
Zmluva o dielo č. Z202212065_Z
uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Zálesie
Sídlo: Trojičné nám. 1, 90028 Zálesie, Slovenská republika
IČO: 00682110
DIČ: 2020687207
IČ DPH:
Telefón: 0911445572

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CESTY Nitra, s.r.o.
Sídlo: Nitrianska 2, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 52959511
DIČ: 2121212511
IČ DPH: SK2121212511
Bankové spojenie: IBAN: SK4111000000002943096457
Telefón: 0911360939

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: „Oprava výtlkov na Starobystrickej ulici Zálesie okres Senec. 
Kľúčové slová: „Oprava výtlkov na Starobystrickej ulici Zálesie okres Senec.
CPV: 50000000-5 - Opravárske a údržbárske služby; 50200000-7 - Opravy, údržba a súvisiace 

služby týkajúce sa lietadiel, železníc, ciest a námorného loďstva; 60000000-8 - Dopravné 
služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: „Oprava výtlkov na Starobystrickej ulici Zálesie okres Senec.

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

„Oprava výtlkov na Starobystrickej ulici Zálesie okres 
Senec. ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

„Oprava výtlkov na Starobystrickej ulici Zálesie okres 
Senec. A to v rozpätí od ulice Krížna po ulicu 
Terchovská. Jedná sa o výtlky nachádzajúce sa na 
danej ulici v úseku cca 400 bežných metrov. Časť ulice 
je po kompletnej rekonštrukcii v roku 2021.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Osobité požiadavky na plnenie

Vrátane dopravy na miesto plnenia
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Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Názov Upresnenie

„Oprava výtlkov na Starobystrickej 
ulici Zálesie okres Senec. A to v 
rozpätí od ulice Krížna po ulicu 
Terchovská. Jedná sa o výtlky 
nachádzajúce sa na danej ulici v 
úseku cca 400 bežných metrov. 
Časť ulice je po kompletnej 
rekonštrukcii v roku 2021.

Požiadavky na dodávateľa prác : • Odborná spôsobilosť na vykonanie prác

.. • výpis z obchodného registra, resp. živnostenského listu

.. • realizácia ešte v roku 2022.

Termín obhliadky Nie je stanovený. Obhliadku je možné si dohodnú telefonicky   u starostu obce +421 
905 769 644 – starosta obce.

Kontakt: +421 905 769 644 – starosta obce

Lehota predkladania ponúk: Do 27.10.15:00

Platnosť cenovej ponuky: minimálne 60 dní od jej predloženia

Jazyk ponuky: slovenský jazyk

Predpokladaná cena zákazky – 
predmet zákazky bude financovaný 
z rozpočtu obce.

10.326.- eur s DPH

Cena: vyhodnocuje sa cena celkom  s DPH za celý úsek výtlkov.

Cena: Uchádzač predloží cenovú ponuku v v členení bez DPH a cena s DPH.

Forma predloženia ponuky: word, exell

Miesto  predloženia ponuky: na portáli eks.sk kde je zákazka vyhlásená.

Spôsob záväzku: Objednávka.

Kritérium vyhodnotenia cenových 
ponúk najnižšia cenová ponuka s DPH.

Podmienky zrušenia verejného 
obstarávania a) Vyhlasovateľ si uplatňuje právo kedykoľvek výberové konanie zrušiť.

.. b) Ani jedna cenová ponuka nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa na 
základe návrhu plnenia kritéria.

.. c) Ani jeden z uchádzačov nesplnil požiadavky verejného obstarávateľa.

.. d) Nebola predložená žiadna ponuka.

.. e) Zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka zadávaná

..
f) Vyhlasovateľ môže po vyhodnotení ponúk z prieskumu trhu vykonať verejné 
obstarávanie spadajúce pod kategóriu zákazka s nízkou hodnotou podľa zákona cez 
Úrad verejného obstarávania.

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Senec
Obec: Zálesie
Ulica: Trojičné nám.1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:
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01.11.2022 00:00:00 - 31.12.2022 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: služba
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 8 330,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 9 996,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 27.10.2022 08:21:05

Objednávateľ:
Obec Zálesie
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
CESTY Nitra, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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