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ÚVOD 
 
Prevzatím týchto súťažných podkladov záujemca berie v zreteľ, že mu je známe, že verejný 
obstarávateľ má k týmto súťažným podkladom výhradné práva a zaväzuje sa, 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. 
 
Klauzula čestnosti 
Verejný obstarávateľ dodržiava etické normy  v rámci realizácie verejného obstarávania 
a uplatní primerané a účinné prostriedky na zabránenie nezákonných korupčných praktík. 
Verejný obstarávateľ neprijíma žiadne ponuky, dary, platby alebo výhody akéhokoľvek 
druhu, ktoré by sa vykladali alebo mohli sa vykladať priamo, alebo nepriamo ako nezákonné 
alebo korupčné praktiky, napr. nabádanie na zadanie zákazky alebo odmeny zaň, alebo 
nabádanie na uzatvorenie zmluvy vo verejnom obstarávaní alebo odmeny zaň. Verejný 
obstarávateľ neposkytne neoprávnené priame alebo nepriame výhody akéhokoľvek druhu 
sebe, alebo inej osobe, ktorá je osobou blízkou. Verejný obstarávateľ svojimi vlastnými 
záujmami neohrozí záujmy a ciele Operačného programu Životné prostredie. 
 

Časť I. 
Všeobecné informácie 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 
1.1   

  Názov:   Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

  Sídlo:      Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica,  
     Slovenská republika 
  IČO:     17058520 
  DIČ:      2021526188 
  Zastúpená:     Ing. Milan Boroš,  riaditeľ  
  IČ DPH:      SK2021526188 
  Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
  Číslo účtu:      7000429669/8180 

Kontaktná osoba:  RNDr. Ján Zuskin- riaditeľ Správy slovenských jaskýň  
Tel.:    +421/44/5520158-9 
Fax:    +421/44/5536311 
Mail:   caves@ssj.sk  

                                                                          
2. Predmet zákazky  

 
2.1 Názov predmetu zákazky: 
 Rekonštrukcia prehliadkových trás jaskýň  
2.2 Stručný opis predmetu zákazky: 

 Rekonštrukcia prehliadkových trás jaskýň. Práce pozostávajú z demontáže 
pôvodného oceľového zábradlia a jeho likvidácii, výrobe a montáži nového 
nerezového zábradlia popri prehliadkových trasách, vrátane potrebných úprav 
betónového chodníka pre návštevníkov v jaskyniach z hľadiska prevádzky, 
bezpečnosti a ochrany zdravia osôb. V zmysle § 3 písm. f) zákona SNR č. 
51/1988 Zb. o banskej činnosti výbušninách a o štátnej banskej správe sa 
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jedná o činnosť vykonávanú banským spôsobom a to práce na udržiavaní 
jaskýň v bezpečnom stave. Práce sa budú vykonávať v nasledovných 
jaskyniach: Belianska jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, jaskyňa Domica, 
Gombasecká jaskyňa a Ochtinská aragonitová jaskyňa. 

2.3 Kódy zákazky podľa CPV  
Hlavný predmet  
Hlavný slovník: 45221250-9  Doplnkový slovník: CA05-5, IA13-5 

2.4 Predpokladaná hodnota zákazky v eur bez DPH pre jednotlivé časti:  
• Belianska jaskyňa     396 527,94  
• Bystrianska jaskyňa       16 726,69  
• Jaskyňa Domica     264 758,73  
• Gombasecká jaskyňa     165 803,89  
• Ochtinská aragonitová jaskyňa     73 318,15  

2.5 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B.1 „Opis predmetu 
zákazky“ súťažných podkladov. 

2.6  Pokiaľ vznikne potreba doplňujúcich prác resp. potreba nových prác 
rovnakého alebo podobného charakteru, verejný obstarávateľ bude 
postupovať podľa ZVO.  

 
3. Komplexnosť predmetu zákazky 

 
3.1 Predmet zákazky je rozdelený na päť častí podľa jednotlivých jaskýň.  
Časť č. 1 Belianska jaskyňa  
Časť č. 2 Bystrianska jaskyňa  
Časť č. 3 Jaskyňa Domica  
Časť č. 4 Gombasecká jaskyňa  
Časť č. 5 Ochtinská aragonitová jaskyňa  

Uchádzač predloží cenovú ponuku osobitne pre každú jaskyňu zvlášť. 
Umožňuje sa predloženie ponuky na jednu časť predmetu zákazky, na viacero 
častí predmetu zákazky, alebo na všetky časti predmetu zákazky.   

 
4. Zdroj finančných prostriedkov 

 
4.1 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov zo štrukturálnych fondov. 

Verejný obstarávateľ má podpísanú zmluvu o nenávratnom finančnom 
príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ, Operačný program Životné prostredie 
kód OPŽP-PO5-12-1 pre prioritnú os 5 Ochrana a regenerácia prírodného 
prostredia a krajiny. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok, ani zálohu 
na zákazku.  

5.  Typ zmluvy 
 

5.1 Zmluva bude uzavretá s úspešným uchádzačom podľa § 536 a nasl. zákona 
č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Obchodný zákonník“) a § 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 ZVO. 

5.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na uskutočnenie prác tvorí 
časť B.1 „Opis predmetu zákazky“, časť B.2 „Spôsob určenia ceny“ a časť 
B.3. „Obchodné podmienky“ týchto súťažných podkladov. 
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6. Oprávnený uchádzač 
 

6.1 Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorý je fyzickou alebo právnickou 
osobou vystupujúcou voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo ako 
skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému 
obstarávateľovi spoločne. Ak ponuku predloží skupina dodávateľov podľa § 31 
ZVO a jej ponuka bude prijatá, verejný obstarávateľ bude vyžadovať 
od predmetnej skupiny vytvorenie právnych vzťahov z dôvodu riadneho 
plnenia zmluvy, pod ktorým bude skupina (združenie) vystupovať {bližšie 
v oddiely VI.2.) výzvy na predkladanie ponúk}. 

6.2 Ponuku môže predložiť iba uchádzač, ktorý sa zaregistroval do systému EVO 
prostredníctvom ktorého sa toto verejné obstarávanie uskutočňuje. 
Registrácia do systému EVO je bezplatná a trvá do 28.02.2014 do 15:00 
hod. 

6.3 Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nespĺňa 
podmienky uvedené v bode 6.1 bude táto osoba z verejnej súťaže vylúčená.  

6.4 Ak ponuku predloží uchádzač, ktorý nesplní podmienku podľa bodu 6.2 bude 
verejný obstarávateľ túto skutočnosť riešiť osobitne, najmä vo vzťahu 
k vysvetľovaniu súťažných podkladov, ktoré sa v tomto verejnom obstarávaní 
uskutočňuje iba prostredníctvom systému EVO, a neregistrovaný uchádzač 
v aktuálnom prípade by toto vysvetlenie nemal k dispozícii pri spracovaní 
ponuky. Preto verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, aby sa 
zaregistrovali do systému EVO, ak sa chcú aktívne zúčastniť v tomto verejnom 
obstarávaní. 

 
7. Miesto a termín uskutočnenia prác 
 

7.1 Miesta dodania predmetu zákazky:  

• Belianska jaskyňa, 059 54 Tatranská Kotlina. Jaskyňa sa nachádza 
na severnom svahu Kobylieho vrchu vo východnej časti Belianskych Tatier. K jej 
vchodu v nadmorskej výške 890 m. sa vystúpi serpentínovým chodníkom 
z Tatranskej Kotliny, pričom sa prekoná výškový rozdiel 122 m. Nie je prístupná 
osobným motorovým vozidlom.  

• Bystrianska jaskyňa, 977 01 Brezno. Jaskyňa sa nachádza v Bystrianskom 
podhorí Horehronského podolia na južnej strane Nízkych Tatier na južnom okraji 
obce Bystrá. K areálu jaskyne vedie asfaltová komunikácia a prístup je možný 
osobným motorovým vozidlom.  

• Domica, 049 55 Dlhá Ves. Jaskyňa sa nachádza na juhozápadnom okraji Silickej 
planiny v Slovenskom krase, 10 km. juhovýchodne od Plešivca. Jaskyňa leží 
pri ceste spájajúcej SR s Maďarskou republikou a k areálu je prístup možný 
osobným aj nákladným motorovým vozidlom.  

• Gombasecká jaskyňa, 049 11 Plešivec. Jaskyňa sa nachádza na západnom 
úpätí Silickej planiny v Slovenskom krase, na ľavej strane kaňonu Slanej medzi 
Rožňavou a Plešivcom. K areálu jaskyne vedie asfaltová komunikácia a prístup je 
možný osobným aj nákladným motorovým vozidlom.  

• Ochtinská aragonitová jaskyňa, 049 35 Ochtiná. Jaskyňa sa nachádza na 
severozápadnom svahu Hrádku v Revúckej vrchovine medzi Jelšavou a Štítnikom 
neďaleko rekreačného zariadenia Hrádok. Jaskyňa je prístupná štôlňou dlhou 145 
m. K areálu jaskyne vedie asfaltová komunikácia a prístup je možný osobným aj 
nákladným motorovým vozidlom.  
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7.2 Termín dokončenia prác:  
Belianska jaskyňa: 31.03.2015  
Bystrianska jaskyňa: 31.12.2014  
jaskyňa Domica: 31.03.2015  
Gombasecká jaskyňa a Ochtinská aragonitová jaskyňa: 31.03.2015  

 
8.  Variantné riešenie 

 
8.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj 

variantné riešenie, nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť 
akoby nebolo predložené. Vyhodnotené bude iba základné riešenie. 

 
 
9.  Platnosť ponuky 

 
9.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej 

do 30. 09. 2014. Počas lehoty viazanosti ponúk je uchádzač viazaný svojou 
ponukou.  

9.2 V prípade podania žiadosti o nápravu alebo námietky proti postupu verejného 
obstarávateľa, oznámi sa uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty 
viazanosti ponúk prípadne aj lehoty na predkladanie ponúk. 

 
10. Náklady na ponuku 

 
10.1 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 postup zadávania podlimitnej zákazky. 

10.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 21.1 a predložené v lehote 
na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2 sa počas plynutia lehoty viazanosti 
a ani po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9. uchádzačom 
nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní.  

10.3 Nevybratie uchádzača za poskytovateľa prác pri tomto zadávaní podlimitnej 
zákazky, nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody.  

 
11. Podmienky zrušenia použitého postupu zadávania zákazky 

 
11.1 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa 

ustanovení ZVO, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné 
obstarávanie, alebo ak nebolo predložených viac, než dve ponuky.  

11.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku 
z predložených ponúk, ak nevyhovujú požiadavkám a najmä finančným 
predpokladom verejného obstarávateľa, alebo sú neregulárne alebo inak 
neprijateľné.  

Časť II. 
Komunikácia a vysvetlenie 

 
12. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami 

 

12.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi 
sa bude po celú dobu verejného obstarávania uskutočňovať prostredníctvom 
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systému EVO. Telefonické kontakty slúžia len na potvrdenie funkčnosti 
systémov, či informácií o doručení a pod., nie na vysvetľovanie.  

12.2 Komunikácia sa bude uskutočňovať spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť 
obsahu otázok a odpovedí a údajov pri komunikácii v systéme EVO.  

12.3 Verejný obstarávateľ bude prostredníctvom systémom EVO (prostriedkom 
vysvetľovania) plniť aj povinnosť podľa § 41 ods. 1 a ods. 2 ZVO, t.j. 
poskytovať uchádzačom informácie o otváraní ponúk časť „OSTATNÉ“ alebo 
časť „KRITÉRIÁ“. 

 
13. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 

13.1 V prípade potreby objasnenia podmienok účasti uvedených vo výzve 
na predkladanie ponúk alebo v prípade potreby vysvetlenia podmienok, 
technických špecifikácií alebo iných nejasností v súťažných podkladoch alebo 
v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote 
na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov/ uchádzačov požiadať 
o ich vysvetlenie prostredníctvom systému EVO, tak ako je to uvedené v bode 
12. 

13.2 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi 
verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi, sa bude 
uskutočňovať iba prostredníctvom systému EVO; tzn. akékoľvek 
dorozumievanie alebo vysvetľovanie v tejto verejnej súťaži sa realizuje 
elektronicky, a to výlučne prostredníctvom systému EVO.  

13.3 Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie podkladov sa považuje 
požiadavka zaslaná verejnému obstarávateľovi prostredníctvom systému EVO 
podľa § 100 ods. 1 písm. e) ZVO (šesť prac. dní pred uplynutím lehoty na 
predkladanie ponúk).  

13.4 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie predloženú zo strany 
ktoréhokoľvek záujemcu verejný obstarávateľ oznámi prostredníctvom 
systému EVO bezodkladne všetkým záujemcom (zaregistrovaným v systéme 
EVO), podľa § 100 ods.1 písm. e) ZVO.  

13.5 Verejný obstarávateľ môže podľa § 34 ods. 14 ZVO prostredníctvom systému 
EVO doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré oznámi 
súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty 
na predkladanie ponúk. O zaslaní vysvetlenia budú záujemcovia informovaní 
notifikačným e-mailom, ktorý automaticky vygeneruje systém EVO 
pre všetkých záujemcov. E-mailovú adresu si záujemca uvedie pri registrácii 
do systému EVO. V odôvodnenom prípade môže o zmenu e-mailovej adresy 
v systéme EVO záujemca požiadať verejného obstarávateľa. 

13.6 V prípade podania žiadosti o nápravu alebo námietok zo strany 
záujemcu/uchádzača, verejný obstarávateľ požaduje výrazne označiť obálku 
slovami „Žiadosť o nápravu“ alebo „Námietky“ a heslom súťaže „Verejná 
súťaž Rekonštrukcia prehliadkových trás jaskýň“. 

 
14. Obhliadka miesta uskutočnenia prác   

 
14.1 Záujemcovia majú možnosť vykonať ohliadku miest plnenia predmetu zákazky 

(miesta realizácie činností), aby si sami overili a získali potrebné informácie, 
ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Náklady spojené 
s obhliadkou znášajú záujemcovia bez finančného nároku voči verejnému 
obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nezabezpečuje ohliadku miest plnenia 
predmetu zákazky.  
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Časť III. 
Príprava ponuky 

15. Vyhotovenie ponuky 
 

15.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé 
zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená písacím strojom, 
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je 
pre fyzickú osobu čitateľný, alebo perom s nezmazateľným atramentom 
a pod. Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť ponuku prostredníctvom 
systému EVO z dôvodu, že dokumentácia z verejného obstarávania bude 
predložená pred uzavretím zmluvy na administratívnu kontrolu príslušným 
poskytovateľom pomoci, ktorí požadujú predložiť dokumentáciu v písomnej 
forme. 

15.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku musia byť v ponuke 
predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ 
nie je určené inak. 

15.3 Z dôvodu povinnosti verejného obstarávateľa posielať stanoveným spôsobom 
kópie ponúk uchádzačov Úradu pre verejné obstarávanie v súlade s § 9 ods. 6 
písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ 
od uchádzačov požaduje predložiť ponuku časť „KRITÉRIÁ“ a časť 
„OSTATNÉ“ zároveň aj v elektronickej forme na CD/DVD nosiči 
v strojovo čitateľnej forme. Obsah CD/DVD nosiča musí byť identický 
s ponukou predloženou v písomnej forme Ďalej, v prípade, že ponuka 
uchádzača obsahuje osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať 
v súlade s § 7 a nasl. zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov (predložiť súhlas dotknutých osôb 
so spracovaním osobných údajov zo strany verejného obstarávateľa a 
anonymizovať osobné údaje v ponuke predloženej v elektronickej forme etc.). 

15.4 Ak ponuka bude predložená skupinou dodávateľov, verejný obstarávateľ 
požaduje od tejto skupiny dodávateľov, aby predložená ponuka bola 
podpísaná splnomocneným zástupcom skupiny dodávateľov, ktorý je 
splnomocnený konať v mene skupiny uchádzačov v záväzkových vzťahoch, 
vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj v origináli alebo úradne overenej 
fotokópii splnomocnenie od štatutárnych orgánov ostatných členov skupiny 
dodávateľov, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu. 

 
16. Jazyk ponuky 

 
16.1 Celá ponuka a tiež ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa 

predkladajú v štátnom (slovenskom) jazyku. 
16.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo 

územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a 
súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov 
predložených v českom jazyku.  

16.3 Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom 
(slovenskom) jazyku. 

 
17. Obsah ponuky 

 
17.1 Ponuka predložená uchádzačom musí byť rozdelená na 2 časti a to časť 

„OSTATNÉ“ a časť „KRITÉRIÁ“ osobitne oddelené a uzavreté v obálke, ktoré 
budú obsahovať: 
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17.1.1 Časť „OSTATNÉ“ 
a) Titulný – obsahový list, v ktorom bude uvedený menný zoznam 
všetkých predkladaných dokumentov a dokladov ponuky uchádzača;  
b) Identifikačné údaje uchádzača v štruktúre: obchodné meno, sídlo, 
IČO, DIČ, IČ DPH, názov a číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej 
banky, telefónne číslo, faxové číslo, webové sídlo, e-mail, meno a funkciu 
kontaktnej osoby, meno a podpis osoby/osôb oprávnenej podpísať 
predkladanú ponuku; 
c) V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného 
z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať 
v mene ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo 
osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena 
skupiny; 
d) Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie 
podmienok účasti podľa odd. III. výzvy na predkladanie ponúk; 
e) Návrh zmluvy podľa podmienok uvedených v časti B.3 „Obchodné 
podmienky“ týchto súťažných podkladov, bez návrhu ceny, podpísaný 
uchádzačom, resp. v prípade skupiny dodávateľov podpísaný všetkými členmi 
skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci 
za každého člena skupiny; 
f) Vyhlásenie uchádzača, že celý predmet zákazky dodá vlastnými 
kapacitami, alebo vo vyhlásení uvedie podiel predmetu zákazky, ktorý má 
v úmysle zadať tretím osobám, ako aj s uvedením navrhovaných 
subdodávateľov (názov a sídlo subdodávateľa, kontaktnú osobu s kontaktnými 
údajmi) a predmety subdodávok; čím nie je dotknutá zodpovednosť 
uchádzača za plnenie zmluvy. 
g) CD/DVD nosič s obsahom ponuky časť „OSTATNÉ“ v zmysle bodu 15.3. 
 
17.1.2 Časť „KRITÉRIÁ“ 
a) Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, vyplnený podľa 
„B.4 Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií“ týchto 
súťažných podkladov, podpísaný uchádzačom, alebo osobou oprávnenou 
konať za uchádzača, ktorý uchádzač predloží za každú časť zákazky osobitne;  
b) Výkazy výmer a Krycie listy za jednotlivé časti zákazky podľa 
požiadaviek uvedených v časti B.2 „Spôsob určenia ceny“ 
c) Návrh zmluvy podľa podmienok uvedených v časti B.3 „Obchodné 
podmienky“ týchto súťažných podkladov, so „Špecifikáciou ceny predmetu 
zmluvy“, podpísaný uchádzačom, resp. v prípade skupiny dodávateľov 
podpísaný všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými 
konať v danej veci za každého člena skupiny; 
d) CD/DVD nosič s obsahom ponuky časť „KRITÉRIÁ“ v zmysle bodu 15.3. 

 
18. Mena a ceny uvádzané v ponuke 

18.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií SR 
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a týmto 
spôsobom zostavená cena musí byť špecifikovaná ako cena maximálna. Cena 
bude navrhnutá v mene EUR. 

18.2 Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
  18.2.1 Celková zmluvná cena v EUR bez DPH 

 18.2.2 Sadzba DPH v % a výška DPH v EUR 
 18.2.3 Celková zmluvná cena v EUR vrátane DPH. 
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18.3 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom 
bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní vo Vyhlásení 
uvedenom v Prílohe týchto súťažných podkladov (Návrh uchádzača na plnenie 
kritérií). 

18.4 Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť 
len zmenu sadzby DPH, cla a iných administratívnych opatrení štátu.  

18.5 Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady uchádzača vynaložené 
v súvislosti s poskytovaním služieb. 

 
Časť IV. 

Predkladanie ponúk 
 
19. Záujemca oprávnený predložiť ponuku 

 
19.1 Ponuku môže predložiť uchádzač, ktorý sa zaregistroval do systému EVO; 

systém EVO mu umožnil prevziať si súťažné podklady v elektronickej forme a 
umožňuje mu predložiť otázky na vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk, 
resp. súťažných podkladov a verejný obstarávateľ prostredníctvom EVO 
predmetné vysvetlenie doručuje všetkým „zaregistrovaným“ záujemcom 
v EVO. Uchádzač, ktorý sa nezaregistroval do systému EVO a predloží ponuku 
sa vystavuje riziku, že pri predkladaní ponuky nebude mať relevantné 
usmernenia alebo vysvetlenia, ktoré verejný obstarávateľ poskytoval 
a usmerňoval záujemcov v rámci vysvetľovania alebo usmerňovania v lehote 
na spracovanie a predkladanie ponúk. Registrácia záujemcov do systému EVO 
je potrebná, pričom je bezplatná. 

19.2 Uchádzač, ktorý sa nezaregistroval do systému EVO a predloží ponuku, ktorá 
 nebude zodpovedať podmienkam a požiadavkám verejného obstarávateľa, 
 taká ponuka bude zo súťaže vylúčená v zmysle § 42 ZVO. Registrácia do EVO 
 je umožnená záujemcom do lehoty na predkladanie ponúk. 
 

20. Označenie a predloženie ponuky 
 

20.1 Každý uchádzač môže v súťaži predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže 
byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, 
ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je 
súčasne členom skupiny dodávateľov. 

20.2 V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina 
pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi 
zmluvu v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a acquis 
communautaire, v ktorej bude obsiahnutý záväzok, že všetci členovia skupiny 
dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi a tretím osobám z právnych 
vzťahov vzniknutých v súvislosti s verejným obstarávaním na daný predmet 
zákazky zaviazaní spoločne a nerozdielne, a to po celú dobu plnenia verejnej 
zákazky. 

20.3 Uchádzač vloží ponuku časť „OSTATNÉ“ a časť „KRITÉRIÁ“ do samostatného 
 neprehľadného obalu. Obal musí byť uzatvorený, prípadne zabezpečený 
 proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi podľa bodu 
 20.4 týchto súťažných podkladov. Uchádzačom sa neumožňuje predložiť 
 ponuku elektronickou formou prostredníctvom systému EVO. 
20.4 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné: 

20.4.1 adresu verejného obstarávateľa, 
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20.4.2 adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo 
 miesta podnikania), 
20.4.3 označenie heslom „Verejná súťaž – neotvárať!“ 
20.4.4 označenie verejnej súťaže: „Rekonštrukcia prehliadkových trás 
jaskýň“. 
20.4.5 osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky „OSTATNÉ“ označenú 
 heslom: „Rekonštrukcia prehliadkových trás jaskýň“- časť 
 „OSTATNÉ““, 
20.4.6 osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky „KRITÉRIÁ“ označenú 
 heslom „Rekonštrukcia prehliadkových trás jaskýň“- časť 
 „KRITÉRIÁ““. 

20.5 Ak obal ponuky nebude riadne uzatvorený alebo nebude obsahovať uvedené 
 údaje, verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za predčasné otvorenie 
 ponuky. 
20.6 Uchádzač predloží ponuku osobne alebo prostredníctvom poštového alebo 
 obdobného doručenia v mieste a v termíne určenom na predkladanie ponúk 
 podľa bodu 21. týchto súťažných podkladov. 
20.7 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštového alebo 
 obdobného doručenia, je rozhodujúci termín doručenia ponuky na adresu 
 uvedenú v bode 21.1 týchto súťažných podkladov.  
20.8 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá 
 uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času 
 prevzatia ponuky. 

 
21. Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

 
21.1 Ponuky je potrebné doručiť: 

Pri osobnom doručení uchádzač doručí ponuku na adresu:  
Názov organizácie: ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň 

 Sídlo organizácie: Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš 
 Miestnosť:  sekretariát  
 V pracovných dňoch: pondelok až piatok 
 V pracovnom čase: od 9,00 – 15,00 hod. 

Kontaktná osoba: Ing. Peter Labaška   
Pri doručení poštou uchádzač doručí ponuku na adresu: 

ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň 
Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš  

21.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 28.02.2014 o 15.00 hod. 
21.3 Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 
 21.2 bude vrátená uchádzačovi neotvorená. 

 
22. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

 
22.1 Uchádzač môže predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo odvolať 

do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2 týchto súťažných 
podkladov. 

22.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej 
 ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom 
 poštovej alebo obdobnej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo 
 splnomocnenou osobou uchádzača na adresu podľa bodu 21.1 a doručením 
 novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2 a na adresu 
 podľa bodu 21.1. 
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Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

 
23. Otváranie ponúk 

 

23.1 Otváranie ponúk vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk verejného 
 obstarávateľa podľa § 41 ZVO.  
23.2 Komisia najskôr overí neporušenosť ponuky a následne otvorí časť ponuky 
 označenú ako „OSTATNÉ“. Každú časť ponuky označenú ako „OSTATNÉ“ 
 komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená. 
 Po otvorení časti ponuky označenej ako „OSTATNÉ“ komisia vykoná všetky 
 úkony  podľa ZVO, spočívajúcej vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní 
 vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky, vyhodnotení splnenia podmienok 
 účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov. Z tejto 
 činnosti komisia spracováva zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok 
 účasti.  

Otváranie častí ponúk označených ako „OSTATNÉ“ sa uskutoční 
dňa 04.03.2014 o 09:00 hod. na adrese (na otváraní časti „OSTATNÉ“ 
sa uchádzači nezúčastňujú): 
ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň 
Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, I. poschodie, veľká zasadačka   

23.3 Otváranie častí ponúk označených ako „KRITÉRIÁ“ vykoná komisia 
na vyhodnotenie ponúk len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené. 
Otváranie častí ponúk označených ako „KRITÉRIÁ“ vykoná komisia podľa § 41 
ods. 2 ods. 3. ZVO na adrese:  
ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň 
Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, I. poschodie, veľká zasadačka   
Čas otvárania časti ponuky označených ako „KRITÉRIÁ“ verejný obstarávateľ 
elektronicky oznámi ÚVO, oznámi to prostredníctvom EVO uchádzačom a 
zverejní vo svojom profile na webovom sídle uchádzača. Medzi odoslaním 
oznámenia ÚVO, uchádzačom (alebo do profilu VO) a otváraním ponúk 
označených ako „KRITÉRIÁ“ musí byť rozdiel aspoň 5 pracovných dní. 
Na otváraní ponúk časť „KRITÉRIÁ“ sa môžu zúčastniť aj uchádzači 
(štatutárna osoba) alebo splnomocnená osoba uchádzača, ktorá sa preukáže 
splnomocnením a dokladom preukazujúcim totožnosť. 

Komisia overí neporušenosť obálky časti ponuky označenej ako „KRITÉRIÁ“ 
ktorú otvorí a súčasne označí obálku rovnakým poradovým číslom ako časť 
ponuky označenú ako „OSTATNÉ“, predloženú tým istým uchádzačom. 
Z otvárania ponúk označených ako „KRITÉRIÁ“ spracuje zápisnicu z otvárania 
ponúk, ktorú do 5 dní odošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky 
a neboli vylúčení v časti „OSTATNÉ“. Následne spracuje zápisnicu 
z vyhodnotenia ponúk. 

 
24. Preskúmanie ponúk 

 
24.1 Skôr ako komisia na vyhodnotenie ponúk pristúpi k vyhodnoteniu ponúk, 
 bez účasti uchádzačov, preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky 
 verejného obstarávateľa a rozhodne, či ponuka obsahuje všetky náležitosti 
 určené v bode 17. týchto súťažných podkladov a zodpovedá pokynom 
 a požiadavkám uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto 
 súťažných podkladoch. 
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24.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám, pokynom 
 a špecifikáciám uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto 
 súťažných podkladoch a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo 
 výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými dokumentmi alebo nie je 
 neregulárna alebo inak neprijateľná. Ponuky uchádzačov, ktoré nebudú spĺňať 
 uvedené požiadavky alebo budú obsahovať obmedzenia a výhrady, budú 
 z verejného obstarávania vylúčené. 
24.3 O vylúčení ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia bude uchádzač písomne 
 upovedomený.  
 

25. Vysvetlenie ponúk 
 

25.1 Komisia na vyhodnotenie ponúk (ďalej aj ako „komisia“) môže požiadať 
 uchádzačov o vysvetlenie ponúk. Nesmie však vyzývať ani prijať ponuku 
 uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila. Za zmenu ponuky sa 
 nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 
25.2 Komisia požiada uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré 
 sú pre jej cenu podstatné v prípade, ak sa pri určitej časti predmetu zákazky 
 objaví mimoriadne nízka ponuka. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie 
 mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia 
 žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu.  
25.3 Podrobnosti podľa bodu 25.2 sa môžu týkať a preukázať podľa § 42 ods. 3 
 ZVO. 
25.4 Vo vysvetlení návrhu ceny musí uchádzač preukázať, že ním stanovená cena 
 zahŕňa všetky náklady podľa § 2 a § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
 v znení neskorších predpisov.  
25.5 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, 
 musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu 
 štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s príslušným právnym predpisom, inak 
 komisia vylúči ponuku. 
25.6 Komisia vylúči ponuku, ak uchádzač 

25.6.1 nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa 
 bodu 25.1 v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti 
 o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu, 
25.6.2 predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa 
 bodu 25.1, 
25.6.3 nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote 
 podľa bodu 25.2, 
25.6.4 nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely 
 vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky 
 alebo 
25.6.5 predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím 

obsahom v súlade s požiadavkou podľa bodu 25.2. 
25.7 Uchádzač bude písomne informovaný o vylúčení jeho ponuky s uvedením 
 dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 
 ods. 2 písm. e) ZVO. 

 
 

26. Vyhodnotenie ponúk  
 

26.1 Komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré neboli 
z verejného obstarávania vylúčené. 
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26.2 Pri vyhodnocovaní ponúk postupuje komisia na vyhodnotenie ponúk len podľa 
kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených vo výzve na predkladanie ponúk 
a podľa pravidiel a spôsobom určeným v časti A.3 „Kritériá na vyhodnotenie 
ponúk a pravidlá ich uplatnenia“ týchto súťažných podkladov. 

 
Časť VI. 

Prijatie ponuky 
 

27. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 
 

27.1 Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 ZVO nedošlo k predloženiu dokladov 
 preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, je verejný obstarávateľ 
 povinný po vyhodnotení ponúk overiť splnenie podmienok účasti úspešným 
 uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste 
 v poradí, a to konkrétnymi dokladmi; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo 
 uchádzačov, overí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača 
 alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa 
 prvej vety postupuje verejný obstarávateľ podľa § 33 ods. 1 ZVO, pričom 
 vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie 
 podmienok účasti v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní odo dňa 
 doručenia výzvy. Nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje 
 za nesplnenie podmienok účasti. 
27.2 Po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu 27.1 týchto 
 súťažných podkladov a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača 
 bezodkladne písomne verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, 
 ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane 
 poradia uchádzačov a súčasne verejný obstarávateľ zverejní informáciu 
 o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile.  
27.3 Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. 
27.4 Neúspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom verejný obstarávateľ pošle 
 oznámenie, že neuspeli a dôvody neprijatia ponuky. V tomto oznámení uvedie 
 dôvody, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. V oznámení taktiež uvedie 
 identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách 
 prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 
 2 písm. f) ZVO. 

 
28. Uzavretie zmluvy  

 
28.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá 
 zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s predloženou 
 ponukou úspešným uchádzačom. 
28.2 Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu v lehote
 viazanosti ponúk pri dodržaní postupu stanoveného v zmysle § 45 ZVO. 
28.3 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu 
 súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená 
 do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2 až 7 ZVO, ak bol 
 na uzatvorenie zmluvy písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne 
  uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety, verejný
 obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý 
  v poradí. Uchádzač, umiestnený ako druhý v poradí je povinný poskytnúť 
  verejnému obstarávateľovi súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy tak, aby 
  mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď bol na uzatvorenie zmluvy 
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  písomne vyzvaný. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí 
 odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu 
  súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, verejný obstarávateľ môže 
  uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
 Uchádzač umiestnený ako tretí v poradí je povinný poskytnúť verejnému 
  obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby 
  mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď bol na ich uzavretie písomne 
  vyzvaný.  
28.4 Ponuky uchádzačov ani ich časti sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov. 

 
 

Časť VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
29. Opravné prostriedky  
 

29.1 Uchádzač alebo záujemca, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom 
  chránené záujmy boli alebo mohli byť postupom verejného obstarávateľa 
  dotknuté, môže uplatniť revízne postupy a podľa § 136 ZVO podať verejnému 
  obstarávateľovi na vybavenie žiadosť o nápravu. 
29.2 Záujemca, ktorý podal verejnému obstarávateľovi na vybavenie žiadosť 
 o nápravu podľa §136 ods. 1 písm. a) alebo b) ZVO, môže v prípade 
 zamietnutia podanej úplnej žiadosti o nápravu, resp. doručenia nesúhlasného 
 stanoviska verejného obstarávateľa ku podanej úplnej žiadosti o nápravu, 
 podať podľa § 138 ZVO námietku proti postupu verejného obstarávateľa. 
29.3 Uchádzač môže podať námietku podľa §138 ods. 2 ZVO aj proti vylúčeniu 
  uchádzača /§138 ods. 2 písm. e) ZVO/ alebo proti vyhodnoteniu ponúk /§138 
  ods. 2 písm. f) ZVO/ pričom nemusí predtým podať žiadosť o nápravu. 
29.4 Verejný obstarávateľ po doručení námietky podľa bodu 29.3. môže danej 
  námietke vyhovieť, ak nie, tak o námietke bude rozhodovať ÚVO. 

 
30. Dôvernosť procesu verejného obstarávania 

 
30.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného 

porovnania ponúk a odporúčaní prijatia ponuky, sú dôverné. Členovia komisie 
na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa, nesmú 
počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej súťaže poskytnúť alebo 
zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom, ani žiadnym iným osobám.  

30.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené, 
alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude 
v rozpore so ZVO a inými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 
Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov atď.).  

30.3 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť 
bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.  

30.4 Úspešný uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá 
zmluva, bude povinný dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, 
zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. súvisiacim 
s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré úspešný uchádzač 
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od verejného obstarávateľa obdrží, budú dôverné a nebude možné ich použiť 
bez predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa.  

30.5 Verejný obstarávateľ zverejní kópie predložených ponúk uchádzačov 
v CRDZVO ÚVO v zmysle § 9 ods.6 ZVO pričom bude rešpektovať ustanovenia 
§ 20 ZVO. Kópie ponúk skopíruje z CD/DVD, ktoré uchádzač predloží v ponuke 
v zmysle bodu 15.3. 

 
31. Doplňujúce ustanovenia 
 

31.1 Všetky súťažné ponuky musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR 
31.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo dopĺňať alebo upravovať súťažné 
 podklady a písomne usmerňovať záujemcov pri spracovaní ponúk. V tejto 
 súvislosti si vyhradzuje právo zmeniť lehoty spracovania a predkladania 
 ponúk. 
31.3 Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. viažuce sa k vyhlásenému 
 postupu verejného obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované 
 v týchto súťažných podkladoch, sa v tejto verejnej súťaži riadia všeobecnými 
 ustanoveniami zákona č. 25/2006 ZVO účinných k dátumu odoslania výzvy 
 na predkladanie ponúk do Vestníka ÚVO. 
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Verejný obstarávateľ: 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 
Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica  

 
Názov zákazky: 

Rekonštrukcia prehliadkových trás jaskýň 
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A.2 Podmienky účasti uchádzačov 
 

 
a) Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom 

obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia: 
 

Podmienky účasti sú stanovené vo výzve na predkladanie ponúk v časti III.1.1. 
 

b) Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 27 zákona o verejnom 
obstarávaní, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia 

 
Podmienky účasti sú stanovené vo výzve na predkladanie ponúk v časti III.1.2. 

 
c) Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 28 zákona o verejnom 

obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti 
 

Podmienky účasti sú stanovené vo výzve na predkladanie ponúk v časti III.1.3. 
 



  

20 

 

 
Verejný obstarávateľ: 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 
Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica  

 
Názov zákazky: 

Rekonštrukcia prehliadkových trás jaskýň 
   
 
 
 
 
 
 

  

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA 
   

BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA 
   

(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC) 
   
 
 
 
 

  

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
   

A.3 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

a spôsob ich uplatnenia 
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A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk  

 
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk predložených v tejto verejnej súťaži je: 
Celková najnižšia cena v EUR bez DPH za jednotlivé časti predmetu zákazky. 

 
  Spôsob hodnotenia jednotlivých kritérií 
 

1.1 Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých celkových 
zmluvných cien za jednotlivé časti predmetu zákazky vyjadrených v EUR, 
uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov, v zmysle určenej definície 
kritéria.  
 

1.2 Úspešným uchádzačom v tejto verejnej súťaži sa stane uchádzač, prípadne 
uchádzači, ktorí ponúkli za uskutočnenie jednotlivých častí predmetu zákazky 
najnižšiu celkovú zmluvnú cenu v EUR bez DPH. Ostatní uchádzači, ktorí 
ponúkli za uskutočnenie predmetu zákazky cenu vyššiu ako ponúkol úspešný 
uchádzač, prípadne uchádzači, v tejto súťaži neuspejú. 
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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Verejný obstarávateľ z dôvodu lepšieho opisu predmetu zákazky prikladá v 
elektronickej forme v systéme EVO kópiu projektových dokumentácií: 

• Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Bystrianskej jaskyni  
• Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v jaskyni Domica 
• Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Gombaseckej jaskyni  
• Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Ochtinskej aragonitovej jaskyni  

ktoré vypracoval zodpovedný projektant Ing. Marián Bachňák a kópiu projektovej 
dokumentácie:  

•  Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Belianskej jaskyni 

ktorú vypracovali zodpovední projektanti Ing. Jaroslav Šoltýs a Ing. Dušan Kalafút.  
 
 V zmysle § 3 písm. f) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti výbušninách 
a o štátnej banskej správe sa jedná o činnosť vykonávanú banským spôsobom a to práce 
na udržiavaní jaskýň v bezpečnom stave.  

Opis predmetu zákazky je vypracovaný s odkazom na uskutočnenie stavebných prác 
a používanie stavebných výrobkov, alebo ekvivalentných týkajúcich sa priložených 
projektových dokumentácií. V prípade odkazu na konkrétne výrobky v jednotlivých výkazoch 
výmer verejný obstarávateľ umožňuje oceniť tieto výrobky ich ekvivalentom rovnakej, alebo 
vyššej kvality.  
 Predmet zákazky pozostáva z demontáže pôvodného oceľového zábradlia a jeho 
odvoze a likvidácii v zberných surovinách, dodávke a montáži nového nerezového zábradlia 
a dverí (1 kus) v jaskyniach, vodivého pospojovania kovových prvkov (uzemnenie), vrátane 
potrebných úprav betónového chodníka pre návštevníkov v jaskyniach z hľadiska prevádzky, 
bezpečnosti a ochrany zdravia osôb. Rekonštrukcia prehliadkových trás jaskýň v sebe zahŕňa 
kompletnú výmenu jestvujúcich oceľových konštrukcií zábradlí a dverí.  

Verejný obstarávateľ uvádza, že samotné práce v jaskyniach sa z dôvodu ich prevádzky 
pre verejnosť budú vykonávať výlučne mimo prevádzkovej doby pre verejnosť a to 
v nasledovných možných termínoch pre jednotlivé jaskyne:  

 
1. Belianska jaskyňa: 01.10.2014- 31.3.2015  
2. Bystrianska jaskyňa: 01.11.- 31.12.2014  
3. jaskyňa Domica: 01.10.2014- 31.3.2015  
4. Gombasecká jaskyňa a Ochtinská aragonitová jaskyňa: 01.11.2014- 

31.03.2015 

Práce v jaskyni sa musia vykonávať s maximálnym ohľadom na ochranu krasovej výzdoby.  

Pri realizácii prác sa zhotoviteľ bude riadiť projektovou dokumentáciou, platnými 
technickými normami, technickými predpismi a pokynmi technického dozoru objednávateľa. 
Odchýlky akéhokoľvek druhu musia byť konzultované a schválené projektantom stavby 
a objednávateľom.  

Verejný obstarávateľ má k dispozícii v jednotlivých jaskyniach elektrickú rozvodnú 
sieť, ktorú môže dodávateľ/dodávatelia využiť na zhotovenie diela. Spotreba el. energie sa 
bude účtovať dodávateľovi/dodávateľom na základe skutočne odobratého množstva 
v priemernej cene odberného miesta, bez uplatnenia zisku z predaja. Podrobné podmienky 
(napr. miesta napojenia, spôsob napojenia a úhrady za el. energiu a pod.) budú písomne 
stanovené najneskôr v deň odovzdania pracoviska. 
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B.2 SPÔSOB  URČENIA CENY 
 
1 Verejný obstarávateľ prikladá k súťažným podkladom v elektronickej forme v systéme 

EVO pre stavby:  
a) Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Belianskej jaskyni rozpočet stavby 

s neoceneným Krycím listom rozpočtu, Rekapituláciou rozpočtu a Prehľad 
rozpočtových nákladov s výkazom výmer 

b) Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Bystrianskej jaskyni neocenený Krycí list 
rozpočtu pre objekt SO 01 a neocenený rozpočet s výkazom výmer  

c) Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v jaskyni Domica neocenený Krycí list 
rozpočtu pre objekt SO 01 s neoceneným rozpočtom s výkazom výmer, neocenený 
Krycí list rozpočtu pre objekt SO 02 s neoceneným rozpočtom s výkazom výmer 
a Krycí list rozpočtu stavby pre objekty SO 01+ SO 02  

d) Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Gombaseckej jaskyni neocenený Krycí 
list rozpočtu pre objekty SO 01 a SO 02 s neoceneným rozpočtom s výkazom výmer  

e) Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Ochtinskej aragonitovej jaskyni 
neocenený Krycí list rozpočtu pre objekt SO 01 s neoceneným rozpočtom s výkazom 
výmer  

 
2 Uchádzač ocení (dopíše priamo do krycích listov a rozpočtov) v priložených 

dokumentoch každú položku jednotkovou cenou a cenou celkom. Cena celkom musí 
byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Výsledná cena za každú jaskyňu 
osobitne bude zosumarizovaná v Krycích listoch rozpočtu v Celkových nákladoch, kde 
budú zarátané Základné rozpočtové náklady a Vedľajšie rozpočtové náklady (pri 
Belianskej jaskyni Náklady umiestnenia stavby). Tieto Krycie listy uchádzač označí svojou 
pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu, alebo zástupcom štatutárneho orgánu.  

 
3 Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku 

aj jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva 
(výmery) uvedeného v zozname položiek, ktorý je súčasťou tejto časti súťažných 
podkladov. Položky (jednotlivé časti predmetu zákazky) uvedené v zozname položiek, 
pre ktoré uchádzač neuvedie jednotkovú cenu, budú považované za už zahrnuté v iných 
cenách. 

  
4 Uchádzač uvedie v položke „Celkové náklady“ zhrnutie ceny jednotlivo za každú jaskyňu 

so stanovením ceny bez DPH, sumou DPH a ceny s DPH zaokrúhlenou na dve 
desatinné miesta.  

 
5 Cena za obstarávané práce 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 NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 

6 Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za požadovaný predmet zákazky, 
t.j. sumár všetkých položiek, ktorý vychádza z ocenených položiek výkazu položiek 
predloženého uchádzačom.  
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7 Pri určení ponukovej ceny za uskutočnenie prác uvedie uchádzač požadované údaje 
o cene za dodanie jednotlivých častí predmetu zákazky v členení podľa požiadaviek 
obstarávateľa. Ponukovú cenu uchádzač uvedie v členení pre každú jaskyňu jednotlivo. 
Celková ponuková cena je daná súčtom jednotlivých cien podľa bodu 4 za stavebné 
práce.  

 
8 Konečná cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady uchádzača potrebné 

k dodávke predmetu zákazky podľa časti B.1 „Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných 
podkladov.  

 
9 Prípadné straty je potrebné reflektovať priamo v jednotkových cenách jednotlivých 

položiek.  
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Verejný obstarávateľ: 
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica  
 

Názov zákazky: 
Rekonštrukcia prehliadkových trás jaskýň 

   
 
 
 
 
 
 

  

 PODLIMITNEÁ ZÁKAZKA 
   

BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA 
   

(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC) 
   
 
 
 
 

  

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
   

B.3 
Obchodné podmienky 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bratislava, február 2014   
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B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky 
 
 

1. Obchodné podmienky sú vyjadrené vo forme návrhu „zmluvy“. Uchádzač do návrhu 
zmluvy doplní chýbajúce údaje. 
  

2. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva podľa § 536 a nasl.                       
zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  (ďalej len 
„Obchodný zákonník“) a § 3 ods. 3 ZVO.  

 
3. Verejný obstarávateľ uvádza, že úspešný uchádzač bude pred podpisom zmluvy 

povinný vydokladovať, že má k dispozícii osobu odborne spôsobilú vykonávať 
funkciu vedúceho zodpovedného zamestnanca podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 
51/1988 Zb., alebo ekvivalentné. Úspešný uchádzač predloží originál, alebo úradne 
overenú kópiu platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti od obvodného banského 
úradu. Verejný obstarávateľ upozorňuje úspešného uchádzača na postup podľa § 45 
ods. 9 ZVO.      
Odôvodnenie: Uvedená požiadavka na osobu má preukázať schopnosť uchádzača 
poskytovať jednotlivé činnosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou predmetu zákazky a 
zabezpečiť ich kvalitu na požadovanej profesionálnej úrovni odborne spôsobilou 
osobou s odkazom na § 6 ods. 1 zákona SNR č. 51/1988 Zb. a vyhlášku MH SR č. 
208/1993.  

 
 

4. Zmluva nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady v rozpore 
s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk 
a v týchto súťažných podkladoch a nesmie obsahovať také skutočnosti, ktoré sú 
v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, inak budú ponuky 
uchádzačov zo súťaže vylúčené. 

 
5. Návrh zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnymi orgánom alebo 

členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený 
konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. V prípade ak zmluvu predkladá 
skupina dodávateľov, návrh zmluvy musí byť podpísaný všetkými členmi skupiny 
dodávateľov alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena 
skupiny.  

 
6. Návrh zmluvy o dielo (resp. relevantné ustanovenia) je nutné zo strany uchádzačov 

prispôsobiť ponuke a zohľadniť, či ju predkladajú pre jeden, viacero, alebo všetky 
časti predmetu zákazky.  

 
7. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny 

subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným 
uchádzačom je úspešný uchádzač povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu v 
ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu 
subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: 

• podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka 
návrh na zmenu  

• navrhovaného subdodávateľa 
• predmety subdodávok  
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• doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu 
spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
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Zmluva o dielo č. .../...  

Návrh  

uzavretá v zmysle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a ust. § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

medzi 

Objednávateľom:   Štátna ochrana prírody SR 

    Sídlo :   Tajovského 28/B, 974 09 Banská Bystrica  

    IČO :     17 058 520 

    DIČ :     2021526188 

    IČ DPH :    SK2021526188 

    Zastúpený :   Ing. Milan Boroš, riaditeľ ŠOP SR 

    Zapísaný : Obvodný úrad Banská Bystrica, č. živ. registra 620-27734 

    Oprávnený konať  

 vo veciach technických:  Ing. Ján Zuskin, riaditeľ Správy slovenských jaskýň  

    bankové spojenie :  Štátna pokladnica 

    číslo účtu :    7000390899/8180 

(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľom:   

   Sídlo: 

   IČO:     

   DIČ:  

   IČ DPH:  

   Zastúpený: 

   Zapísaný:   

   Bankové spojenie:   

   Číslo účtu:    

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
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Čl. I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Objednávateľ vyhlásil v súlade s § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlimitnú zákazku, 
predmetom ktorej je rekonštrukcia prehliadkových trás jaskýň bližšie špecifikovaných v čl. II. 
tejto zmluvy.  

 
2. Výzva na predloženie ponuky na dodanie predmetnej zákazky bola uverejnená vo Vestníku 

verejného obstarávania č. .............. zo dňa ................ pod značkou .................... 
 

3. Do verejného obstarávania predložil súťažnú ponuku aj 
zhotoviteľ....................................značka: ......................... zo dňa ..................... Na základe 
vyhodnotenia súťažných ponúk predložených do verejného obstarávania zmluvné strany 
uzavretím tejto zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu 
zákazky v zmysle vyhláseného verejného obstarávania. 

 

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že dielo je spolufinancované z nenávratného finančného 
príspevku (NFP) zo štrukturálnych fondov EÚ pre projekt Realizácia programov záchrany 
a starostlivosti o vybrané jaskyne. Táto zmluva rešpektuje podmienky Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku medzi MŽP SR a ŠOP SR.  

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť pre objednávateľa dielo, ktorým je Rekonštrukcia 
prehliadkových trás jaskýň: Belianska jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, jaskyňa Domica, 
Gombasecká jaskyňa a Ochtinská aragonitová jaskyňa (ďalej spolu len „dielo“). 
 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť: 
- Rekonštrukciu prehliadkovej trasy v Belianskej jaskyni podľa rovnomenného projektu diela 

ktorý vypracovali Ing. Šoltýs Jaroslav a Ing. Kalafút Dušan,  
- Rekonštrukciu prehliadkovej trasy v Bystrianskej jaskyni, Rekonštrukciu prehliadkovej trasy 

v jaskyni Domica, Rekonštrukciu prehliadkovej trasy v Gombaseckej jaskyni, Rekonštrukciu 
prehliadkovej trasy v Ochtinskej aragonitovej jaskyni podľa rovnomenných projektov diela od 
zodpovedného projektanta Ing. Mariána Bachňáka.  

 

3. Riadne a včas vykonané dielo sa objednávateľ zaväzuje prevziať a zaplatiť zaň cenu dohodnutú 
v tejto zmluve. 

 

4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že bude pre objednávateľa vykonávať dielo mimoriadnej 
dôležitosti, pričom za podstatnú skutočnosť považuje objednávateľ najmä avšak nielen 
dodržanie dátumov dokončenia a odovzdania diela. V tejto súvislosti zhotoviteľ berie na 
vedomie obsah dojednania v čl. III. ods. 8 tejto zmluvy a pre prípad, že taká situácia nastane, 
je s ňou plne uzrozumený. 
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Čl. III. 

Čas a miesto plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
– zahájiť práce na diele do 7 dní  od prevzatia staveniska od objednávateľa, 

- vykonať a odovzdať dielo uvedené v článku I. ods. 1 tejto zmluvy objednávateľovi v termíne 
najneskôr do 31.03.2015, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.   

2. Práce na diele bude môcť zhotoviteľ vykonávať v jednotlivých jaskyniach v nasledovných 
termínoch:  
- Belianska jaskyňa: 01.10.2014 - 31.03.2015  
- Bystrianska jaskyňa: 01.11.2014 - 31.12.2014  
- jaskyňa Domica: 01.10.2014 - 31.03.2015  
- Gombasecká jaskyňa a Ochtinská aragonitová jaskyňa: 01.11.2014 - 31.03.2015. 
 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy na nasledovných 
miestach: Belianska jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, jaskyňa Domica, Gombasecká jaskyňa 
a Ochtinská aragonitová jaskyňa. 

 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že na preukázanie riadneho vykonania diela sa vykonajú príslušné 

skúšky diela. Na účasť na nich je zhotoviteľ povinný objednávateľa včas pozvať. 
 
5. O riadne a včas odovzdanom diele zmluvné strany spíšu písomný protokol o odovzdaní diela, 

ktorý bude objednávateľovi odovzdaný najneskôr do troch dní od odovzdania. 
 
6. V protokole o odovzdaní diela zmluvné strany uvedú všetky vady, ktoré má dielo alebo jeho 

časť v čase jej odovzdania objednávateľovi. Ak má príslušná časť diela vady, v preberacom 
protokole určí objednávateľ zhotoviteľovi lehotu na odstránenie týchto vád, ktoré je zhotoviteľ 
povinný odstrániť v takto určenej lehote. Po odstránení vád zmluvné strany spíšu druhý 
preberací protokol, ktorým dôjde k odovzdaniu príslušnej časti diela, ak toto nemá v čase jej 
preberania vady, ktoré by bránili jej riadnemu užívaniu. 

 
7. Ak zhotoviteľ vykoná dielo alebo jeho ucelenú časť aj pred dohodnutým termínom, 

objednávateľ sa zaväzuje toto dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom termíne.   
 
8. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť 

uvedenú v čl. III. ods. 1 tejto zmluvy. 
 
9. Pri odstúpení objednávateľa od zmluvy z dôvodu uvedeného v čl. III. ods. 8 tejto zmluvy, 

objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za dovtedy vykonané dielo. 
 

Čl. IV. 

Cena diela a platobné podmienky 

1. Cena diela uvedeného v článku II. tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa 
zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 

Alt. Belianska jaskyňa:  .................... EUR bez DPH  
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..................... DPH %  

...................... EUR vrátane DPH (slovom: .................................................)  

Alt. Bystrianska jaskyňa .................... EUR bez DPH  

   .................... DPH %  

...................... EUR vrátane DPH (slovom: ..................................................)  

Alt. jaskyňa Domica  .................... EUR bez DPH   

   .................... DPH %  

......................EUR vrátane DPH (slovom: ...................................................)  

Alt. Ochtinská aragonitová jaskyňa .................... EUR bez DPH  

        ..................... DPH %  

    ..................... EUR vrátane DPH (slovom: .................................. )  

Alt. Gombasecká jaskyňa .................... EUR bez DPH   

    ..................... DPH %  

...................... EUR vrátane DPH (slovom: ..................................................)   

2. Cena diela je stanová na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto 
zmluvy a je podpísaná oboma zmluvnými stranami.  

 

3. Cena diela zahŕňa dopravu tovaru do dohodnutého miesta plnenia v rámci realizácie diela, ako 
aj všetky ostatné náklady zhotoviteľa vynaložené v súvislosti s vykonaním diela zhotoviteľom. 
Cenu diela je možné zmeniť len vzájomnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán, a to v 
prípade zvýšenia cien materiálov a energie na základe indexov technicko - ekonomických 
ukazovateľov cien stavebných prác, publikovaných štatistickým úradom SR, zmeny sadzby DPH, 
zmien prác, resp. rozšíreniu predmetu diela na príkaz objednávateľa .  

 

4. Zhotoviteľ nie je oprávnený dovolávať sa a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela najmä 
v prípadoch: 
a/ vlastných pochybení, 

b/ nerešpektovania projektovej dokumentácie, 

c/ nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela. 

 

5. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny diela len za skutočne realizovanú časť diela jeho 
riadnym vykonaním zhotoviteľom na dohodnutom mieste výkonu opatrení v rámci realizácie 
diela v dohodnutom množstve a kvalite. 
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6. Zhotoviteľ je povinný minimálne raz za štvrťrok vystaviť objednávateľovi faktúru na základe 
skutočne vykonaných prác na diele uvedenom v čl. II. tejto zmluvy s lehotou splatnosti 60 dní 
odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Náklady umiestnenia stavby a Vedľajšie rozpočtové 
náklady sa budú fakturovať percentuálne podľa vyfakturovaných položiek.  

 

7. Zmluvné strany týmto výslovne vyhlasujú, že 60 - dňová lehota splatnosti faktúry vystavenej 
zhotoviteľom objednávateľovi v žiadnom prípade nie je v hrubom nepomere k právam a 
povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy pre predávajúceho a takéto dojednanie odôvodňuje 
povaha predmetu plnenia v zmysle tejto zmluvy.  

 
8. Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť konečnú faktúru dňom podpísania zápisu o odovzdaní 

a prevzatí diela Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela.        
 

9. Prílohou každej faktúry bude originál príslušného preberacieho protokolu, ktorým došlo 
k odovzdaniu časti diela zhotoviteľom a prevzatiu časti diela objednávateľom bez výhrad. 
Prevzatie prác bude podpísané zodpovednými zástupcami zmluvných strán, a to: 
- Za zhotoviteľa bude práce odovzdávať:  ................    
- Za objednávateľa bude práce preberať: Zodpovedný vedúci zamestnanec za ČVBS.   

 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadne zálohové platby na 
vykonanie diela. 

 

11. Každá faktúra musí obsahovať najmä tieto náležitosti:  
� označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ, 
� číslo faktúry,  
� deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,  
� u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR, 
� fakturovanú sumu v EUR, 
� označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 
� pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa, 
� prílohy v rozsahu a spracované spôsobom, aký predpisuje táto zmluva, 
� označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný  

symbol, 
� názov časti diela (názov lokality), za ktoré je faktúra vystavená.  
� odkaz na zmluvu o NFP č. 005/5.1MP/2013 a na projekt v rozsahu názov projektu: Realizácia 

programov záchrany a starostlivosti o vybrané jaskyne, ITMS: 24150120047   
 

12. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, je objednávateľ 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, v takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

 

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho so zhotoveným 
dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené 
osoby sú:  
- Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby,  
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- Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby,  
- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
- Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ. 
Čl. V. 

Zodpovednosť za vady 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo uvedené v článku I. ods.1 tejto zmluvy je zhotovené podľa 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase 
jeho odovzdania objednávateľovi až do skončenia záručnej doby uvedenej v čl. V. ods. 4 tejto 
zmluvy. 

 

2. Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto 
zmluve, technických normách a právnych predpisoch, prípadne stanovených dodatkami k tejto 
zmluve. 

 

3. Nedorobkom sa rozumie nedokončená časť diela oproti dokumentácii, tejto zmluve a všetkým 
dokumentom, ktoré boli podkladom pre uzavretie tejto zmluvy.  

 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, a že po 
dobu 60 mesiacov (záručná doba) od odovzdania riadne vykonaného diela bude mať vlastnosti 
dojednané v tejto zmluve. V prípade vád spísaných v preberacom protokole pri odovzdaní 
celého diela, začína záručná doba na celé dielo plynúť dňom prevzatia diela bez vád. 

 

5. Zhotoviteľ je povinný reklamované vady diela bez zbytočného odkladu bezplatne odstrániť, 
prípadne bezplatne vykonať náhradné plnenie. Prácu na odstraňovaní reklamovaných vád je 
zhotoviteľ povinný zahájiť do 10 dní od obdržania reklamácie objednávateľa a ukončiť ju v čo 
najkratšom možnom termíne, najviac však do 10 dní od zahájenia prác, pokiaľ sa strany v 
konkrétnom prípade nedohodnú písomne inak.  

 
6. V prípade, že zhotoviteľ písomne oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote dohodnutej 

v tejto zmluve alebo dohodnutej písomne s objednávateľom odlišne od tejto zmluvy, napriek 
tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ 
právo dať vady odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.  

 

7. Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré dielo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody 
na objednávateľa, musí objednávateľ písomne uplatniť u zhotoviteľa bezodkladne potom, čo ich 
zistil. 
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Čl. VI. 

Spôsob vykonania diela 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou v súlade so všetkými právnymi 
predpismi a technickými normami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky, na svoje 
náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, na svoju zodpovednosť, riadne, včas, 
bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené dielo objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite 
podľa tejto zmluvy. 
 

2. Dielo sa považuje za riadne vykonané a odovzdané objednávateľovi podpísaním protokolu o 
odovzdaní na každú príslušnú časť diela objednávateľom bez výhrad. 

 

3. Nebezpečenstvo škody na diele alebo jeho časti prechádza na objednávateľa až po jeho 
odovzdaní, t.j. po podpísaní protokolu o odovzdaní objednávateľom bez výhrad, alebo 
podpísaním preberacieho protokolu na časť diela objednávateľom bez výhrad. 

 

4. Ak sa počas trvania tejto zmluvy dostane objednávateľ do omeškania so splnením svojej 
povinnosti ovplyvňujúcej riadne a včasné plnenie záväzku zhotoviteľa, zhotoviteľ nie je 
v omeškaní so splnením svojho záväzku a lehota na riadne splnenie jeho záväzku sa posúva 
o trvanie omeškania objednávateľa. 

 

5. Objednávateľ alebo ním poverený zamestnanec je oprávnený kedykoľvek v priebehu 
vykonávania diela kontrolovať vykonávanie diela zhotoviteľom a zhotoviteľ je povinný túto 
kontrolu objednávateľovi umožniť a strpieť.  

 

6. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a zákona č. 51/1988 Zb. v platnom znení a požiarnej 
bezpečnosti na stavenisku. 

 

7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že osoby poverené zhotovovať dielo budú mať doklady 
o absolvovaní predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej 
bezpečnosti, lekárske potvrdenia o vyhovujúcom zdravotnom stave pre vykonávané činnosti 
a preukazy spôsobilosti na výkon vybratých činností. 

 

8. Zhotoviteľ je povinný vykonať také opatrenia na stavenisku, aby nedochádzalo k porušovaniu 
jaskýň a k vzniku škôd na nich, ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje zamedziť, aby sa v priestoroch 
jaskýň nepožívali alkoholické nápoje, iné omamné a psychotropné látky, a nerobilo iné 
nevhodné správanie. 

 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že osoby poverené zhotovovať dielo nebudú v jaskyni jesť, 
piť, fajčiť a akýmkoľvek spôsobom poškodzovať jaskynnú výzdobu, zariadenia v jaskyni 
a v areáli jaskyne, mimo prác nevyhnutných na demontáž a montáž diela.  
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10. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť prevádzkové, sociálne, prípadne aj 
výrobné zariadenia staveniska. 

 

11. Zhotoviteľ ďalej zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení 
a konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov 
a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.  

 

12. Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej prechádza na 
objednávateľa až po ukončení stavebných prác dňom odovzdania a prevzatia stavby. 

 

13. Zhotoviteľ je povinný riadne viesť stavebný denník. Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať 
technický dozor. 

 

14. Stály dozor nad vykonávanými prácami z hľadiska ochrany a prevádzky jaskýň budú vykonávať 
zamestnanci Odboru výskumu a ochrany jaskýň a zamestnanci objednávateľa pracujúci na 
úseku jednotlivých jaskýň, poverený správcom jaskyne.  

 

15. Zhotoviteľ na realizáciu diela použije polotovary, materiály a výrobky predpísané schválenou 
projektovou dokumentáciou, ktoré prešli vstupnou kontrolou objednávateľa a spĺňajú všetky 
technické parametre a pri vybraných druhoch materiálov predloží ich certifikáty a atesty.  

 

16. Ak objednávateľ zistí, že dielo je vykonávané v rozpore s dohodnutými podmienkami 
a projektovou dokumentáciou, je oprávnený požadovať odstránenie nedostatkov. Ak tak 
zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote určenej objednávateľom, ktorá mu bude poskytnutá, 
objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť. Právo na náhradu škody vzniknutej objednávateľovi 
tým nebude dotknuté.  

 
17. K termínu odovzdania a prevzatia diela je zhotoviteľ povinný stavenisko vypratať a upraviť ho 

v súlade s projektom stavby do užívania schopného stavu. Za škody spôsobené mimo rozsahu 
staveniska zodpovedá zhotoviteľ.  

 
18. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi verejným obstarávateľom 

a úspešným uchádzačom je úspešný uchádzač povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, 
v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu 
subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: 

 
• podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na 

zmenu,  
• navrhovaného subdodávateľa,  
• predmety subdodávok,  
• doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa 

podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

19.  Zhotoviteľ je povinný pre výkon prác poveriť odborne spôsobilú osobu podľa § 6 ods. 1 
zákona SNR č. 51/1988 Zb.  

 



  

38 

 

Čl. VII. 

Zmluvné pokuty 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že:  
- zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% denne z 
celkovej ceny diela uvedenej v čl. IV. ods. 1 tejto zmluvy za každý začatý deň omeškania 
v prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť odovzdať dielo v termíne uvedenom v čl. III. 
ods. 1 tejto zmluvy,   

- zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% denne z 
celkovej ceny diela uvedenej v čl. IV. ods. 1 tejto zmluvy za každý začatý deň omeškania 
v prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť začať s odstraňovaním vád a nedorobkov 
brániacich riadnemu užívaniu diela v dohodnutom čase,  

- zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% denne z 
celkovej ceny diela uvedenej v čl. IV. ods. 1 tejto zmluvy za každý začatý deň omeškania 
v prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť odstrániť vady a nedorobky brániace riadnemu 
užívaniu diela v dohodnutom čase.  

- zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej ceny 
diela uvedenej v čl. IV. ods. 1 tejto zmluvy v prípade porušenia čl. VI bod 19. 

2. Vznikom povinnosti zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu ani jej skutočným zaplatením nie je 
dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti 
zhotoviteľa a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená. Zmluvná pokuta sa na 
náhradu škody nezapočítava.  

 
3. V prípade porušenia povinností úspešného uchádzača týkajúcej sa zmeny subdodávateľov podľa 

čl. VI. bod 18 verejný obstarávateľ má právo: 
 

• odstúpiť od zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a  
• má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny predmetu zákazky za každé 

porušenie povinností uvedených v čl. VI ods. 18 (a to aj opakovane) 
 

Čl. VIII. 

Zmena a zrušenie zmluvy 

1. Táto zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná. Túto zmluvu je možné tiež  
ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán. Dohoda musí byť písomná a musí byť podpísaná 
obidvomi zmluvnými stranami, inak je neplatná. Zmluva v tomto prípade končí dňom uvedeným 
v dohode. 
 

2. Zmluvná strana môže od tejto zmluvy odstúpiť za podmienok určených v tejto zmluve.  
 

3. Pri podstatnom porušení tejto zmluvy má ktorákoľvek zo zmluvných strán právo od zmluvy 
odstúpiť s okamžitou platnosťou. 
 

4. Podstatným porušením tejto zmluvy sa rozumie omeškanie s plnením záväzku zmluvnej strany, 
ktoré trvá po dobu viac ako 15 kalendárnych dní, ak povinná zmluvná strana nevykoná nápravu 
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ani v dodatočnej lehote, ktorú jej poskytne oprávnená zmluvná strana v písomnom oznámení, 
v ktorom špecifikuje porušenie záväzku, ktorého sa dovoláva, pričom táto lehota nesmie byť 
kratšia ako sedem kalendárnych dní.  

Čl. IX. 

Doručovanie 

1. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou sa 
doručujú: 

 

a) poštou, 
b) treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky, 
c) osobne 

 

2. Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou sa 
doručujú doporučene na adresu účastníka uvedenú v tejto zmluve. Každý účastník je povinný 
oznámiť druhému účastníkovi každú zmenu svojho sídla podľa zásad uvedených v tomto článku 
do troch dní odo dňa zmeny sídla. 

 

3. Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, pričom táto je zhodná s 
adresou uvedenou v obchodnom registri alebo inom registri, považuje sa písomnosť po troch 
dňoch od jej vrátenia odosielateľovi za doručenú a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. 
Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa 
písomnosť považuje za doručenú. 

 

4. Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, a táto nie je zhodná s 
adresou uvedenou v obchodnom registri alebo inom registri, je odosielateľ povinný opakovane 
doručiť písomnosť na adresu účastníka zapísanú v obchodnom registri alebo inom registri. Pri 
takomto doručení platí v celom rozsahu bod 3. tohto článku. 

Čl. X. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len vo forme písomných a očíslovaných 
dodatkov k tejto zmluve podpísanými obidvomi zmluvnými stranami.  

 

2. Akékoľvek spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z právnych vzťahov vzniknutých na základe 
tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade ak k 
vyriešeniu sporu nedôjde vzájomnou dohodou, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená 
podať návrh na súd na vyriešenie vzniknutého sporu. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto zmluvou, ako aj záväzkové 
vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi Slovenskej republiky, bez použitia kolíznych noriem. 
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4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomí všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že 
sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že 
im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká 
okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy, na základe 
tohto vyhlásenia. 

 

5. Táto zmluva, ako aj jej všetky prípadné dodatky, sa vypracúva v štyroch vyhotoveniach, z 
ktorých tri si ponechá objednávateľ a jedno si ponechá zhotoviteľ, pričom každý rovnopis má 
platnosť originálu.  

 

6. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že túto zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a zmluva 
zodpovedá ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s 
jej obsahom ju podpisujú. 

 

7. Zmluva nadobudne účinnosť po zverejnení v centrálnom registri zmlúv (http://www.crz.gov.sk) 
a to doručením Záznamu z administratívnej kontroly verejného obstarávania od Poskytovateľa 
NFP Objednávateľovi. Doručenie predmetného záznamu Objednávateľ bezodkladne (do 1 
kalendárneho dňa) oznámi Zhotoviteľovi.  

 

V Banskej Bystrici  dňa __________ 

Za objednávateľa 

 

 

________________________________ 

Ing. Milan Boroš 

riaditeľ ŠOP SR  

 

 

 

Prílohy:  

1. Cenová ponuka 

V _________ ______dňa _________ 

Za zhotoviteľa 

 

 

_________________________________  

 



  

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 
 

Podlimitná zákazka Rekonštrukcia prehliadkových trás jaskýň 

 

Verejný obstarávateľ: 
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica  
 

Názov zákazky: 
Rekonštrukcia prehliadkových trás jaskýň 

   
 
 
 
 
 
 

  

 PODLIMITNÁ ZÁKAZKA 
   

BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA 
   

(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC) 
   
 
 
 
 

  

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
   

 
B.4 Príloha č. 1 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií 
 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Bratislava, február 2014   
 
 



  

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 
 

Podlimitná zákazka Rekonštrukcia prehliadkových trás jaskýň 

 

  
Verejný obstarávateľ: 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 
Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica  

 
Názov zákazky: 

Rekonštrukcia prehliadkových trás jaskýň 
  

 
 

VYHLÁSENIE 
  

 
 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
  

 
 

Obchodné meno uchádzača  IČO  
 
 

   

Adresa alebo sídlo uchádzača  IČ DPH  
    
    
   

Predmet zákazky č.                                                

Celková zmluvná cena v EUR bez DPH  
  

sadzba DPH v %  

  

výška DPH v EUR  

  

 
   
Celková zmluvná cena v EUR s DPH  

 

 
 

 

 
Potvrdzujem, že údaje uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou. 
 
Zároveň vyhlasujem, že som/nie som platiteľom DPH.  
   
V  dňa  
 
 
  Podpis 
   

meno a priezvisko a tituly štatutárneho 
zástupcu uchádzača 

 
 
Vyhlásenie  podpíše štatutárny zástupca uchádzača, alebo ním splnomocnená (určená)osoba. 
Uchádzač doplní ku každému vyhláseniu číslo predmetu zákazky za ktoré vyhlásenie podáva. 
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Verejný obstarávateľ: 
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica  
 

Názov zákazky: 
Rekonštrukcia prehliadkových trás jaskýň 

   
 
 
 
 
 
 

  

 PODLIMITNÁ ZÁKAZKA 
   

BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA 
   

(ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC) 
   
 
 
 

  

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
   

 
B.5 Príloha č. 2 

Proj             Projektové dokumentácie: 
  Rekonštrukcia prehliadkovej  trasy v Belianskej jaskyni, 

 Rekonštrukcia prehliadkovej trasy  v Bystrianskej jaskyni, 
 Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v jaskyni Domica, 
 Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Ochtinskej aragonitovej jaskyni,  

  Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Gombaseckej jaskyni   
  s výkazmi výmer pre jednotlivé projekty   

 
   
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Bratislava, február 2014   



  

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 
 

Podlimitná zákazka Rekonštrukcia prehliadkových trás jaskýň 

 

Jednotlivé projektové dokumentácie s názvom:  

1. Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Belianskej jaskyni 

2. Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Bystrianskej jaskyni 

3. Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v jaskyni Domica  

4. Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Ochtinskej aragonitovej jaskyni 

5. Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Gombaseckej jaskyni  

spolu s výkazmi výmer sú zverejnené v elektronickom formáte na stránke www.uvo.gov.sk 
v systéme EVO pod názvom zákazky: Rekonštrukcia prehliadkových trás jaskýň.  


