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Vec:  Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

 

 Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 

písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky na 

uskutočnenie stavebných prác na  predmet zákazky: 

 

,, Oprava priestorov RZ a ZS v nemocnici v Kráľovskom Chlmci“ 
 

 V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Veríme, že sa procesu verejného 

obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky 

zadávaný postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade s výzvou na 

predkladanie ponúk. 

  

S pozdravom, 

  

  

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

Mgr. Eva Kmecová 

Osoba zodpovedná za proces verejného obstarávania 
  

 

 

 

 

 

 

Príloha: Výzva na predloženie cenovej ponuky 
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Výzva na predkladanie cenových ponúk 
Zákazka s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon“) 

 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

1.1  Názov: Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 

Sídlo: Nemocničná 8, 077 01 Kráľovský Chlmec 

IČO: 45737967 

Zastúpený: Ing. Klára Hencelová- riaditeľka 

1.2  Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Mgr. Eva Kmecová 

E-mail: eva.kmecova@nspkch.sk                    

Tel. kontakt: 0918 374 866 

Korešpondenčná adresa vo veciach verejného obstarávania:  

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 

        Nemocničná 8 

077 01 Kráľovský Chlmec 

 

2.   Predmet zákazky: 

2.1.  Názov zákazky: ,, Oprava priestorov RZ a ZS v nemocnici v Kráľovskom Chlmci“ 
2.2.  Druh zákazky: zákazka uskutočnenie stavebných prác 

2.3.  Typ zmluvy ( Forma vzniku záväzku) :  Zmluva podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov ( ďalej len ako „zmluva“). Vzor Zmluvy o dielo verejný 

obstarávateľ je uvedený v prílohe č.3 predmetnej Výzvy. 

2.4.  Platnosť a účinnosť zmluvy: Zmluva ako výsledok verejného obstarávania nadobúda platnosť 

dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v zmysle ustanovení  § 47 ods. 1 a § 47a ods. 2 a 4  zákona č.  40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov vo väzbe k ustanoveniu  § 55 a § 56  

zákona o verejnom obstarávaní . 

2.5    Kód CPV: 45215100-8 Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo 
3.  Termín a miesto dodania predmetu zákazky:  

3.1. Termín dodania predmetu zákazky: Od nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy v súlade 

s bodom 2.4 predmetnej Výzvy na predkladanie ponúk, najneskôr však do 10.03.2018 

3.2. Miesto dodania predmetu zákazky: sídlo verejného obstarávateľa 

 

4.  Podrobný opis predmetu zákazky: 

        Predmetom zákazky je oprava priestorov RZ a ZS v nemocnici v Kráľovskom Chlmci. Verejný 

obstarávateľ poskytuje v prílohe č. 2 špecifikáciu predmetu zákazky vo forme výkazu- 

výmeru . Špecifikácia predmetu zákazky bude zverejnená  na webovej stránke verejného 

obstarávateľa.  
       Ekvivalentnosť:  

V prípade, že sa v opise predmetu zákazky, výkaze výmer, projektovej dokumentácii alebo 

akomkoľvek dokumente poskytnutom verejným obstarávateľom uvádzajú údaje podľa § 42 

ods. 2 písm. a), b) c) d) zákona o verejnom obstarávaní alebo konkrétny výrobca, výrobný 

postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný 
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obstarávateľ má na mysli takýto „alebo ekvivalentný“ výrobok službu, stavebnú prácu, 

a umožňuje v každom jednom prípade dodanie ekvivalentov v zmysle § 42 ods. 3 ZVO. 

Ekvivalentný výrobok musí spĺňať požadovanú kvalitu a zaručiť požadovanú kompatibilitu 

v zmysle zachovania komplexnosti realizácie požadovaných prác so zabezpečením čo 

najlepšej kvality.  

V súlade s § 42 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, v prípade, že sa v opise predmetu 

zákazky, výkaze výmer, projektovej dokumentácii alebo akomkoľvek dokumente 

poskytnutom verejným obstarávateľom uvádza konkrétna značka, verejný obstarávateľ 

prijme aj inú značku, ktorej podmienky na udelenie sú rovnocenné podmienkam na udelenie 

vyžadovanej značky. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať 

príslušnú značku v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené 

uchádzačom alebo záujemcom, ako je technická dokumentácia výrobcu, za predpokladu, že 

preukazujú, že tovar, stavebné práce alebo služby spĺňajú podmienky na udelenie konkrétnej 

značky alebo konkrétne podmienky, ktoré verejný obstarávateľ vyžaduje. 

V danom prípade uchádzač vo svojej ponuke len zvýrazní položky, v ktorých k takejto zmene 

došlo. 

Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku jednotkovú cenu. 

Celková cena je daná súčtom jednotkových cien uvedených v zozname položiek vo väzbe 

k množstvu a merným jednotkám jednotlivých položiek 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  71.500 EUR bez DPH 

 
6.Variantné riešenie: 

 6.1 Verejný obstarávateľ požaduje komplexné plnenie predmetu zmluvy. 

 
7. Lehota viazanosti ponúk : 10.03.2018 

 
8. Predkladanie cenových ponúk: 

8.1.  dňa 30.01.2018 do 15:00 hod. miestneho času. 

8.2.  Doručenie mailom, poštou na adrese uvedenej v bode 1.2 tejto výzvy, kuriérom alebo osobne na  

        kontaktnú adresu uvedenú v bode 1.2 

8.3. ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku ( prípadne v českom jazyku) a v súlade s podmienkami 

uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk a v mene EUR. 

8.4. V prípade mailového doručenia cenovej ponuky, uchádzač uvedie v predmete správy 

        ,, Oprava priestorov RZ a ZS v nemocnici v Kráľovskom Chlmci“ 

8.5. V prípade osobného, kuriérom, poštou doručenia ponuky je potrebné uviesť na obale 

ponuky ,, Oprava priestorov RZ a ZS v nemocnici v Kráľovskom Chlmci“ – 

NEOTVÁRAŤ “ 

 
9. Podmienky financovania: 

9.1  Úhrada bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku po vystavení daňového 

dokladu faktúry úspešným uchádzačom verejnému obstarávateľovi v lehote splatnosti faktúr  do 60 dní 

odo dňa jej doručenia na adresu verejného obstarávateľa.  

 

 



 

 
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 8, 077 01 Kráľovský 

Chlmec 

 

 

http://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html 

10. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

10.1  Kritériom hodnotenia ponúk bude najnižšia cena celkom s DPH za dodanie celého predmetu 

zákazky. Váha stanoveného kritéria je 100%. 

 

11. Podmienky účasti  

  11.1  Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať predmet zákazky (Uchádzač predloží 

kópiu originálneho vyhotovenia tohto dokladu, alebo možno nahradiť odkazom na OR SR alebo na ŽR 

SR, alebo zoznam hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie). 

       

12. Obsah cenovej ponuky: 

12.1 Podpísaný dokument, kde budú uvedené identifikačné údaje uchádzača (názov/obchodné meno,  

sídlo/adresa podnikania, právna forma, štatutárni zástupcovia, kontaktná osoba, telefón, email).   

12.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v súlade s bodom 11 predmetnej Výzvy  na 

predkladanie ponúk. 

12.3  Vyplnený Návrh na  plnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu č. 1 predmetnej výzvy ( na základe opisu 

uvedeným v bode 4 predmetnej Výzvy na predkladanie ponúk). 

12.4 Ocenený výkaz výmer- špecifikáciu predmetu zákazky ( príloha č. 2 predmetnej Výzvy) 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

13.1. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti zadefinovaných v predmetnej Výzve 

na predkladanie ponúk  v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Následne pristúpi 

k vyhodnoteniu predložených ponúk na základe požiadaviek a stanoveného kritéria. Po úplnom 

vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom vyhodnotenia ponúk. 

Verejný obstarávateľ v zaslanej informácii o výsledku vyzve úspešného uchádzača na predloženie 

Zmluvy ako výsledku verejného obstarávania v súlade s bodom 2.3predmetnej Výzvy na 

predkladanie ponúk.  

13.2. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva v súlade s bodom 2.3 predmetnej výzvy.  

13.3. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný obstarávateľ  

môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí. 

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

v prípade, že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného 

obstarávateľa alebo predložené ponuky nebudú spĺňať požiadavky na predmet zákazky. Zároveň 

si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky ak: 

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanoveným v tejto výzve; 

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 

- nebude predložená ani jedna ponuka. 

13.5. Všetky náklady spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez  

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

13.6 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú 

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 

315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „ZRPVS“) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo 

ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa ZRPVS, ktorí majú povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov 

verejného sektora. 
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                                                                                                     ................................................ 

Mgr. Eva Kmecová 

Osoba zodpovedná za proces verejného obstarávania 

 

 

Na vedomie: Ing. Klára Hencelová 

                      Riaditeľka  

                     Nemocnice s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec 

          

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 

1, Tabuľka s cenovým návrhom- návrh na plnenie kritérií 

2, Špecifikácia predmetu zákazky 

3, Vzor Zmluvy o dielo: slúži pre informáciu pre záujemcov/uchádzačov akú Zmluvu má verejný 

obstarávateľ záujem uzatvoriť s úspešným uchádzačom 

 http://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html 
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Príloha č. 1   

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ  

,, Oprava priestorov RZ a ZS v nemocnici v Kráľovskom Chlmci“ 

 

 

 

Obchodné meno, názov uchádzača: ..................................................................................... 

Adresa, sídlo:  ..................................................................................... 

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

DIČ:  .......................................... 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk Návrh uchádzača na plnenie 

kritérií 

Cena celkom bez DPH  

Výška DPH  

Sadzba DPH  

Cena celkom s DPH  

 

▪ Čestne vyhlasujeme, že uvedené cenové údaje sú totožné s cenovými údajmi 

uvedenými v Návrhu zmluvy na predmet zákazky, ktorá je súčasťou tejto ponuky.  

▪ Jednotková a celková cena predmetu zákazky obsahuje aj všetky iné vedľajšie 

náklady uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so zabezpečením predmetu zmluvy. 

▪ V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša  ponuka bude z procesu 

verejného obstarávania vylúčená. 

▪ Ceny uvádzať v EUR, maximálne na tri desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky). 

▪ Zároveň vyhlasujem, že som/nie som platiteľom DPH.1 

 

V _______________________________, dňa_____________________________ 

 

 

 

     ______________________________ 

   Meno, priezvisko, tituly štatutárneho orgánu uchádzača2 

 

 

 

                                                 
1 Nesprávne prečiarknuť 
2 Vyhlásenie podpíše štatutárny orgán uchádzača alebo ním splnomocnená určená osoba 
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Príloha č. 2 

 

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky daná popisom a množstvom merných jednotiek 

v súlade s podrobným opisom: 

 

Ekvivalentnosť:  

V prípade, že sa v opise predmetu zákazky, výkaze výmer, projektovej dokumentácii 

alebo akomkoľvek dokumente poskytnutom verejným obstarávateľom uvádzajú údaje 

podľa § 42 ods. 2 písm. a), b) c) d) zákona o verejnom obstarávaní alebo konkrétny 

výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo 

výroby, verejný obstarávateľ má na mysli takýto „alebo ekvivalentný“ výrobok službu, 

stavebnú prácu, a umožňuje v každom jednom prípade dodanie ekvivalentov v zmysle § 

42 ods. 3 ZVO. Ekvivalentný výrobok musí spĺňať požadovanú kvalitu a zaručiť 

požadovanú kompatibilitu v zmysle zachovania komplexnosti realizácie požadovaných 

prác so zabezpečením čo najlepšej kvality.  

V súlade s § 42 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, v prípade, že sa v opise predmetu 

zákazky, výkaze výmer, projektovej dokumentácii alebo akomkoľvek dokumente 

poskytnutom verejným obstarávateľom uvádza konkrétna značka, verejný obstarávateľ 

prijme aj inú značku, ktorej podmienky na udelenie sú rovnocenné podmienkam na 

udelenie vyžadovanej značky. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť 

získať príslušnú značku v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy 

predložené uchádzačom alebo záujemcom, ako je technická dokumentácia výrobcu, za 

predpokladu, že preukazujú, že tovar, stavebné práce alebo služby spĺňajú podmienky na 

udelenie konkrétnej značky alebo konkrétne podmienky, ktoré verejný obstarávateľ 

vyžaduje. 

V danom prípade uchádzač vo svojej ponuke len zvýrazní položky, v ktorých takejto 

zmene došlo. 

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

cenu. Celková cena je daná súčtom jednotkových cien uvedených v zozname položiek vo 

väzbe k množstvu a merným jednotkám jednotlivých položiek 

 

 

 

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná 

číslo cenníka   výkaz-výmer výmera jednotka 

      

 PRÁCE A DODÁVKY HSV   

 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE   
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1 014 34023-8212    Zamurovanie otvoru 0,25-1 m2 tehlami v priečkach alebo 
stenách hr. nad 100 mm                                            

20,685 m2       

2 011 34227-2630    Priečky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm                                                                                     110,727 m2       

   3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE  spolu:  0,00  

      

 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE   
3 011 61099-1111    Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií                                                               31,616 m2       

4 014 61242-1431    Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 30-
50%                                                               

31,200 m2       

5 011 61242-1637    Omietka vnút. stien vápenná štuková                                                                                      340,890 m2       

6 011 61248-1118    Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do 
tmelu                                                        

340,890 m2       

7 014 62290-9010    Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP                                                                  151,644 m2       

8 011 62511-9215    Vonkajšia omietka stien JUB Silikónová hladená 1,5 mm                                                                    151,644 m2       

9 011 62511-9300    Vonkajšia omietka stien JUB KULIRPLAST mozaiková                                                                         12,210 m2       

10 011 62525-3210    Zateplenie vonk. konštr.doskami POLYSTYRÉN 1200x500 
27.5kg systém BAUMIT hr. 100 mm bez omietky                          

151,644 m2       

11 011 62525-8104    Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS 
STYRODUR 2800 C BASF lepený celoplošne bez prikotv. 
hr. izol. 40 mm      

12,210 m2       

12 011 63131-2711    Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 5-8 cm                                                                         8,160 m3       

13 011 63131-9106    Prípl. k mazaninám za pridanie oceľových vlákien pre obj. 
vystuženie 40 kg/m3                                            

8,160 m3       

14 011 64899-1113    Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 
cm                                                               

8,100 m        

15 MAT 553 4C2509    Parapeta vonkajšia hliníková šír.300 mm bronz.elox                                                                       8,100 m        

16 MAT 611 9A0104    Parapeta vnútorná šír.250 mm                                                                                             8,100 m        

17 MAT 611 9A0112    Parapeta vnútorná - ukončenie parapiet plast.koncovkou                                                                   6,000 pár      

   6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE  spolu:  0,00  

      

 7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY   
18 016 78385-0585    Epoxidový náter 3x riedit. vodou K podláh bez masiek                                                                     53,040 m2       

   7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY  spolu:  0,00  

      

 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE   
19 003 94321-1111    Montáž lešenia priestorového rámového ľahkého s 

podlahami zaťaženie do 200 kg/m2 v do 10 m                               
230,400 m3       

20 003 94321-1211    Príplatok k lešeniu priestorovému rámovému ľahkému s 
podlahami v do 10 m za prvý a ZKD deň použitia                      

230,400 m3       

21 003 94321-1811    Demontáž lešenia priestorového rámového ľahkého s 
podlahami zaťaženie do 200 kg/m2 v do 10 m                             

230,400 m3       
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22 013 96504-3341    Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2                                                                    2,652 m3       

23 253 97303-3113    Vysekanie otvoru mur. TH-TV pl. nad 0,25m2                                                                               1,439 m3       

24 013 97901-1111    Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie                                                                       5,834 t        

25 013 97908-1111    Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                          5,834 t        

26 013 97908-2111    Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 
m                                                                

5,834 t        

27 013 97908-2121    Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 
5 m                                                             

5,834 t        

28 013 97913-1409    Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených 
skládkach "O"-ostatný odpad                                          

5,834 t        

29 003 99800-9101    Presun hmôt samostatne budovaného lešenia                                                                                60,592 t        

30 011 99801-1001    Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m                                                                             60,592 t        

   9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu:  0,00  

      

   PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu:  0,000  

      

 PRÁCE A DODÁVKY PSV   

 PRÁCE A DODÁVKY PSV   
31 011 61246-2515    Penetračný náter Brilux 1803                                                                                             540,186 m2       

   PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu:  0,00  

      

 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti   
32 711 71110-6112    Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX kúpeľňová 

hydroizolácia dvojnásobná ozn. I03 zvislá                                 
12,280 m2       

33 711 99871-1101    Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 
m                                                             

0,020 t        

   711 - Izolácie proti vode a vlhkosti  spolu:  0,00  

      

 721 - Vnútorná kanalizácia   
34 721 72117-0955    Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 

110                                                              
1,000 kus      

35 721 72117-1105    Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8                                                                   16,000 m        

36 721 72117-1109    Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2                                                                  8,000 m        

37 721 72117-3401    Potrubie kanalizačné z PVC hrdlové ležaté vnútorné DN 
100 systém KG                                                      

8,000 m        

38 721 72121-1401    Podlahové vpusty  s vod. odtokom DN 40/50 s nerez  
mriežkou 115x115                                                      

1,000 kus      

39 721 72122-6312    Zápachová uzávierka pre umývadlá DN 40                                                                                   2,000 kus      

40 721 72122-6411    Zápachová uzávierka pre drezy DN 40                                                                                      1,000 kus      

41 721 72129-0111    Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125                                                                              24,000 m        

42 721 99872-1101    Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                                                               0,057 t        

   721 - Vnútorná kanalizácia  spolu:  0,00  
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 722 - Vnútorný vodovod   
43 721 72213-0801    Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25                                                                      4,000 m        

44 721 72217-2222    Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x3,4 polyfúznym 
zváraním                                                            

42,000 m        

45 MAT 286 1F1601    Koleno PP-R 90° vnút./vonk. d 20 mm - PPR 220301                                                                         22,000 kus      

46 MAT 286 1F1762    T - kus jednoznačný PP-R d 20 - PPR 230202                                                                               8,000 kus      

47 MAT 286 1F1902    Nátrubok d 20 mm - PPR 240102                                                                                            10,000 kus      

48 MAT 286 1F1961    Spojka priama plastová d 20 mm - PPR 240401                                                                              12,000 kus      

49 MAT 286 1F1981    Spoj rozoberateľný d 20 mm - PPR 200039                                                                                  6,000 kus      

50 MAT 286 1F2104    DG - prechodka MZD 20x1/2" - PPR 28 04 04                                                                                2,000 kus      

51 MAT 286 1F2163    Nástenka MZD 20x1/2" - PPR 26 01 03                                                                                      10,000 kus      

52 MAT 286 1F2441    Ventil guľový nerozoberateľný s pákou d 20 mm - PPR 24 
05 21                                                             

4,000 kus      

53 721 99872-2101    Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m                                                                   0,036 t        

   722 - Vnútorný vodovod  spolu:  0,00  

      

 723 - Vnútorný plynovod   
54 721 72315-0304    Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 31,8/2,6                                                                10,000 m        

55 721 72316-0204    Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 1                                                                     1,000 súbor    

56 721 72319-0205    Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 32                                                                 1,000 súbor    

57 721 72321-9101    Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 40                                                                       1,000 kus      

58 721 99872-3101    Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m                                                                  0,064 t        

   723 - Vnútorný plynovod  spolu:  0,00  

      

 725 - Zariaďovacie predmety   
59 721 72511-9305    Montáž záchodovým mís kombinovaných                                                                                      2,000 súbor    

60 MAT 642 1K0211    Umývadlo LYRA 60 cm 1434.2, biele                                                                                        2,000 kus      

61 MAT 642 328030    Misa záchodová Kombi štandardná kvalita                                                                                  2,000 kus      

62 MAT 642 3A9013    Sedadlo                                                                                                                  2,000 kus      

63 721 72513-9102    Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus                                                                      10,000 kus      

64 721 72521-9201    Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly                                                                    2,000 súbor    

65 721 72581-9201    Montáž ventilov nástenných G 1/2                                                                                         2,000 súbor    

66 MAT 551 012310    Ventil priamy RD V80 1/2                                                                                                 2,000 kus      

67 721 72582-9701    Montáž batérie umývadlovej jednopákovej nástennej                                                                        2,000 súbor    

68 MAT 551 440040    Batéria umývadlová jednopáková do nástenná  TE-8130 XV 
-150                                                              

2,000 kus      

69 721 72582-9801    Montáž batérie drezovej 1-pákovej nástennej                                                                              1,000 súbor    

70 MAT 551 431640    Batéria drezová jednopáková nástenná  TZ-8110V-100                                                                       1,000 kus      

71 721 72584-0200    Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita                                                                       1,000 súbor    

72 721 72584-9206    Montáž nastaviteľného držiaka sprchy                                                                                     1,000 kus      

73 MAT 551 928920    Držiak sprchy T 2625 1200 nastaviteľný                                                                                   1,000 kus      
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74 721 99872-5101    Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m                                                                0,071 t        

   725 - Zariaďovacie predmety  spolu:  0,00  

      

 731 - Kotolne    
75 731 73131-4828    Montáž kotla nástenného na plyn kondenzačného 

vyhotovenie turbo do 28 kW                                                 
1,000 súbor    

76 MAT 484 176180 
1   

Kotol oceľový VCW 240E 24kW PANTER                                                                                1,000 kus      

77 MAT 484 177770    Expanzomat 12 k PTE                                                                                                      1,000 kus      

78 731 99873-1101    Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m                                                                       0,072 t        

   731 - Kotolne  spolu:  0,00  

      

 733 - Rozvod potrubia    
79 731 73332-1501    Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch                                                                 40,000 m        

80 731 73332-1503    Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch                                                                 60,000 m        

81 731 73332-1504    Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch                                                                 30,000 m        

82 731 73339-1101    Tlaková skúška potrubia plastového do d 32                                                                               42,000 m        

83 731 73339-2923    Vsadenie odbočky na potrubie plast. spoj plast objímka 
20mm                                                              

20,000 kus      

84 731 99873-3101    Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch  výšky do 6 m                                                                    0,114 t        

   733 - Rozvod potrubia  spolu:  0,00  

      

 734 - Armatúry    
85 731 73421-2110    Ventil odvzd. závit samočinný pre vykur.teles SV/4 AR 

DN15                                                               
9,000 kus      

86 731 73422-2808    Ventil regul. závit. termostat. rohový s ruč. hlavou T 431C 
GIACOMINI G 1/2x16s                                          

9,000 kus      

87 731 99873-4101    Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch  výšky do 6 m                                                                    0,004 t        

   734 - Armatúry  spolu:  0,00  

      

 735 - Vykurovacie telesá   
88 731 73515-9639    Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-

21K Hdo600/Ldo2000mm                                             
2,000 kus      

89 731 73515-9645    Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-
22K Hdo600/Ldo2000mm                                             

9,000 kus      

90 MAT 484 528031    Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi 
H500 L600 Korad P90                                             

1,000 kus      

91 MAT 484 528051    Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi 
H500 L800 Korad P90                                             

1,000 kus      

92 MAT 484 528071    Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi 
H500 L1000 Korad P90                                            

2,000 kus      
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93 MAT 484 528111    Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi 
H500 L1400 Korad P90                                            

2,000 kus      

94 MAT 484 528131    Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi 
H500 L1600 Korad P90                                            

5,000 kus      

95 731 73519-1905    Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa                                                                                  9,000 kus      

96 731 99873-5101    Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch  výšky do 6 
m                                                               

0,419 t        

   735 - Vykurovacie telesá  spolu:  0,00  

      

 761 - Konštrukcie sklobetónové   
97 761 76111-4111    Stena murovaná zo sklenených tvárnic 190x190x100 mm 

bezfarebných lesklých dezén mriežka                                  
0,800 m2       

98 761 99876-1101    Presun hmôt pre sklobetón. konštr. v objektoch  výšky do 6 
m                                                             

0,092 t        

   761 - Konštrukcie sklobetónové  spolu:  0,00  

      

 763 - Konštrukcie  - drevostavby   
99 763 76313-3010    Podhľady sadr.RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky 

RB hr. 12,5 mm                                                     
110,800 m2       

100 763 99876-3101    Presun hmôt pre drevostavby v objektoch  výšky do 12 m                                                                   0,063 t        

   763 - Konštrukcie  - drevostavby  spolu:  0,00  

      

 764 - Konštrukcie klampiarske   
101 764 76431-1114    Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného plechu, 

vrátane rohov r.š. 250 mm                                          
8,100 m        

102 764 99876-4101    Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 
6 m                                                            

0,001 t        

   764 - Konštrukcie klampiarske  spolu:  0,00  

      

 766 - Konštrukcie stolárske   
103 766 76662-7434    Montáž okien kompl. zdvoj. združ. do muriva 2-kríd. do 

2,9m2                                                             
6,000 kus      

104 MAT 611 430020    Okno plastové PANORÁMA 60x60 OS1                                                                                         1,000 kus      

105 MAT 611 431990    Okno plastové pov úpr dub150x150 OS/S                                                                                    5,000 kus      

106 766 76666-5112    Montáž dvier kompl. kýv. do zamur. zárubne 1-krídl. do 1m                                                                13,000 kus      

107 MAT 611 617140    Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované biele                                                                                2,000 kus      

108 MAT 611 617180    Dvere vnútorné plné 70x197 dyhované biele                                                                                1,000 kus      

109 MAT 611 617220    Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované biele                                                                                8,000 kus      

110 MAT 611 731910    Dvere vchodové celokazetové 90x197 model H                                                                               2,000 kus      

111 766 76668-1111    Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídl. rozmeru 
600 mm                                                             

2,000 kus      

112 766 76668-1112    Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídl. rozmeru 
700 mm                                                             

1,000 kus      
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113 766 76668-1113    Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídl. rozmeru 
800 mm                                                             

8,000 kus      

114 MAT 553 301210    Zárubňa oceľová CGH 60x197x16cm P máč.                                                                                   2,000 kus      

115 MAT 553 301230    Zárubňa oceľová CGH 70x197x16cm P máč.                                                                                   1,000 kus      

116 MAT 553 301250    Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm P máč.                                                                                   8,000 kus      

117 766 76668-1832    Demontáž rámov vrát vrátane krídiel nad 6 m2                                                                             39,860 m2       

118 MAT 611 870030    Vráta garážové 2900x2900 sekčné povrh upr. dub                                                                           2,000 kus      

119 766 76681-2215    Montáž kuchynských liniek drev. na stoj. dl. do 240cm                                                                    1,000 kus      

120 MAT 615 816160    Súbor kuchynský AKVA 240 cm                                                                                              1,000 súbor    

121 766 99876-6101    Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                               1,396 t        

   766 - Konštrukcie stolárske  spolu:  0,00  

      

 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné   
122 767 76765-8131    Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 6 do 

9 m2                                                            
2,000 kus      

123 767 76799-5103    Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg                                                                94,320 kg       

124 MAT 553 000010    Oceľové konštrukcie - predbežná cena                                                                                     94,320 kg       

125 767 76799-6802    Demontáž ostatných doplnkov, do 100 kg                                                                                   50,240 kg       

126 767 99876-7101    Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch 
výšky do 6 m                                                    

0,102 t        

   767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné  spolu:  0,00  

      

 771 - Podlahy z dlaždíc  keramických   
127 771 77107-1121    Montáž keram. dlažieb mrazuvzdorným lepidlom Weber 

Terranova COL PRIMO ( do 750 cm2 )                                    
27,680 m2       

128 MAT 597 3A0137    Dlažba 330 x 330 x 8 mm - Dh, 418, I.tr.                                                                                 30,448 m2       

129 771 77142-4112    Montáž soklov opak.rovných do flexib.lep.do 20cm                                                                         13,400 m        

130 771 99877-1101    Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 
m                                                               

0,542 t        

   771 - Podlahy z dlaždíc  keramických  spolu:  0,00  

      

 775 - Podlahy vlysové a parketové   
131 775 77597-1201    Montáž  plávajúcich podlah z lamiel dýhov a lamin lepených 

v drážke š do 150mm                                           
82,500 m2       

132 775 77597-1312    Podložka pod pláv.podlahu,fólia Pe hr.do 0,1 mm                                                                          82,500 m2       

133 775 99877-5101    Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m                                                                 0,016 t        

   775 - Podlahy vlysové a parketové  spolu:  0,00  

      

 776 - Podlahy povlakové   
134 775 77609-1111    Penetrácia podkladu vrátane očistenia                                                                                    163,220 m2       

135 775 77642-1100    Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených 
plastov                                                              

86,200 m        
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136 MAT 246 3J0471    Pás penový pod plávajúce podlahy Den Braven 1x100m 
hr.2mm biely                                                          

82,500 m2       

137 MAT 611 942012    Parkety laminát EGGER EUROCLIC-ST54 typ spoja CLIC 
rozm.1292x192mm,hr.7mm                                                

82,500 m2       

138 MAT 614 200100    Lišta 5,0cm parketová laminová drevovláknitá HDF soklová 
Balterio 2400x50x14mm                                           

86,200 m        

139 775 77651-1820    Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou                                                                      44,360 m2       

140 775 77699-0111    Vyrovnanie podkladu samonivelačnou stierkou hr 3 mm 15 
Mpa                                                               

110,180 m2       

141 MAT 246 200408    Nibogrund G 17 - penetrácia 20 kg adhézny mostík a 
penetračný náter na savé a nesavé poklady                             

114,240 kg       

142 MAT 246 2C0662    Poter so samonivelačnými vlastnosťami – Sikafloor 29N 
Purcem (C) bal..19kg                                               

1 539,517 kg       

143 775 99877-6101    Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 
m                                                               

3,591 t        

   776 - Podlahy povlakové  spolu:  0,00  

      

 781 - Obklady z obkladačiek a dosiek   
144 771 78141-1810    Demontáž obkladov z obkladačiek pórovinových kladených 

do malty                                                          
4,000 m2       

145 771 78141-2263    Montáž obkladov vnútor. stien do tmelu pravouhlých v 
obmedz. priestore škárovanie Ceresit CE33 veľ. 300X150 
mm           

71,453 m2       

146 MAT 597 4A4019    Obkladačka 250 x 330 x 7 mm - Nm, dekory - 415, I.tr.                                                                    78,598 m2       

147 771 99878-1101    Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 
m                                                               

0,253 t        

   781 - Obklady z obkladačiek a dosiek  spolu:  0,00  

      

 783 - Nátery    
148 783 78312-5130    Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické dvojnásobné                                                                  3,960 m2       

149 783 78312-5730    Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické základné                                                                     3,960 m2       

150 783 78381-2100    Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email                                                                       35,050 m2       

151 783 78381-2190    Nátery omietok stien olejové napustenie                                                                                  35,050 m2       

   783 - Nátery  spolu:  0,00  

      

 784 - Maľby    
152 784 78445-2271    Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m                                                                   512,774 m2       

   784 - Maľby  spolu:  0,00  

      

   PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu:  0,000  

      

 PRÁCE A DODÁVKY M   

 M21 - 155 Elektromontáže   
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153 921 21001-0321    Montáž škatule KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s 
vekom a svorkovnicou                                                

54,000 kus      

154 MAT 345 
608D040   

Škatuľa KR rozvodná : 6400-42 (KR 97) (D110x52) 
kompletná                                                                

54,000 kus      

155 921 21004-0731    Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom 
murive hl.2,5 cm š.4 cm                                               

120,000 m        

156 921 21010-0001    Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2                                                                      162,000 kus      

157 921 21011-0001    Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1                                                                        15,000 kus      

158 MAT 345 
350A031   

Spínač rad.1 : 3558E-A06940 03 Element® IP44, 
zapustený, biela-biela                                                     

15,000 kus      

159 921 21011-1021    Montáž, zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, 
koncová                                                          

24,000 kus      

160 MAT 345 
400A001   

Zásuvka 1-nás. Classic 5517-2389 B1, kompletná (bez oc) 
lesklá biela                                                     

24,000 kus      

161 921 21020-0021    Montáž, svietidlo závesné, interiérové IP20-44, zdroj 1x 
(halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) tyčový záves 630mm       

17,000 kus      

162 MAT 345 
650D212   

Rúrka el-inšt plastová ohybná : RKGL 20, sivá                                                                            200,000 m        

163 MAT 348 
1M00008   

Svietidlo závesné modulárne  FPL135136LEDBI LED , 
IP20/40                                                                

17,000 kus      

164 MAT 920 
AN00460   

CYKY-J 3x1,5                                                                                                             150,000 m        

165 MAT 920 
AN00463   

CYKY-J 3x2,5                                                                                                             200,000 m        

   M21 - 155 Elektromontáže  spolu:  0,00  

      

 M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení   
166 922 22028-1252    Montáž, kábel uložený pod omietkou CYKY do 2,5 do 3 žíl                                                                  360,000 m        

   M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení  spolu:  0,00  

      

 M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarní   
167 924 24001-0224    Montáž : Ventilátor VE-V1-630,1                                                                                          1,000 kus      

   M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarní  spolu:  0,00  

      

   PRÁCE A DODÁVKY M  spolu:  0,00  

      

   Za rozpočet celkom 0,00  

 

 

 

 



 

 
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 8, 077 01 Kráľovský 

Chlmec 

 

 

http://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html 

Príloha č. 3 Vzor Zmluvy o dielo 

Zmluva o dielo 

,, Oprava priestorov RZ a ZS v nemocnici v Kráľovskom Chlmci“ 

 uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

uzavretá medzi 

 

Zhotoviteľ:     

 

Sídlo:   _______________________________________________________ 

  

Štatutárny orgán: _______________________________________________________ 

  

IČO:   _______________________________________________________ 

  

DIČ:   _______________________________________________________ 

  

IČ DPH:  _______________________________________________________ 

 

Bankové spojenie: _______________________________________________________ 

  

Číslo účtu v tvare IBAN:  __________________________________________ 

  

Právna forma:         _______________________________________________________  

 

Mail, tel., fax:         _______________________________________________________  

(ďalej len „Zhotoviteľ“), 

 

a 

   

Objednávateľ:  

Sídlo:                          

Štatutárny orgán:  

IČO:                          

DIČ:     

Bankové spojenie:       

Číslo účtu v tvare IBAN:   

Mail, tel., fax:    

 (ďalej len „Objednávateľ“) 
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v nasledujúcom znení: 

 

 

I. Účel Zmluvy: 

 

         Zámerom Objednávateľa je realizovať predmet zmluvy ,, Oprava priestorov RZ a ZS 

v nemocnici v Kráľovskom Chlmci“.  

Objednávateľ zrealizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky ,, Oprava priestorov RZ 

a ZS v nemocnici v Kráľovskom Chlmci“ podľa § 117 zákona  č. 343/2015 Z. z.  a 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení zákona  neskorších 

predpisov  za účelom uzavretia zmluvy na uskutočnenie stavebných prác.  

Vzhľadom na to, že Zhotoviteľ bol úspešný v zrealizovanom verejnom obstarávaní, 

uzatvárajú zmluvné strany túto Zmluvu. 
 

II. Predmet plnenia: 

 

         Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy: 

 Zhotoviť pre objednávateľa stavbu ,, Oprava priestorov RZ a ZS v nemocnici 

v Kráľovskom Chlmci“.  

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na vykonanie diela (prác) má potrebné oprávnenie a práce zaistí 

osobami odborne spôsobilými. 

1. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané práce prevziať a dohodnutú cenu 

uvedenú v čl. III tejto zmluvy zaplatiť riadne a včas zhotoviteľovi. 
 

III. Cena:           

         

 

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku II tejto zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán.  

2. Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy podľa článku II. bodu 1. a bodu 2. zmluvy je 

stanovená na sumu:         

 

Cena celkom:             .................... EUR bez DPH 

DPH 20%:                  .................... EUR 

Spolu s DPH:             .................... EUR s DPH 

 

           

3. Cena obsahuje práce uvedené v cenovej ponuke zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 1 

tejto zmluvy. 

4. Cena je dohodnutá v zmysle  zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, ako 

cena konečná, úplná, vrátane všetkých ekonomicky uplatniteľných nákladov, súčasťou 

dohodnutej ceny však nie je daň z pridanej hodnoty (ďalej v texte zmluvy len „DPH“). 
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K cene podľa tohto článku Zmluvy bude Zhotoviteľ účtovať DPH vo výške určenej 

právnym predpisom účinným ku dňu vystavenia faktúry. 

 

IV.  Čas plnenia : 

 

 

1. Práce budú zhotoviteľom vykonané od nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy v súlade 

s bodom 2.4 predmetnej Výzvy na predkladanie ponúk, najneskôr však do 10.03.2018. 

2. Doba realizácie prác sa môže predĺžiť len z nasledovných dôvodov:  

a) ak vzniknú v priebehu realizácie diela prekážky z viny objednávateľa 

spôsobujúce nemožnosť realizácie diela , 

b) o počet dní omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi 

potrebnej na výkon diela podľa tejto zmluvy, 

c) o počet dní prerušenia vykonávania diela z dôvodu na strane objednávateľa, 

d) ak práce boli pozastavené z dôvodov vyššej moci alebo nepriaznivých 

klimatických podmienok, najmä  

-  keď priemerná denná teplota dosiahne hodnotu nižšiu ako - 5°C, pričom pod 

priemernou dennou teplotou sa rozumie priemer teplôt nameraných v jeden deň 

o 7.00 a 16.00 hodine alebo nočná teplota klesne pod -7°C. 

-  pokiaľ rýchlosť vetra presiahne hranicu 11 m/s a to po dobu dlhšiu ako 4 hodiny 

- pretrvávajúce dažde. 

2. Predĺženie doby realizácie diela sa určí podľa doby trvania prekážky a/alebo času 

neplnenia záväzkov objednávateľa dohodnutých v tejto zmluve, s prihliadnutím k dobe 

potrebnej pre obnovenie prác a zhotoviteľ sa týmto nedostáva do omeškania s plnením 

zmluvného termínu. V prípade predĺženia termínu výstavby diela je objednávateľ 

povinný uhradiť zhotoviteľovi preukázané zvýšené náklady spojené s realizáciou diela 

z dôvodu predĺženia výstavby diela a spojené s jeho ochranou v čase takéhoto 

predĺženia.    

 
V. Dodacie podmienky, prevzatie diela: 

 

1. Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za 

najvýhodnejší pre správne vykonanie diela pri rešpektovaní účelu zmluvy, zmluvných 

termínov a dohôd o postupnom dokončovaní diela. 

2. Dielo, ktoré má byť zhotovené, je určené čo do povahy a rozsahu zmluvou, technickým 

popisom stavby, technickými normami a záväznými právnymi predpismi. 

3. Zhotoviteľ zaistí, aby nedochádzalo k úniku ropných produktov z jeho vozidiel 

a mechanizácie a aby nedochádzalo k znečisťovaniu susedných komunikácií. 

Znečistenie spôsobené zhotoviteľom bude likvidovať zhotoviteľ na vlastné náklady. 

4. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, kedy 

bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie.  

5. Objednávateľ je povinný sa v termíne určenom zhotoviteľom zúčastniť odovzdania 

a prevzatia diela, pokiaľ sa písomne nedohodne so zhotoviteľom inak. 
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6. O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený zápis. Jeho súčasťou budú doklady 

dodané zhotoviteľom. Jedná sa o revízie, skúšky, atesty a doklady o akosti podľa 

zákonov o technických požiadavkách na výrobky platných v SR (certifikáty, certifikáty 

systémov akosti, protokoly o zhode alebo doklady o posúdení zhody). 

7. Dielo je dodané riadne a včas v súlade s touto zmluvou jeho ukončením a písomným 

odovzdaním objednávateľovi, zastúpenému oprávneným zástupcom podľa tejto zmluvy. 

Dielo sa považuje za ukončené riadne a včas, keď bolo zrealizované bez vád. 
 

VI.  Škody: 
 

 

1. Zhotoviteľ nesie nebezpečenstvo škody na diele až do chvíle, keď ho objednávateľ 

zápisom prevezme. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela dňom zabudovania 

materiálov do diela a uhradením ceny za takto zabudované materiály, pričom obidve 

podmienky musia byť splnené kumulatívne. 

2. Pokiaľ zhotoviteľ spôsobí svojou činnosťou na stavbe škodu objednávateľovi alebo 

ostatným účastníkom výstavby, je povinný ju v plnej výške nahradiť. 
 

 

VII.  Platobné a fakturačné podmienky : 

 

 

1. Úhrada bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku po vystavení 

daňového dokladu faktúry zhotoviteľom objednávateľovi v lehote splatnosti faktúr  do 

60 dní odo dňa jej doručenia na adresu objednávateľa.  

3. Faktúry musia obsahovať tieto náležitosti: názov zmluvných strán, adresu, IČO, DIČ 

zhotoviteľa i objednávateľa, číslo faktúry, číslo ZOD, deň odoslania, deň splatnosti, 

peňažný ústav, číslo účtu, vrátane variabilného symbolu, fakturovaná suma bez DPH, 

DPH v %, fakturovaná čiastka vrátane DPH, označenie diela názvom, pečiatka a podpis 

oprávnenej osoby. 

4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry po lehote splatnosti o viac než 30 

dní alebo s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi na splnenie predmetu tejto zmluvy 

o viac ako 30 dní, má zhotoviteľ právo od tejto zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ bude 

oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak dôjde k prerušeniu vykonávania 

diela nezapríčinené zhotoviteľom o viac ako 30 dní. 
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VIII. Záruky za dielo, reklamácie vád: 

 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce na stavbe budú vykonané podľa osvedčených 

technológií a podľa záväzných technických noriem (STN, ISO) a v súlade 

s hygienickými, ekologickými, protipožiarnymi, bezpečnostnými a stavebnými 

predpismi. 

2. Zhotoviteľ poskytuje na realizovaný predmet diela záruku na dobu 24 mesiacov od 

doby prevzatia diela objednávateľom. Na zariadenia, ktoré sám zhotoviteľ nevyrába 

a sú súčasťou jeho dodávky poskytne objednávateľovi záruku podľa výrobcu tohto 

zariadenia (doloží záručné listy, minimálne však 24 mesiacov).  

3. Objednávateľ je v záručnej dobe oprávnený nárokovať si písomne na adrese zhotoviteľa 

bezplatné odstránenie vád, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

4. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť k odstráneniu reklamovaných vád: 

a) do 24 hod. u vád brániacich prevádzke diela, alebo ohrozujúcich jeho 

bezpečnosť 

b) do 3 dní u vád ostatných 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v lehote do 14 dní odo dňa prijatia 

reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak a pokiaľ je to v tejto lehote 

technicky možné. 

 
IX. Sankcie : 

 

1. V prípade, že zhotoviteľ nesplní termíny  uvedené v článku IV. v bode 1 tejto zmluvy, 

ktoré sú dohodnuté v ZOD, uhradí objednávateľovi za každý deň nesplneného termínu 

a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez 

DPH, max. však do výšky 3% ceny diela bez DPH. 

2. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni drobné vady, vyšpecifikované pri odovzdávaní diela 

v dohodnutých termínoch, uhradí objednávateľovi za každý deň omeškania zmluvnú 

pokutu vo výške 10 EUR. 

3. Pokiaľ objednávateľ neuhradí daňový doklad (faktúru) za vykonané práce v lehote 

splatnosti, je povinný uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej 

čiastky za každý deň omeškania. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou 

splatných fakturovaných platieb alebo ich častí sa posúvajú termíny vykonávania diela 

o počet dní omeškania platby. Pokiaľ omeškanie prekročí 14 dní od dátumu splatnosti, 

zhotoviteľ je oprávnený na okamžité zastavenie prác až do zaplatenia dlhujúcej čiastky. 

V prípade znovuzahájenia prác bude termín dokončenia diela predĺžený o dobu, o ktorú 

prerušenie prác ovplyvnilo dobu ich realizácie. Objednávateľ je povinný uhradiť 

zhotoviteľovi všetky škody a náklady tým vzniknuté. Týmto predĺžením doby realizácie 

diela sa zhotoviteľ nedostáva do omeškania s plnením zmluvných termínov v zmysle čl. 

IV tejto zmluvy. 
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4. Ak vznikne jednej zo zmluvných strán podľa tejto zmluvy preukázateľný a oprávnený 

nárok na finančné plnenie pre druhú stranu, je možné o túto čiastku znížiť vlastné 

plnenie svojich finančných záväzkov podľa tejto zmluvy pre druhú stranu. 
 

5. Uhradením zmluvných pokút nie je dotknutý nárok poškodenej strany na náhradu škody 

vrátane ušlého zisku. 
 

X. Bezpečnosť a ochrana zdravia:  

 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje : 

a. dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na 

odovzdanom stavenisku  

b. zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle vyhl. 147/2013 Z. z. 

a vykonávať sústavnú kontrolu bezpečnosti pri práci v zmysle Zákonníka práce 

c. vybaviť svojich zamestnancov osobnými ochrannými prostriedkami podľa 

profesie, činnosti a rizika na pracovisku 

d. viditeľne označiť svojich zamestnancov príslušnosťou firmy. 

  

2. Zhotoviteľ sa zoznámi v spolupráci s objednávateľom s rizikami na pracovisku, 

upozorní na ne svojich pracovníkov a určí spôsob ochrany a prevencie proti úrazom 

a iným poškodeniam zdravia. 

  

3. Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti : 

a. ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov 

objednávateľa a ďalších osôb    

b. ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozeniu 

bezpečného stavu technických zariadení. 

 
 

XI. Ostatné dohody: 

 
 

1. Pokiaľ by zhotoviteľ na svoje práce nenastúpil alebo by bol s vykonávaním prác 

v značnom omeškaní, ktoré by ohrozovalo termín dokončenia, vyzve ho objednávateľ, 

aby svoju prácu zintenzívnil a stanoví mu primeranú lehotu na nápravu. Pokiaľ 

zhotoviteľ ani potom nepodnikne kroky ku zintenzívneniu svojej práce, je objednávateľ 

oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a zhotoviteľa zo stavby vykázať. Ku dňu 

odstúpenia od zmluvy objednávateľom bude objednávateľ povinný uhradiť 

zhotoviteľovi len ku dňu účinnosti odstúpenia od zmluvy vykonané práce, nie však 

zásoby materiálu. 

2. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade omeškania zhotoviteľa 

s vykonaním diela o viac ako 10 dní.  
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3. V prípade zlých poveternostných vplyvov a/alebo v prípade vzniku okolností 

vylučujúcich zodpovednosť v zmysle §374 Obchodného zákonníka, sa termín realizácie 

Diela posúva úmerne o počet dní, kedy sa dielo nemohlo riadne plniť. O tento počet dní 

nie je zhotoviteľ v omeškaní. 

 

4. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť nastáva v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 546/2010, ktorým 

sa dopĺňa  zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa menia a  dopĺňajú niektoré zákony, nasledujúci deň po dni 

jeho zverejnenia. 

   

           Táto ZOD je vyhotovená v 2 vyhotoveniach. Po podpísaní obdrží zhotoviteľ jedno 

vyhotovenie a  objednávateľ jedno  vyhotovenie. 

 

Záväzky a práva vyplývajúce z tejto zmluvy nemôžu byť úplne či čiastočne postúpené 

tretím osobám bez súhlasu oboch zmluvných strán. 

       

            Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

 

Príloha č.1: cenová ponuka  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Za objednávateľa:               Za zhotoviteľa:   

 

 

___________________________   ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


