

Cena celkom .................... EUR 

Pozn. u platcu DPH je rozhodujúca cena s DPH, u neplatcu je rozhodujúca konečná cena. 

 

Vypracoval: 

 

Miesto a dátum: 

 

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

Podpis a pečiatka uchádzača 
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