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V ý z v a   n a   p r e d l o ž e n i e   c e n o v e j   p o n u k y 

zadávania  zákazky s nízkou hodnotou § 117 zákona č. 343/2015  Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie stavebných prác 

 

 

1.       Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:   Mestská časť Bratislava - Rača 

Sídlo:   Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

zastúpený:  Mgr. Michal Drotován, starosta 

IČO:            00304557 

Kontaktná osoba vo  

veciach technických: Ing. Peter Senáši 

e-mail:    peter.senasi@raca.sk   

tel. č.:          02/4911 2477 

   

 

2. Názov zákazky:   

Rekonštrukcia elektroinštalácie v trakte  materskej školy v ZŠ s MŠ J.A.Komenského 

 

 CPV kód:  45310000-3 elektroinštalačné práce 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky : 49 750,00  EUR bez DPH   

                                                                                          

4.         Podmienky financovania: 
1. Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje 

preddavok ani zálohové platby.  

2. Cenu za uskutočnené práce sa verejný obstarávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi na 

základe faktúry s lehotou splatnosti 21 dní odo dňa jej doručenia.  

3. Faktúra vystavená poskytovateľom musí spĺňať náležitosti podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V opačnom prípade je verejný 

obstarávateľ oprávnený faktúru poskytovateľovi vrátiť na opravu. Lehota splatnosti 

opravenej faktúry začne v takom prípade plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry 

obsahujúcej všetky potrebné zákonné náležitosti. Prílohou faktúry bude doklad 

preukazujúci odovzdanie predmetu zákazky riadne a včas v zmysle požiadaviek verejného 

obstarávateľa podpísaný zodpovednými osobami verejného obstarávateľa a úspešného 

uchádzača. 

 

5.  Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je výmena elektroinštalácie v trakte materskej školy v budove ZŠ s MŠ 

J.A.Komenského, Hubeného 25 podľa zadania s výkazom výmer (príloha č.1 tejto výzvy) s 

dodaním projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia a dodaním revíznej správy. 

 

Obhliadka priestorov 

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia 

tak, aby si sami overili a získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu, 

spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky 

spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. V prípade požiadavky záujemcu o 

obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca si môže dohodnúť 

termín  obhliadky v pracovných dňoch od 8:00 hod. - 15:00 hod. u riaditeľky ZŠ s MŠ 

J.A.Komenského: Mgr. Tatiana  Kizivatová, tel. č.: 02/4488 4140, e-mail: 

kizivatova@zskomenskehoba.sk. 

 

6.      Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

1. Uchádzač predloží ponuku (t. z. doručí verejnému obstarávateľovi) v uzavretom  

obale/obálke s označením „Neotvárať“ a heslom „Elektroinštalácia MŠ Hubeného“ 

mailto:kizivatova@zskomenskehoba.sk
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osobne,  alebo poštovou zásielkou, na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 

a v lehote na predkladanie ponúk.   

 

2.  Lehota na predkladanie ponúk: do 04.06.2019 do 12:00 hod. 

 

3. V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa lehoty 

na predkladanie ponúk rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému 

obstarávateľovi. 

4.  Ponuka predložená po lehote na predkladanie ponúk nebude predmetom vyhodnocovania 

a bude vrátená v neporušenom obale uchádzačovi. 

 

7. Lehota dodania predmetu zákazky: od 01.07.2019 do 15.08.2019  
 

8. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR 

s DPH, resp. celkom v EUR (v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH). 

2. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého celková cena v EUR za predmet 

zákazky bude zo všetkých predložených ponúk najnižšia. 

 

9. Spôsob určenia ceny: 

Cenová ponuka bude spracovaná v  zmysle zadania s výkazom výmer (príloha č. 1 tejto 

výzvy).  

 

10.   Podmienky účasti: 

1.  Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e), a to, že uchádzač alebo záujemca je 

oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky a podľa § 32 

ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. 

2.  Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) uchádzač preukáže doloženým 

čestným vyhlásením (príloha č. 2 tejto výzvy). 
3. § 34 ods. (1) písm. g) ZVO: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií 

osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov zodpovedných za 

poskytnutie stavebných prác.  

Uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti – osvedčenie na vykonávanie 

činnosti elektrotechnikov a revíznych technikov v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 

508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doklad musí byť 

predložený ako overená fotokópia osvedčenia. 

 

11.  Typ zmluvy: Zmluva o dielo 

Návrh Zmluvy o dielo (príloha č. 3 tejto výzvy) predloží úspešný uchádzač po oznámení 

výsledku vyhodnotenia cenových ponúk. 

 

12.  Vylúčenie uchádzača: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku z procesu 

obstarávania, ak: 

a) uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti, 

b) uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nedoručil 

požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 

účasti v lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov, 

c) cenová ponuka uchádzača je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania 

obstarávanej komodity, 

d) ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania, 

e) uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom s 

Mestskou časťou Bratislava -Rača dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností. 
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13.  Doplňujúce informácie:      

 1.  Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

 2.  Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu v zmysle 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

 3. Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie o prijatí jeho ponuky. 

 4.  Zmluvu predloží úspešný uchádzač po oznámení výsledku vyhodnotenia cenových ponúk.  

 5.  Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného 

obstarávania. 

6.  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk 

v prípade rozporu s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa a zároveň právo 

zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená a ktoré verejný 

obstarávateľ nemohol predpokladať. 

7. V ostatných právnych vzťahoch sa budú objednávateľ a zhotoviteľ riadiť príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, vzťahujúcimi sa na zmluvu o dielo a ostatnými 

súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 20.05.2019 
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Príloha č. 1 

 

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER 

Stavba: Rekonštrukcia elektroinštalácie v trakte  materskej školy v ZŠ s MŠ J.A.Komenského     

  Objekt: ZŠ a MŠ J.A.Komenského, Hubeného 25    
 

 

  

  
 

 

 

  
    

 
  

Objednávateľ:    
     

Zhotoviteľ:    
   Spracoval:    

Miesto.    
   

Dátum:    
 

    
 

  
Č. Kód položky Popis MJ 

Množstvo 

celkom 

Jednotková 
cena zadania 

Celková cena 
zadania 

    
 

  

 
HSV Práce a dodávky HSV    

    

 
3 Zvislé a kompletné konštrukcie    

    

46 342272104 
Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC 
a maltu YTONG (150x249x599)    m2 5,400     

28 342272107 
Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P4-500 hladkých, na MVC 
a maltu YTONG (125x249x599)    m2 15,400     

 
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    

    

29 612451082 
Zatretie škár murovaných vnútorných stien, pilierov alebo stĺpov z 
tehál po elektroinštalácií    m 1 100,000     

42 612462056 
Vnútorná omietka stien jadrová zo zmesi Weber-
Terranova,weber.mvc 630 UNI    m2 48,000     

32 632477005 Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3 mm    m2 564,400     

 
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie    

    70 345510002200 Rúrka ohybná PVC pod omietkou 29mm    m 100,000     

71 345510002300 Krabica KP prístrojová bez zapojenia    ks 262,000     

72 345510002405 Krabica KO vrátane zapojenia    ks 96,000     

73 345510002400 Krabica 6455-11 vrátane zapojenia    ks 16,000     

74 345710003000 Upchávka protipožiarna-priechod stenou    m2 1,000     

75 345710003100 Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 2,5    ks 128,000     

76 358120001500 Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 16    ks 9,000     

77 358120004500 Ukončenie káblov celoplastových smršť.záklopkou do 4x10    ks 38,000     

78 358120004800 Ukončenie káblov celoplastových smršť.záklopkou do 5x10    ks 2,000     

79 345350002301 Spínač zapustený IP20,rad.1    ks 31,000     

80 345350002600 Spínač zapustený IP20,rad.5    ks 14,000     

81 345610005000 Spínač zapustený IP20,rad.6    ks 13,000     

82 345410000100 Spínač zapustený IP20,rad.7    ks 19,000     

83 345410001400 Zásuvka zapustená IP20,x-násobná 10/16A-250V    ks 187,000     

  
Balenie: 2/50 ks    

    

84 345410001302 Montáž rozvodnice do 200kg    ks 2,000     

  
Balenie: 1/34 ks    

    

85 348110000500 Svietidlo stropné    ks 42,000     

86 348120000800 Svietidlo žiarivkové stropné IP20,2x36W    ks 42,000     

87 357130000600 Rozvádzač R03    ks 1,000     
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M2501    

    

88 357130002000 PPV    6% 1,000     

  
M2501    

    

89 348370004700 Podružný materiál    5% 1,000     

90 283570000100 Murárske výpomoce    hod 190,000     

  
hrúbka stena 115mm, zaťaženie 12,5 kN    

    

91 345310000100 Demontáž jestvujúcej elektroinštalácie    ks 90,000     

92 345310000700 Práce neobsiahnute v cenníku    ks 70,000     

93 341110000100 Revízna správa    hod 53,000     

94 341110001200 Realizačná dokumentácia    kpl 1,000     

4 979089711 Prenájom kontajneru 2 m3    ks 3,000     

 
PSV Práce a dodávky PSV    

    

 
763 Konštrukcie - drevostavby    

    

33 763135090 
Montáž nosnej konštrukcie viditeľnej hrany A SDK kazetový 
podhľad 600x600 mm    m2 156,000     

34 5903058500 Kazetový podhľad Casoroc A    m2 163,800     

  
159,029126213592 * 1,03    

 
163,800 

  

35 763135095 
Montáž kaziet konštrukcia viditeľná hrany A SDK kazetový 
podhľad 600x600 mm    m2 156,000     

 
776 Podlahy povlakové    

    

40 776511810 
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených 
bez podložky,  -0,00100t    m2 564,400     

 
783 Dokončovacie práce - nátery    

    48 783602823 Náter zárubní    m2 8,000     

36 783824220 
Nátery syntetické farby  betónových povrchov stien dvojnásobné 
1x s emailovaním    m2 447,000     

 
784 Dokončovacie práce - maľby    

    

37 784452271 
Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané 
dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m    m2 1 645,360     

 
M Práce a dodávky M    

    

 
21-M Elektromontáže    

    95 210010004 Svietidlo núdzové    ks 28,000     

96 345710011400 Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2,pevne uložené    m 200,000     

97 210010005 Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5    m 2 540,000     

98 345710011200 Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5    m 2 530,000     

99 210010027 Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x1,5    m 250,000     

100 345710009300 Kábel dátový 4x2x0,5    m 500,000     

101 210010034 Montáž a zapojenie dát.zásuvky    m 12,000     

102 345710008700 Rúrka elektroinštalačná ohybná FX20    m 100,000     

103 210010301 Vodič Cu: H07V-U 4č    m 40,000     

104 345410002400 Vodič Cu: H07V-U4m    m 40,000     

105 345410010400 Vodič Cu: H07V-U4zž    m 40,000     

106 210010323 Vodič Cu: H07V-K6zž    m 200,000     
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107 345410001300 Vodič Cu: H07V-U10č    m 30,000     

108 210020921 Vodič Cu: H07V-U10m    m 30,000     

109 210100001 Vodič Cu: H07V-U10zž    m 30,000     

110 210100002 Kábel bezhalogénový Cu 1kV:N2XH-J 3x1,5    m 2 080,000     

111 210100003 Kábel bezhalogénový Cu 1kV:N2XH-O 3x1,5    m 460,000     

112 210100004 Kábel bezhalogénový Cu 1kV:N2XH-J 5x1,5    m 250,000     

113 210100101 Kábel bezhalogénový Cu 1kV:N2XH-J 3x2,5    m 2 250,000     

114 210100102 Trubice led 18 W    ks 300,000     

115 210100251 Kábeldát cat 5e:UTP 4x2x0,5 LSOH    m 500,000     

116 343430001600 Spínač rad.1:664500,prístroj bez rámika    ks 31,000     

117 343430004100 Spínač rad.5:664506,prístroj bez rámika    ks 14,000     

118 210100259 Spínač rad.6:664520,prístroj bez rámika    ks 9,000     

119 343820000100 Spínač rad.7:664704,prístroj bez rámika    ks 19,000     

120 343820000700 Zásuvka 1-nás. 16A 250V TYP 664540    ks 187,000     

121 345340003000 Zásuvka dátová 1-nás. Cat 5E TYP 753253    ks 12,000     

122 210110001 Svorkovnica bezskrutková 5x2,5mm2    ks 224,000     

123 345340003000 Rámik jednonásobný 665001    ks 59,000     

124 210110003 Rámik dvojnásobný 665002    ks 73,000     

125 345330000200 Rámik trojnásobný 665003    ks 11,000     

126 210110004 Škaruľa 6455-11 4MM2    ks 16,000     

127 345330000500 Krabica prístrojová KPR 68    ks 142,000     

128 210110021 Krabica odbočná KU68-1902    ks 168,000     

129 210110023 Svietidlo trubicové LED 2x 36W,IP20,MODUS    ks 10,000     

130 345330001200 Svietidlo stropné LED 1x10W,IP20    ks 9,000     

131 210110041 Svietidlo stropné LED 1x6W,IP20    ks 6,000     

132 345320000500 Svietidlo núdzové LED 1x9W,1h,IP42    ks 28,000     

133 210110043 Svietidlo podhľadové LED ,IP20    ks 24,000     

134 345330003300 Žiarovka LED 10W    ks 48,000     

135 345350001800 Rozvádzač R04    ks 1,000     

136 345350002300 Svietidlo stropné LED 1x75W,IP20    ks 27,000     

137 210110045 Svietidlo žiarivkové s mriežkou    ks 30,000     

138 345330000400 Krabica odbočná KT250    ks 1,000     

139 210110511 Svorkovnica bezskrutková 4x2,5mm2    ks 140,000     

140 210110513 Svorkovnica bezskrutková 3x2,5mm2    ks 250,000     

141 210111013 Svorkovnica bezskrutková 2x2,5mm2    ks 280,000     

142 210111061 Spínač 16A sporákový zap    ks 2,000     

143 210111062 Kábel telef.SYKFY 5x2x0,5    m 355,000     

144 210193075 Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 5x10    m 255,000     

145 348140000600 Spínač sporákový zap    ks 2,000     

146 348150000600 Krabica KT250 vrátane zapojenia    ks 1,000     

55 210411001 AWO 238 krabica+trafo    ks 4,000     

56 210411011 Akumulátor 12V/7Ah TSS    ks 1,000     

57 210411012 Zdroj PS25    ks 2,000     

58 210411021 ZX8 Paradox    ks 4,000     

59 210411022 Klávesnica K64 1+    ks 4,000     

60 210411023 Polplachová ústredňa EVO 192    ks 1,000     

61 210411031 Akumulátor 12V/7Ah TSS    ks 2,000     

62 210411032 ANC1 zobrazovač DGP    ks 2,000     

63 210411041 RTX3 prijímač    ks 2,000     

64 210411052 Siréna OS 365    ks 1,000     

65 210411053 Snímač DM60    ks 8,000     
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66 210411061 Pomocný materiál    celk. 1,000     

67 210411092 Montáž a nastavenie    celk. 1,000     

68 210411101 Doprava    ks 4,000     

69 210411102 Programovanie    ks 1,000     

  
Celkom    

    

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlasujem, že predložená cenová ponuka spĺňa všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na predloženie ponuky a 
obsahuje všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky (materiál, dopravné náklady, cenu práce a ostatné). 

  

V ..............................................., dňa ............................2019 podpis štatutárneho zástupcu 
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Príloha č. 2 

                                                                                                    

 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

 

 
predložené v rámci zákazky 

 

 

Rekonštrukcia elektroinštalácie v trakte  materskej školy v ZŠ s MŠ J.A.Komenského 

 

 

v zmysle § 32 ods. 1 f) zákona o verejnom obstarávaní 

 

 

 

 

 

Dolupodpísaný,...................................................................................................... 

 

 

ako štatutárny zástupca – konateľ spoločnosti...........................................................  

 

 

IČO:.................................  

 

 

 

 

čestne vyhlasujem, že spoločnosť nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                       Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

                                                  Pečiatka 
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Príloha č. 3 

 
Návrh 

 

Zmluva o dielo č. ................./2019 

uzavretá podľa § 536 a nasl.  zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

 

 

 

Článok I.   

Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ:   Mestská časť Bratislava-Rača 

Kubačova 21 

831 06 Bratislava 

zastúpený:    Mgr. Michal Drotován, starosta 

IČO:    00 304 557 

DIČ:    2020879212           

IČ DPH:    nie je platcom DPH 

bankové spojenie:   VÚB, a.s. 

      IBAN:    SK75 0200 0000 0000 0042 1032  

 

  

(ďalej len ,, objednávateľ“) 

 

2.   Zhotoviteľ:     

obchodné meno:       

       sídlo:        

       zastúpený:     

       osoby oprávnené konať 

       vo veciach zmluvných:          

       osoby oprávnené konať 

       vo veciach technických:        

       zapísaný v obchodnom registri:  

bankové spojenie:     

       IBAN:     

       IČO:      

       DIČ:     

       IČ DPH:     

       tel:       

       e-mail:     

 

(ďalej len ,, zhotoviteľ“) 

 

(spoločne aj „zmluvné strany“) 

 

 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 

Podkladom  pre uzavretie zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je víťazný návrh zhotoviteľa 

predložený vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na stavebné práce postupom  zadávania 

zákazky s nízkou  hodnotou s termínom ukončenia tejto zákazky ako celku najneskôr 15.08.2019.  

 



Strana 10 z 14 

 

Článok II.  

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela „Rekonštrukcia elektroinštalácie v 

trakte  materskej školy v ZŠ s MŠ J.A.Komenského“  na území mestskej časti Bratislava 

– Rača v zriaďovateľskej pôsobnosti  objednávateľa a dodanie projektovej dokumentácie 

skutočného vyhotovenia a dodanie revíznej správy. 
2. Predmet zmluvy o dielo zahŕňa práce v zmysle prílohy č. 1 - Výkaz výmer, ktorý je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

3.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady, vo vlastnom mene a na svoje    

nebezpečenstvo v dohodnutom čase. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy 

postupovať v zmysle podmienok tejto zmluvy, súťažných podkladov,  s odbornou starostlivosťou, 

zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy a platné technické normy. 
 

4.     Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu  zoznámil  s  rozsahom a povahou diela, že sú mu 

známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu diela, a že disponuje takými   kapacitami  

s odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. 
 

5.     Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.  

 

Článok III. 

Čas a miesto plnenia 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v termíne od 01.07.2019 do 15.08.2019.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti tejto  

zmluvy.  

3. Miestom vykonávania diela je trakt materskej školy v ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného 

25, Mestská časť Bratislava – Rača.    

4. Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť zhotoviteľovi stavenisko, ktorým je miesto vykonania diela 

podľa predchádzajúceho bodu najneskôr do 30.06.2019. 

 

Článok IV. 

Cena diela 
 

1. Cena za zhotovenie diela je  dohodnutá dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. 

z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších 

predpisov ako cena maximálna, a je stanovená na základe cenovej ponuky prijatej vo verejnej 

súťaži. Ceny je možné meniť len v prípade, ak tvorbu cien ovplyvní štát svojim rozhodnutím 

(zmena DPH). 

2.    Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa článku II. bodu 2 tejto zmluvy  je:                     

 

..................................EUR bez DPH, 

..................................EUR DPH, 

   ..................................EUR s DPH, 

   

3. Cena diela je podrobne špecifikovaná v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy.  

4. Cena za vykonanie diela pokrýva všetky zmluvné záväzky. Práce, ktoré zhotoviteľ  nevykoná, 

vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchýlne od dojednaných zmluvných podmienok, 

objednávateľ neuhradí. 

5. Pri požiadavke objednávateľa na naviac práce budú tieto práce akceptované len na základe 

podpísaného dodatku k zmluve o dielo, po predchádzajúcom vzájomnom rokovaní zmluvných 

strán. Všetky prípadné zmeny prác musia byť pred ich realizáciou odsúhlasené objednávateľom. 

Pri oceňovaní zmien a naviac prác bude zhotoviteľ vychádzať z cenovej ponuky podľa bodu 1 
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tohto článku zmluvy. Práce budú fakturované podľa skutočne realizovaných množstiev pri 

dodržaní jednotkových cien.   

 

Článok V. 

Platobné podmienky 
 

1. Objednávateľ preddavok, ani zálohu na plnenie zmluvy neposkytuje. 

2. Úhrada za predmet zmluvy bude realizovaná jednorázovo bezhotovostným prevodom na účet 

zhotoviteľa na základe faktúry – daňového dokladu, vystavenej zhotoviteľom.  

3. Zhotoviteľ doručí faktúru vyhotovenú trojmo na adresu objednávateľa, uvedenú v článku I. tejto 

zmluvy, po protokolárnom odovzdaní diela podľa článku VII. tejto zmluvy. 

4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude 

obsahovať zákonné náležitosti, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju na opravu, resp. na  doplnenie 

zhotoviteľovi, s novým začiatkom plynutia lehoty jej splatnosti. 

5. Súčasťou faktúry musí byť zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach a súpis 

vykonaných prác. 

6. Doba splatnosti faktúry je 21 dní od dátumu doručenia faktúry objednávateľovi.  

7. Platba podľa tejto zmluvy sa považuje za uhradenú dňom pripísania na účet zhotoviteľa. 

 

Článok VI. 

Záručná doba 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a platnými technickými normami, že počas záručnej doby bude dielo spôsobilé k 

užívaniu na účel, na ktorý bolo zhotovené a zachová si vlastnosti a kvalitu dohodnuté v tejto 

zmluve a stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými technickými normami.  

2. Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Záručná doba začína 

plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, 

kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať 

a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.  

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela neodkladne odo dňa 

uplatnenia reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Termín 

odstránenia vád zmluvné strany dohodnú písomnou formou. Obhliadku uskutočnia zástupcovia 

zmluvných strán do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

 

Článok VII. 

Podmienky vykonania diela 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje protokolárne ukončiť práce do 15.08.2019 

2. Ukončením diela sa rozumie riadne vykonané dielo a jeho písomné prevzatie objednávateľom 

v súlade s platnými technickými normami a platnými právnymi predpismi. 

3. Ak zhotoviteľ vykoná dielo ešte pred dojednaným termínom, objednávateľ je povinný riadne 

vykonané dielo prevziať. 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za čistotu a 

poriadok na stavenisku, kde sa dielo realizuje. Zhotoviteľ zabezpečí, aby dopravné prostriedky 

opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú znečisťovať pozemné komunikácie. 

5.     Stavbyvedúcim zhotoviteľa je 

        Meno: :  

         Adresa bydliska:    

        Ev.č. osvedčenia:    
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6.    Technickým dozorom objednávateľa je: 

        Ing. Peter Sénáši 

        t.č.:02/4911 2477  

  

7. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie technického dozoru, a to najmä:  

a)  oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých dielo realizuje, 

b) kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov 

– ich súlad s podmienkami zmluvy, 

c) kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými, 

d) kontrolu postupu prác, 

e) kontrolu odstraňovania vád a nedorobkov, 

f) kontrolu nakladania s odpadmi, 

g) kontrolu uvoľnenia staveniska. 

8. Vlastnícke právo k vykonávanému dielu prechádza na objednávateľa dňom podpisu zápisnice o 

odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.  

9. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody na vykonávanom diele až do doby písomného 

odovzdania diela objednávateľovi. 

10. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri vykonávaní diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase  jeho 

použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky a materiály pri vykonávaní diela musia 

spĺňať podmienky a požiadavky v zmysle platných právnych predpisov a platných technických 

noriem.  

11. Zhotoviteľ nie je oprávnený zadať vykonanie diela ako celok inej osobe. V prípade vykonania 

časti diela inou osobou ako zhotoviteľom, zodpovedá za vykonanie diela zhotoviteľ v plnom 

rozsahu. 

12. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet zmluvy tak, aby neznehodnocoval výkon prác inej 

právnickej alebo fyzickej osoby, nepoškodzoval majetok iných právnických alebo fyzických osôb 

a svojou činnosťou tieto osoby nad primeranú mieru neobťažoval.  

13. Zhotoviteľ je pri vykonávaní prác povinný odviesť stavebné odpady, vznikajúce pri tejto činnosti, 

na riadenú skládku. 

 

Článok VIII. 

Zmluvné pokuty 
 

1. Za nedodržanie termínu realizácie prác zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za každý deň 

omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky.    

2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za každý deň omeškania s úhradou faktúry zmluvnú pokutu 

vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky.  

3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu 

v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu 

vyplývajú. 

 

Článok IX. 

Vyššia moc 
 

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle 

zmluvných strán, ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť – vojnový stav, mobilizácia, živelné 

pohromy a pod. 

2. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožné z dôvodu vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, 

ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k 

cene a času plnenia. 
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Článok X. 

Odstúpenie od zmluvy 
 

1. Na odstúpenie od zmluvy sa vzťahujú ustanovenia § 344 – 351 Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov.   

2. Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných 

strán, s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

3. Za podstatné porušenie zmluvy zmluvné strany považujú: 

a) ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávania diela podľa platných technických noriem a 

objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch, 

b) ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby subdodávateľom alebo 

vstúpi do likvidácie, 

c) ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie diela, 

d) omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a § 370 Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov. 

4. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok zhotoviteľa na odmenu za náklady súvisiace so 

zhotovovaním diela, vrátane vykonaných prác, ku dňu odstúpenia od zmluvy. 

5. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený  dôvod, pre 

ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.  

 

Článok XI. 

Doručovanie 

 

1.    Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa 

rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou s doručenkou, doručenie kuriérom alebo 

osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomností sa považuje aj deň, v 

ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý 

márne uplynie dvojtýždňová úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej 

poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, 

preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je 

neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu.  
 

2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy zmluvných strán uvedené v 

záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu 

sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomnosti. V prípade akejkoľvek zmeny 

adresy určenej na doručovanie písomnosti na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto 

zmluvou sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať 

druhú zmluvnú stranu a v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne 

oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomností.  

 

Článok XII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Meniť a dopĺňať zmluvu je možné len formou písomných dodatkov na základe dohody oboch 

zmluvných strán. 

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

sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené 

pre objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu rozumejú, zmluva je 

prejavom ich slobodnej vôle, nie je uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok 
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pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán, a na znak súhlasu zmluvu bez akýchkoľvek výhrad 

podpisujú. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 - výkaz výmer. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

 

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

       Mgr. Michal Drotován                                                  

                  starosta        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


