
 

 
 Stromová 1, 813 30 Bratislava 1 
 odbor pre verejné obstarávanie 
 
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

 
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
Sídlo:  Stromová 1, 813 30 Bratislava 
IČO:  00164381 
Kontaktná osoba:  Petra Karasová 
e-mail:  petra.karasova@minedu.sk  
Tel. č.:  +421 2 59 374 480 
 

2. Názov predmetu zákazky: „Rekonštrukčné práce priestoru jedálne na Hanulovej ulici 
a údržbárske práce administratívnych priestorov v budovách MŠVVaŠ SR“ 
 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód):  
45000000-7 Stavebné práce 
39100000-3 Nábytok 
39112100-1 Jedálenské stoličky 
39121200-8 Stoly 
39141500-7 Digestory 
39141000-2 Kuchynský nábytok a vybavenie 
39143200-8 Nábytok do jedálne 
45440000-3 Maliarske, natieračské a sklenárske práce 
39370000-6 Vodoinštalácie 
45310000-3 Elektroinštalačné práce 
39221000-7 Kuchynské vybavenie 
 

4. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je rekonštrukcia jedálne na Hanulovej ulici v Bratislave a uskutočnenie 

stavebných prác potrebných pre udržiavanie technického stavu budov, odstraňovaní 

havarijných stavov a obnove budov v správe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR. 

 
Podrobná špecifikácia rekonštrukčných, stavebných a maliarskych prác je prílohou č. 4 tejto 
výzvy. 

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 

127 112,00 EUR bez DPH (slovom stodvadsaťsedemtisíc stodvanásť eur bez DPH) 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne 
predpokladanú hodnotu zákazky.  
 

6. Miesto a termín uskutočnenia stavebných prác:  
Miesto plnenia predmetu zákazky: MŠVVaŠ SR, Hanulová, Stromová a Búdková ul. 
v Bratislave. 
Termín: rámcová zmluva o dielo (24 mesiacov), čiastkové objednávky (nástup na plnenie do 
10 dní od zaslania čiastkovej objednávky) 
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7. Rozsah predmetu zákazky:  
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.  

 
8. Rozdelenie predmetu zákazky:  

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet 
zákazky. 
 

9. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 
predmetu zákazky. 
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené  
do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
 

10. Podmienky predkladania ponuky a spôsob určenia ceny: 
  e-mailom  

- Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú  
v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Ak je doklad alebo dokument vyhotovený  
v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka;  
to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa 
zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

- Uchádzač predloží ponuku e-mailom na e-mailovú adresu:  

petra.karasova@minedu.sk   
 

- V predmete e-mailu je potrebné uviesť: 
obchodné meno uchádzača a heslo: SÚŤAŽ „Rekonštrukcia jedálne“ 
 

- Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa záujemca pred predložením ponuky 
zúčastnil obhliadky miesta uskutočnenia stavebných prác objektu Hanulova, 
Búdkova a Stromová (všetky v Bratislave). Termín obhliadky je potrebné dohodnúť 
s Ing. Štefanom Verchovodkom, riaditeľom odboru hospodárskej správy a služieb, 
prostredníctvom emailu stefan.verchovodko@minedu.sk . Verejný obstarávateľ poskytne 
za týmto účelom maximálnu súčinnosť. 
 
  

11. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 12.9.2018 do 14:00 hod. 
 

12. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 15.10.2018 
 
13. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

13.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, 
uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).  

13.2 Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom  
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatnými 
platnými predpismi.  

13.3 Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné 
miesta, podľa matematických pravidiel.  

13.4 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
ponukovú cenu uvedie v zložení:  
- jednotková cena bez DPH  
- navrhovaná cena bez DPH  
- sadzba DPH a výška DPH  
- navrhovaná cena vrátane DPH. 

13.5 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu a jej 
prílohy a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu 
akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo uskutočnenia 
stavebných prác. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa platných právnych 
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predpisov. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok 
uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností.  

13.6 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom. Skutočnosť,  
že nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 

13.7 V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy stane 
platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny  
za predmet zákazky/zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH. 

13.8 Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si 
nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny predložené uchádzačom musia 
zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk. 

 
14. Podmienky účasti 

14.1 Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:  

 doklad o oprávnení uchádzača uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý 
zodpovedá predmetu zákazky. 

Verejný obstarávateľ overí splnenie podmienok účasti náhľadom registra  
na www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk (a pod.) alebo zoznamu hospodárskych subjektov 
vedeného Úradom pre verejné obstarávanie. V prípade pochybností je uchádzač 
povinný v lehote určenej verejným obstarávateľom preukázať splnenie podmienok 
dokladom podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. 

14.2 Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej 
alebo odbornej spôsobilosti: 
§ 34 ods. 1 písm. b) zákona: zoznamom stavebných prác uskutočnených za 
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, 
miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; verejný obstarávateľ môže požiadať 
o doplnenie zoznamu o potvrdenia odberateľov o uspokojivom vykonaní stavebných 
prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok. 

 
14.3 Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti 

musia byť v ponuke predložené ako skeny (pri ponuke doručenej e-mailom, 
pričom verejný obstarávateľ môže žiadať predloženie originálov), alebo ako 
originály, alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ je ponuka predložená 
v listinnej podobe. 
 

14.4 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom 
obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej 
alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. 

 
14.5 K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný  

ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na webovom sídle 
verejného obstarávateľa alebo odoslania výzvy na predkladanie ponúk. 

 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov k bodu 14.2 - § 34 ods. 1 písm. b) zákona 

 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby zoznamom stavebných prác uchádzač preukázal, že za 
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (28.8.2018) samotný 
uchádzač zrealizoval minimálne 5 samostatných zákaziek rovnakého alebo odborného 
charakteru ako je predmet zákazky (stavebné úpravy pozemných stavieb, rekonštrukčné 
práce pozemných stavieb), pričom celková hodnota zákaziek musela byť min. 300 000 eur 
bez DPH. 
 
Za vyhovujúcu zákazku je možné považovať iba takú zákazku, ktorej realizácia nebola 
predčasne ukončená z dôvodu odstúpenia od zmluvy na základe porušení zmluvných, resp. 
zákonných povinností zo strany dodávateľa. 

 

http://www.orsr.sk/
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Verejný obstarávateľ požaduje, aby zoznam uskutočnených stavebných prác a dôkaz 
o plnení, resp. referencia, obsahoval minimálne: 

 názov a sídlo odberateľa, 

 kontaktné údaje odberateľa, kde je možné uvedené informácie overiť (meno a 
priezvisko, tel. č., e-mail), 

 predmet stavebných prác, 

 opis predmetu stavebných prác, 

 lehota uskutočnenia, 

 cena stavebných prác bez DPH celkom. 
 

15. Obsah ponuky 
 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 

15.1 Vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú prílohu č. 1 tejto 
výzvy „Návrh na plnenie kritérií“ 

15.2 Vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú prílohu č. 2 tejto 
výzvy „Cenník“ 

15.3 Vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú prílohu č. 3 tejto 
výzvy „Rámcovú zmluvu o dielo“  
Verejný obstarávateľ bude akceptovať všeobecné obchodné podmienky uchádzača 
iba v prípade, že nebudú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a požiadavkami verejného obstarávateľa. 

    
16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

  Najnižšia cena 
   

16.1 Verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie ponúk tak, že ponuky zoradí podľa 
celkových cien s DPH za predmet zákazky (celkových konečných cien) ponúknutých 
jednotlivými uchádzačmi od najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným 
uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne za celý predmet zákazky 
najnižšiu celkovú cenu. 

 
17. Podmienky financovania:   

Zákazka bude financovaná zo štátneho rozpočtu. Úspešnému uchádzačovi sa neposkytne 
preddavok/záloha. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Ostatné 
podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa sú uvedené v prílohách tejto výzvy. 

 
18. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:  

  Rámcová zmluva o dielo 
        
 
Bratislava, 28.08.2018 
 
 
 
 ____________________________ 
 Mgr. Matej Sliška 
 vymenovaný na zastupovanie riaditeľa  
 odboru pre verejné obstarávanie 
 
 
Prílohy výzvy na predkladanie ponúk:  
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 2: Cenník 
Príloha č. 3: Rámcová zmluva o dielo  
Príloha č. 4: Opis predmetu zákazky – technická špecifikácia 
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Príloha č. 1 výzvy na predkladanie ponúk: Návrh na plnenie kritérií 
 
Názov zákazky 
Rekonštrukčné práce priestoru jedálne na Hanulovej ulici a údržbárske práce administratívnych priestorov 
v budovách MŠVVaŠ SR 

 

 
                    Návrh na plnenie kritérií  

 
         
Obchodné meno / názov uchádzača:   

  
 

   
 

 Sídlo / miesto podnikania:    

  
 

   
 

 IČO:   

  
 

   
 

 DIČ:    

  
 

   
 

 Kontaktná osoba:    

  
 

   
 

 E-mail:    

  
 

   
 

 Telefón:    

  
 

   
 

 Kritérium vyhodnotenia: Najnižšia cena celkom v € s DPH za celý predmet zákazky.  
V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH sa vyhodnocuje cena celkom v € bez DPH, 
nakoľko to je konečná cena. Najnižšou cenou je súčet súčinov jednotkových cien a počtu 
merných jednotiek podľa Prílohy č. 2 výzvy na predkladanie ponúk: Cenník. 

Názov 
kritéria 

Počet jednotiek / súbor 
Cena celkom v € bez 

DPH 
Sadzba DPH v % / 

Výška DPH v € 
Cena celkom  

v € s DPH 

Cena 
celkom za 
celý 
predmet 
zákazky 
(celková 
konečná 
cena) 

1 –  Rekonštrukčné 
práce priestoru jedálne 
na Hanulovej ulici 
a údržbárske práce 
administratívnych 
priestorov v budovách 
MŠVVaŠ SR 

    

Som / nie som¹ platcom DPH.  
   

 
 Ceny uvádzať s presnosťou na dve desatinné miesta. 

  
 

 

  
 

   
 

 
   

   
 

 V    dňa    
 

  
 

   
 

 

  
 

 
 

 

  

 
meno, priezvisko a podpis osoby 
oprávnenej konať za uchádzača 

 

  
 

   
 

 ¹ Prečiarknuť nesprávne.  
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Príloha č. 2 výzvy na predkladanie ponúk: Cenník 
 
Názov zákazky 
Rekonštrukčné práce priestoru jedálne na Hanulovej ulici a údržbárske práce administratívnych priestorov 
v budovách MŠVVaŠ SR 
 
 

CENNÍK 
 

Obchodné meno / názov uchádzača:  ____________________________________ 
 
Sídlo / miesto podnikania:    ____________________________________ 
 
IČO:       ____________________________________ 
 
DIČ:       ____________________________________ 
 
Kontaktná osoba:     ____________________________________ 
 
E-mail:      ____________________________________ 
 
Telefón:      ____________________________________ 
 
 

P.č. Popis položky MJ Počet MJ 
JC bez 
DPH 

 

Cena 
celkom 
bez 
DPH 

Práce a dodávky HSV 

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

1 Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter m2 1 920,00   

2 
Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 
40 mm 

m2 366,50   

3 
Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek 
maltou nad 0, 25 do 1 m2 

ks 28,00   

4 
Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm 
omietkou hladkou 

m2 58,00   

5 
Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, 
ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm 

m2 1 920,00   

6 
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve 
opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových 

m2 810,20   

7 
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve 
opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových 

m2 362,50   

8 Ostatné práce odmastenie saponátmi m2 183,98   

9 Príprava podkladu stien Adhézny mostík m2 183,98   

10 
Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné 
nanášanie, hr. 3 mm 

m2 183,98   

11 Náter fasádny tekutý  podkladný náter m2 210,00   

12 Fasádny náter SilikonColor m2 210,00   

13 
Príprava vonkajšieho podkladu stien Univerzálny základ (Baumit 
UniPrimer) 

m2 75,00   
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14 
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, Baumit 
SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm 

m2 16,30   

15 Stratené debnenie kanálov, zabudované s plechom m2 8,40   

16 
Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o 
ploche do 1 m2 a hr.do 80 mm 

m3 2,85   

17 
Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním 
hmôt) bez poteru rýh v mazaninách 

m3 1,35   

18 Opravný poter, oprava dutín a výtlkov v poteroch, hr. 50 mm m2 9,65   

19 
Osadenie kovového predmetu, poklopu liatin.alebo oceľového 
vrátane rámu 

ks 2,00   

20 Oceľový poklop s rámom ks 2,00   

21 Penetrovanie podkladu podláh m2 129,65   

22 Cementový poter Estrich, do hr. 35 mm m2 129,65   

Ostatné konštrukcie a práce - búranie 

23 
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy 
nad 1,20 do 1,90 m 

m2 350,00   

24 Čistenie budov umývaním plôch okien a dverí m2 67,38   

25 
Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových 
alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm,  -0,06500t 

m2 97,72   

26 
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2,  
-0,06800t 

m2 106,84   

27 
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t 

m2 106,84   

28 
Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopieskových,cementových na maltu,  -1,90500t 

m3 10,60   

29 
Demontáž sadrokartónovej priečky, zdvojená nosná oceľová 
konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05376t 

m2 17,85   

30 
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -
0,02400t 

ks 5,00   

31 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 355,47   

32 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad 
alebo pod základným podlažím 

t 18,83   

33 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 18,83   

34 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m 

t 37,66   

35 
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
vybúraných hmôt 

t 18,83   

36 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 18,83   

37 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 564,90   

38 Poplatok za skladovanie odpadu t 18,83   

39 Prenájom kontajneru 5 m3 ks 4,00   

Presun hmôt - HSV 

40 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov t 31,76   

Práce a dodávky PSV 

Zdravotechnika - zariaď. predmety 
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41 Demontáž zariadení a vybavenia eur 1,00   

42 Drobné úpravy rozvodov vody a kanalizácie, výmena batérií eur 1,00   

Konštrukcie - drevostavby 

43 Priečka SDK m2 7,84   

44 Podhľad SDK m2 70,89   

45 
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
stavbách(objektoch )výšky do 7 m 

% 22,91   

Konštrukcie stolárske 

46 Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2,  -0,02465t m2 36,63   

47 
Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov,  -
0,00800t 

m2 36,63   

48 
Dodávka a montáž obloženia, krytov vykurovacích telies s 
mriežkami 

m2 36,63   

49 Dodávka a montáž korpusu z SDK, pultu bufetovej časti eur 1,00   

50 
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania 

ks 5,00   

51 Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm ks 5,00   

52 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m % 29,28   

Konštrukcie doplnkové kovové 

53 Demontáž podhľadov lamiel,  -0,00400t m2 70,89   

54 Demontáž podhľadov roštov  -0,00200t m2 70,89   

55 Demontáž mriežky vzduchotechnickej,  -0,00100t ks 6,00   

Montáže vzduchotechnických zariad. 

56 Demontáž vzduchotechnických rozvodov a zariadení eur 1,00   

57 Dodávka a montáž mriežky na stenu ks 6,00   

58 
Dodávka a montáž potrubia vzduchotechniky a vyústenia na 
fasáde 

ks 1,00   

Podlahy z dlaždíc 

59 Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu m 80,94   

60 Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného m2 120,39   

61 Dlaždice keramické m2 138,00   

62 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m % 45,76   

Podlahy vlysové a parketové 

63 Vysávanie podkladu pred kladením podláh m2 235,08   

64 Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm m2 44,88   

65 Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej pod plávajúce podlahy m2 235,08   

66 Podložka  pod plávajúce podlahy m2 242,13   

67 Montáž podlahy z laminátových parkiet, položená voľne m2 235,08   

68 Laminátové parkety m2 246,83   

69 Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových m 140,38   

70 Lišta soklová m 141,78   
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71 
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky 
do 6 m 

% 79,12   

Podlahy povlakové 

72 
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s 
podložkou,  -0,00100t 

m2 22,67   

73 Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm m2 48,51   

Obklady 

74 Montáž profilu hrany m 35,00   

75 Rohová hliníková lišta ks 14,00   

76 Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu m2 118,36   

77 Obkladačky keramické m2 120,73   

78 Motáž plastových dvierok pri obklade do tmelu ks 2,00   

79 Plastové dvierka ks 2,00   

80 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m % 38,06   

Nátery 

81 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu 
schnúce dvojnásobné 

m2 246,83   

82 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 
dvojnás. 1x s emailov 

m2 17,25   

83 
Nátery vykur.telies syntetické oceľ. radiátorov článkových 
dvojnás. 1x s emailovaním 

m2 94,50   

84 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 
základný - 35µm 

m2 269,90   

85 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu 
schnúce dvojnásobné - 70µm 

m2 489,60   

Maľby 

86 
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach 
alebo na schodisku 

m2 1 180,00   

87 
Odstránenie malieb obrúsením a oprášením na schodisku výšky 
do 3,80 m 

m2 889,60   

88 Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m m2 765,29   

89 
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 
3,80 m 

m2 7 063,00   

90 Oprava stierky stien v rozsahu 30 % výšky do 3,80 m m2 657,57   

91 Oprava stierky stropov v rozsahu 30 % výšky do 3,80 m m2 218,30   

92 Maľby z maliarskych zmesí  dvojnásobné, biela m2 4 878,00   

93 
Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané na 
hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m 

m2 2 185,05   

Práce a dodávky M 

Elektromontáže 

94 Materiál a montáž CYKY 3C x 1,5 m 362,00   

95 Materiál a montáž CYKY 3A x 1,5 m 42,00   

96 Materiál a montáž CYKY 3C x 2,5 m 389,00   
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97 Materiál a montáž CYKY 5C x 4 m 135,00   

98 Materiál a montáž CYKY 5C x 6 m 65,00   

99 Materiál a montáž CYKY 5C x 10 m 22,00   

100 Materiál a montáž Vodič CY 6 mm z/ž m 235,00   

101 Materiál a montáž Svorka WAGO  3 x vývod ks 65,00   

102 Materiál a montáž Hmoždinka s viazačkou na uchytenie kábla ks 25,00   

103 Materiál a montáž OBO príchytka pre uchytenie káblov ks 15,00   

104 Materiál a montáž Svorka Bernard + Cu pás ks 10,00   

105 Materiál a montáž Krabica prístrojová KPR 68/2 ks 3,00   

106 Materiál a montáž Vypínač Plexo rad. 5  10A/250V ks 2,00   

107 Materiál a montáž Havarijné Tlačidlo ks 1,00   

108 Materiál a montáž Zásuvka IZN 3253  32A/400V  IP44 ks 6,00   

109 Materiál a montáž Zásuvka 230V/16 A do vlhka , IP55, Plexo ks 29,00   

110 Materiál a montáž LE-774406 Va spinač č. 6 bie. + rámik ks 2,00   

111 Materiál a montáž LE-774397 Va zásuvka 2P + T bie. + rámik ks 1,00   

112 Materiál a montáž šporák prípojka ABB 20A/400 V 39563-23C ks 7,00   

113 Materiál a montáž tuhá trubka PVC  D25 mm VRM 25 m 125,00   

114 Materiál a montáž príchytka CL 25 ks 250,00   

115 Materiál a montáž Trubka FXP D 20 mm m 32,00   

116 Materiál a montáž Lišta PVC LH 80x40 m 38,00   

117 Demontáž pôvodných svietidiel ks 52,00   

118 Materiál a montáž svietidiel 1x 36 W ks 52,00   

119 Materiál a montáž Žiarivka 36W teplá biela ks 52,00   

120 Likvidácia nebezpečného odpadu kpl 1,00   

121 Drážka pre kábel a trubku do 29 mm m 135,00   

122 Prieraz cez murivo ks 45,00   

123 Prieraz cez betón ks 3,00   

124 Materiál a montáž Rozvádzač RK ks 1,00   

125 Úprava rozvádzača RH + doplnenie ks 1,00   

126 Ekologický poplatok ks 52,00   

127 Otvor pre vývodkovú skriňu malú - KPR ks 3,00   

128 Podružný materiál kpl 1,00   

129 Vypracovanie realizačného projektu ks 1,00   

130 Revízna správa Silnoprúd ks 1,00   



 

 11 / 24 

Príloha č. 3 výzvy na predkladanie ponúk: Rámcová zmluva o dielo 

 
Názov zákazky 
Rekonštrukčné práce priestoru jedálne na Hanulovej ulici a údržbárske práce administratívnych priestorov 
v budovách MŠVVaŠ SR 
 

Rámcová zmluva o dielo  
uzatvorená podľa § 536  a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
verejnom obstarávaní“).  

 
(ďalej len „Zmluva“)  

 
 

článok I  
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky  
Sídlo:     Stromová 1, 813 30 Bratislava 
       
Zastúpený:     JUDr. Mgr. Martina Lubyová , PhD., ministerka  
Osoba oprávnená rokovať   
vo veciach zmluvných a                        
vo veciach technických:  Ing. Štefan Verchovodko  
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica  
IBAN:     SK8081800000007000065236  
IČO:     00164381 
DIČ:     2020798725  
Telefón:              +421 2 59 374 297 
E-mail:     sekretariat.ohs@minedu.sk 
 
(ďalej len „Objednávateľ“)    
 
a 
 
Zhotoviteľ: 
Sídlo:    
 
Zastúpený:                           
Zapísaný:                      
Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach zmluvných    
vo veciach technických:      
Bankové spojenie:     
IBAN:          
IČO:        
IČ DPH:      
DIČ:        
Telefón:                  
E-mail:        

 
(ďalej  len „Zhotoviteľ“) 
 
(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

 
 

mailto:sekretariat.ohs@minedu.sk
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článok II  
Preambula 

 
2.1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 117 

zákona o verejnom obstarávaní zadalo zákazku s nízkou hodnotou s názvom 
„Rekonštrukčné práce priestoru jedálne na Hanulovej ulici a údržbové práce 
administratívnych priestorov v budovách MŠVVaŠ SR“, pričom táto Zmluva sa uzatvára 
ako výsledok verejného obstarávania.  

 

2.2. Na základe tejto Zmluvy bude Zhotoviteľ povinný vykonať pre Objednávateľa Dielo a všetky 
s tým súvisiace činnosti za podmienok uvedených v tejto Zmluve. 

 
článok III  

Predmet Zmluvy, miesto, rozsah a čas plnenia 
 
3.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa za podmienok uvedených v tejto  Zmluve 

vykonať pre Objednávateľa Dielo (ďalej len „Dielo“) pozostávajúce z rekonštrukčných, 
stavebných a maliarskych prác (ďalej len „Práce“), ktorých rozsah, špecifikácia a cena sú 
uvedené v prílohe č. 1 tejto Zmluvy  s názvom „Ocenená špecifikácia rekonštrukčných, 
stavebných a maliarskych prác“(ďalej len „príloha č. 1“), ako aj z mimoriadnych prác podľa 
čl. V ods. 5.6; a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela cenu 
podľa čl. V. 
 

3.2. Objednávateľ sa touto Zmluvou zaväzuje poskytovať Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť 
nevyhnutnú na riadne plnenie tejto Zmluvy. 

 
3.3. Rekonštrukčnými, stavebnými a maliarskymi prácami na účely tejto Zmluvy sa rozumie 

údržba a úprava objektov v správe Objednávateľa v Bratislave na uliciach Stromová 1, 
Hanulova 5/B, Búdková cesta  ( ďalej len „ objekty“ alebo „budovy“ ),  pozostávajúce najmä 
z nasledovných Prác: 
3.3.1. Búracie práce: 
a) odstraňovanie existujúcich deliacich priečok z pórobetónu alebo sadrokartónu, 

b) odstraňovanie existujúcich deliacich priečok z pálenej tehly, 

c) osekávanie existujúceho keramického obkladu a keramickej dlažby, 

d) odstraňovanie existujúcich podláh z PVC materiálu a plávajúcej podlahy, 

e) odstraňovanie starých náterov stien a podlahy, 

f) demontáž existujúcej zdravotechniky, 

g) demontáž drevených obkladov stien, 

h) demontáž existujúcich stropných lamiel v priestore jedálne, 

i) demontáž existujúcich rozvodov vzduchotechniky. 

 
3.3.2. Murárske práce: 
a) príprava podkladu stien, 

b) vyhotovenie vnútornej omietky stien, 

c) oprava vnútorných omietok stien, 

d) vyhotovenie Adhézneho mostíka, 

e) vyhotovenie poteru podláh, oprava dutín a dier, 

f) vyhotovovanie špaliet otvorov a výklenkov, 

g) penetrovanie podkladu stien a podláh vrátane dodávky materiálu, 

h) vyrovnávanie stien a podláh vrátane dodávky materiálu. 

 

3.3.3. Dlažobné práce: 
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a) pokládka keramického obkladu vrátane dodávky materiálu, 

b) pokládka keramickej dlažby a soklov vrátane dodávky materiálu, 

c) pokládka vlysových a parketových podláh vrátane dodávky materiálu. 

 

3.3.4. Maliarske práce: 
a) penetrácia podkladu, maľba stien, 

b) odstraňovanie pôvodných náterov a malieb, 

c) bandážovanie prasklín páskou, akrylovanie, vysprávky stien pred maľovaním, 

d) maľovanie stien, dvojnásobný náter, 

e) likvidácia hrubej špiny, zakrývanie fóliou, 

f) nátery radiátorov, potrubia a kovovej konštrukcie syntetickou farbou. 

 

3.3.5. Elektroinštalačné práce: 
a) likvidácia pôvodných elektrorozvodov, 

b) zhotovenie dopojenia a vyhotovenie nového rozvodu pre priestory kuchyne,  jedálne,    

c) zhotovenie drážok pre rozvody, 

d) demontáž pôvodných svietidiel, 

e) dodávka a montáž nového osvetlenia, 

f) vyhotovenie a montáž nových rozvádzačov, 

g) vypracovanie realizačného projektu, 

h) vyhotovenie revíznej správy – silnoprúd. 

 

3.3.6. Ostatné práce: 
a) dovoz a prenájom kontajnera, likvidácia stavebného  odpadu na skládke, 

b) zabezpečenie lešenia na stropné práce, 

c) vnútrostavenisková doprava sutiny, 

d) presun hmôt a tovarov vnútrostaveniskový, 

e) vývoz a ekologická likvidácia ostatného odpadu /sádrokartón, drevo, PVC podlahy, 

svietidlá, kovové konštrukcie, vzduchotechnika/, 

f) dovoz vecí (stavebného materiálu a pod.) potrebných na vykonanie Prác. 

 

3.4. Rozsah a kvalita prác je určená najmä: 
3.4.1. príslušnými STN normami, 
3.4.2. vizuálnym spracovaním priestoru, 
3.4.3. technickou špecifikáciou Prác uvedenou v prílohe č. 1. 

 
3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Práce podľa tejto Zmluvy v termínoch podľa požiadaviek  

Objednávateľa uvedených v jednotlivých čiastkových objednávkach (ďalej len “čiastkové 
objednávky“). Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že Práce bude vykonávať na etapy 
podľa čiastkových objednávok, počas pracovných dní aj dní pracovného pokoja, vrátane 
prípadných nočných prác. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a Zhotoviteľ sa zaväzuje 
prevziať pracovisko (t. j. miesto výkonu Prác) podľa požiadavky a potreby Objednávateľa. 
Objednávateľ nie je povinný  objednať si všetky Práce podľa prílohy č. 1. 
 

3.6. Veci potrebné na vykonanie Diela (stavebný materiál a pod.) je povinný obstarať Zhotoviteľ. 
Cena týchto vecí vrátane nákladov na ich dopravu je zahrnutá v cene za vykonanie Diela. 

 
článok IV  

Práva a povinnosti zmluvných strán 
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4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní Prác dbať na to, aby zamestnanci Objednávateľa 
neboli obmedzovaní pri výkone svojej činnosti. 
 

4.2. Zhotoviteľ je povinný denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú svojou činnosťou. 
Odvoz a likvidáciu odpadu zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady. 
 

4.3. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia pracoviska viesť stavebný denník podľa 
ustanovenia §46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
 

4.4. Osoba poverená Objednávateľom bude vykonávať Dohľad nad priebehom Prác (ďalej len 
„Dohľad“). Dohľad je oprávnený kontrolovať priebeh Prác, dávať pokyny na ich vykonanie 
podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľovi zápisom do stavebného denníka, pričom musí rešpektovať 
technologický postup Prác. 
 

4.5. Objednávateľ sa zaväzuje po celú dobu vykonávania Prác zabezpečiť Zhotoviteľovi voľný 
prístup na pracovisko, k zdroju elektrickej energie, vody a k sociálnym zariadeniam. 
 

4.6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo ako výsledok Prác vykonaných na základe 
čiastkovej objednávky (ďalej len „čiastkové dielo“) bez zjavných závad a nedorobkov 
prevziať. O prevzatí čiastkového diela spíšu zmluvné strany preberací protokol (ďalej len 
„preberací protokol“). 
 

4.7. Čiastkové dielo podľa ods. 4.6 sa považuje za vykonané dňom jeho prevzatia 
Objednávateľom uvedenom v preberacom protokole. Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať 
dielo riadnym ukončením diela v určenom rozsahu v dohodnutom termíne a jeho prevzatím 
Objednávateľom. 
 

4.8. Objednávateľ bez zbytočného odkladu po písomnom alebo emailovom oznámení 
o ukončení Prác doručenom Zhotoviteľovi začne preberacie konanie. Objednávateľ je 
oprávnený neprevziať čiastkové dielo v prípade zistených vád a nedorobkov. 
 

4.9. O priebehu preberacieho konania  spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude 
podpísaný oprávnenými osobami zmluvných strán. Okrem základných údajov o čiastkovom 
diele bude preberací protokol obsahovať najmä: 
4.9.1. zhodnotenie akosti vykonaných Prác, 
4.9.2. súpis vád a nedorobkov s uvedením termínov ich odstránenia, 
4.9.3. konštatovanie objednávateľa, či čiastkové dielo preberá, alebo nie (v prípade 

existencie vád), 
4.9.4. dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán. 

 
4.10. Objednávateľ poveruje vykonávaním dohľadu p. Ing. Štefana Verchovodka a p. Mgr. Alfreda 

Minicha a Zhotoviteľ poveruje vykonávaním stavebného dozoru Konateľa, alebo ním 
poverenú osobu. 
 

4.11. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci a pracovníci vykonávajúci prácu pre neho 
(ďalej spolu označovaní ako „Pracovníci“ alebo jednotlivo „Pracovník“) budú v plnom 
rozsahu dodržiavať interné bezpečnostné predpisy a prevádzkový a hygienický režim 
Objednávateľa, v prípade, že Objednávateľ má takéto predpisy schválené a riadne s nimi 
Zhotoviteľa oboznámil. Zhotoviteľ  zodpovedá za zabezpečenie organizácie práce svojich 
Pracovníkov, za oboznámenie svojich Pracovníkov s internými bezpečnostnými predpismi a 
prevádzkovým a hygienickým režimom Objednávateľa, s predpismi BOZP a PO, ako aj za 
ich dodržiavanie. Pracovníci Poskytovateľa majú zakázané nahliadať do písomných 
dokladov (spisovej dokumentácie) Objednávateľa a používať technické prostriedky 
Objednávateľa (telefón, počítačová a reprografická technika a pod.). 
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4.12. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práceneschopnosť, dovolenky a iná neprítomnosť 
Pracovníkov v práci, pokiaľ dôvodom nie je štrajk alebo vyššia moc, neovplyvnia plnenie 
predmetu tejto Zmluvy. V prípade neprítomnosti Pracovníka na pracovisku Zhotoviteľ 
zabezpečí jeho náhradu v najkratšom možnom čase od zistenia uvedenej skutočnosti, 
najneskôr do 24 hodín. 
 

4.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať všetky predmety, ktoré možno považovať za stratené, a 
ktoré nájdu Pracovníci na pracovisku, osobe určenej Objednávateľom, a tejto tiež hlásiť 
zistené závady a poškodenia nábytku a ostatných zariadení nachádzajúcich sa na 
pracovisku. 
 

4.14. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi vypratané pracovisko súčasne 
s odovzdaním diela. 
 

4.15. V prípade zistenia akejkoľvek udalosti, pri ktorej hrozí vznik škody na živote, zdraví, majetku 
alebo životnom prostredí, Zhotoviteľ je povinný túto udalosť okamžite nahlásiť 
Objednávateľovi a príslušným orgánom štátnej správy, a je povinný vykonať všetky 
potrebné opatrenia na zamedzenie vzniku škody alebo na zamedzenie jej zväčšovania.  

 
článok V  

Cena 
 

5.1. Cena za vykonanie Diela (ďalej len „cena za vykonanie Diela“) je stanovená dohodou 
zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, pričom zmluvné 
strany vychádzali pri dohode o cene z cenovej ponuky Zhotoviteľa predloženej počas 
verejného obstarávania. Výška ceny za vykonanie Diela je nemenná počas celého obdobia 
platnosti a účinnosti Zmluvy.  
 

5.2. Cena za vykonanie Diela nesmie presiahnuť sumu vo výške .......................,- Eur bez DPH 
počas 24 mesiacov. 
 

5.3. Cena za vykonanie Diela zahŕňa všetky priame aj nepriame náklady Zhotoviteľa súvisiace s 
vykonaním Diela. 

 
5.4. K cene za vykonanie Diela bude účtovaná daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa platných 

právnych predpisov. 
 

5.5. Kalkulácia cien s mernými jednotkami Prác je uvedená v prílohe č. 1. Počet merných 
jednotiek Prác uvedených v prílohe č. 1 je predpokladaný. Objednávateľ si vyhradzuje 
právo meniť množstvo jednotlivých položiek, avšak pri zachovaní jednotkových cien a ceny 
za vykonanie Diela. Jednotkové ceny Prác sú nemenné počas celého obdobia platnosti a 
účinnosti Zmluvy. 
 

5.6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade požiadavky Objednávateľa na poskytnutie 
mimoriadnych prác, Zhotoviteľ tieto vykoná na základe písomnej alebo emailovej 
objednávky Objednávateľa. Na účely tejto Zmluvy sa za mimoriadne práce považujú práce, 
ktoré nie je možné predpokladať a ktorých potreba vznikne počas vykonávania Diela. Cena 
týchto prác je zahrnutá v  cene za vykonanie Diela.  
 

5.7. Objednávateľ na vykonanie Diela neposkytne Zhotoviteľovi žiadne preddavky. 
 

článok VI  
Spôsob fakturácie, platobné podmienky a zmluvné pokuty 
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6.1. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za čiastkové dielo po jeho prevzatí  , podľa faktúry 
vystavenej Zhotoviteľom, a to  bezhotovostných platobným stykom.  
 

6.2. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 
 

6.3. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v  znení neskorších predpisov a jej prílohou musí byť preberací protokol potvrdený 
obidvoma zmluvnými stranami. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať uvedené 
náležitosti, alebo jej prílohou nebude  preberací protokol potvrdený zmluvnými stranami, má 
Objednávateľ právo vrátiť faktúru do 5 pracovných dní od jej doručenia Zhotoviteľovi na 
doplnenie alebo prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti faktúry 
a nová lehota splatnosti pre Objednávateľa začne plynúť doručením opravenej alebo 
doplnenej faktúry Objednávateľovi. 
 

6.4. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou vystavených faktúr je Zhotoviteľ oprávnený 
uplatniť si  voči Objednávateľovi úroky z omeškania v sadzbe podľa § 369a Obchodného 
zákonníka.  
 

6.5. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením predmetu Zmluvy podľa článku III ods. 3.1 a 
3.3  v termínoch podľa článku III. ods. 3.5., je Objednávateľ oprávnený vyúčtovať 
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur za každý aj začatý deň omeškania. 
 

6.6. Zaplatením zmluvnej  pokuty a úrokov z omeškania nie sú dotknuté nároky zmluvných strán 
na náhradu škody podľa  § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

článok VII  
Záruka za akosť  

 
7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo ako výsledok všetkých Prác, ako aj každé jedno 

čiastkové dielo   bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a v prílohe 
č.1a podľa príslušných  STN noriem, a že počas záručnej doby bude mať obvyklé úžitkové 
vlastnosti. 
 

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má čiastkové dielo v čase jeho prevzatia 
Objednávateľom. Za vady, ktoré sa prejavia po prevzatí čiastkového diela, zodpovedá 
Zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené jeho konaním a porušením jeho povinností. 

 
7.3. Záručná doba je 24 mesiacov a začne plynúť dňom prevzatia čiastkového diela 

Objednávateľom. 
 

7.4. Objednávateľ je povinný vady čiastkového diela zistené po prevzatí čiastkového diela počas 
záručnej doby (ďalej len “reklamované vady“) písomne alebo emailom oznámiť 
Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení. V oznámení musí Objednávateľ 
reklamované vady popísať a uviesť, ako sa prejavujú. 

 
7.5. Zhotoviteľ je povinný sa vyjadriť písomne alebo emailom k oznámeniu o reklamovaných 

vadách do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Zmluvné strany sa zaväzujú najneskôr do 2 
pracovných dní od doručenia vyjadrenia Zhotoviteľa k oznámeniu o reklamovaných vadách 
uskutočniť obhliadku reklamovanej vady a z obhliadky spísať zápisnicu, v ktorej určia aj 
termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Ak sa Zhotoviteľ nedostaví 
na obhliadku i napriek opakovanej výzve, Objednávateľ vypracuje zápisnicu, v ktorej určí 
termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád a doručí ju na poštovú 
adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať 
s odstraňovaním  reklamovaných vád v termíne uvedenom v zápisnici. Zhotoviteľ je povinný 
reklamované vady bezplatne na vlastné náklady odstrániť. 
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7.6. V prípade, ak Zhotoviteľ v termíne uvedenom v ods. 7.5 nezačne s odstraňovaním vád, je 
Objednávateľ oprávnený odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom 
Zhotoviteľ je povinný nahradiť mu náklady preukázateľne vynaložené na odstránenie vád. 

 
7.7. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov objektov 

Objednávateľa v rozsahu potrebnom na odstránenie vád diela. 
 

7.8. Zodpovednosť za vady sa ďalej spravuje ustanovením § 560 a nasl. Obchodného 
zákonníka.  

 
článok VIII  

Zodpovednosť za škodu 
 

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku 
porušenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy, zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov alebo z interných predpisov Objednávateľa, s ktorými bol Zhotoviteľ 
oboznámený. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať splatné nároky na 
náhradu škody voči cene za vykonané Práce podľa tejto Zmluvy a Zhotoviteľ zníži cenu 
fakturácie o túto príslušnú sumu. 
 

8.2. V prípade vzniku škody sa zmluvné strany  zaväzujú o tejto skutočnosti vzájomne sa bez 
zbytočného odkladu písomne informovať, najneskôr do 1 dňa od vzniku škody. 

 
8.3. Zodpovednosť za škodu sa ďalej spravuje  ustanovením § 373 a nasl. Obchodného 

zákonníka. 
 

článok IX  
Trvanie a zánik Zmluvy 

 
9.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej 

účinnosti, resp. do vyčerpania finančného limitu vo výške ..................,- Eur bez DPH, 
v závislosti od toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. 
 

9.2. Zmluva zaniká: 
9.2.1. uplynutím doby uvedenej v ods. 9.1., 
9.2.2. vyčerpaním finančného limitu Objednávateľa uvedeného v ods. 9.1.,  
9.2.3. písomnou dohodou  zmluvných strán,  
9.2.4. odstúpením od Zmluvy, 
9.2.5. uplynutím 3 mesačnej výpovednej lehoty na základe písomnej výpovede 

ktorejkoľvek zo zmluvných strán, a to aj bez uvedenia výpovedného dôvodu. 
Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede druhej zmluvnej strane na poštovú adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy. 

 
9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností označených za podstatné 

zakladá oprávnenie odstúpiť od tejto Zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka tej 
strane, ktorá je porušením zmluvných povinností dotknutá. 
 

9.4. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy Zhotoviteľom sa považuje porušenie povinností 
ustanovených v čl. III., IV., V., VII a X. tejto zmluvy. 
 

9.5. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy Objednávateľom sa považuje omeškanie s úhradou 
faktúry dlhšie ako 60 dní. 
 

9.6. Zhotoviteľ má nárok na pomernú časť ceny za Práce vykonané do dňa, v ktorom bola 
porušená povinnosť, ktorá zakladá právo Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy. 
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9.7. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej 
zmluvnej strane na poštovú adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 
 

9.8. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán s výnimkou 
nároku na zmluvnú pokutu, na úroky z omeškania, na náhradu škody, ako aj ďalších 
nárokov, z ktorých povahy vyplýva, že trvajú aj po ukončení zmluvy (nároky zo 
zodpovednosti za vady a pod.) Ustanovenie ods. 9.6. tým nie je dotknuté. 
 

9.9. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné, odôvodnené a musí byť doručené druhej 
zmluvnej strane na poštovú adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Odstúpením sa Zmluva 
zrušuje od momentu doručenia písomného vyhotovenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane.  

 
článok X  

Záväzok mlčanlivosti 
 

10.1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách označených 
zmluvnými stranami ako dôverné, ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak získali v 
súvislosti s plnením Zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom jej plnenia, a to aj po ukončení 
účinnosti Zmluvy, s výnimkou nasledujúcich prípadov:  
10.1.1. ak je poskytnutie informácie vyžadované od dotknutej zmluvnej strany príslušnými 

právnymi predpismi (napr. zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií)v znení neskorších predpisov),  

10.1.2. ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu, ako je porušenie povinnosti 
mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou,  

10.1.3. ak sa informácie stanú po podpise Zmluvy verejne známymi alebo ich možno po 
tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov,  

10.1.4. ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany 
(vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní 
všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti, alebo ak sa voči dotknutej 
zmluvnej strane zaviazali povinnosťou mlčanlivosti,  

10.1.5. ak sa informácie poskytnú na účely súdneho, rozhodcovského, správneho alebo 
iného konania, ktorého je dotknutá zmluvná strana účastníkom,  

10.1.6. ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany.  
 

10.2. Za dôverné informácie  sa považujú najmä informácie podľa § 22 ods. 1 a 2 zákona o  
verejnom obstarávaní. 
 

10.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu druhej zmluvnej strany nepoužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú 
tretím osobám, a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie 
osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia 
zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou 
mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
článok XI  

Komunikácia, doručovanie písomností 

 

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú prednostne komunikovať prostredníctvom oprávnených 
osôb určených v záhlaví tejto Zmluvy. Oprávnené osoby sú v rámci komunikácie oprávnené 
komunikovať najmä telefonicky a e-mailom, pričom sa tieto spôsoby komunikácie považujú 
za bežnú komunikáciu.  
 

11.2. Ak táto Zmluva výslovne neuvádza inak, akákoľvek informácia, oznámenie, podklad alebo 
iná komunikácia, ktorá sa nepovažuje za bežnú, a ktorá sa má odovzdať alebo vykonať 
podľa tejto Zmluvy smerom k druhej zmluvnej strane, bude mať písomnú podobu, najmä ak 



 

 19 / 24 

ide o právne úkony týkajúce sa zmeny alebo skončenia zmluvného vzťahu založeného 
touto Zmluvou. 
 

11.3. Informácia, oznámenie, podklad alebo iná komunikácia uvedená v ods. 2. sa bude 
považovať za odovzdanú, ak bola doručená osobne alebo poštou na adresu druhej 
zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 

 
11.4. Obidve zmluvné strany sú povinné bezodkladne oznamovať si navzájom zmenu 

kontaktných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy. Účinnosť nových kontaktných údajov 
nastane momentom doručenia oznámenia o ich zmene druhej zmluvnej strane. 

 
11.5. V prípade, ak zmluvná strana doporučenú zásielku alebo osobne doručovanú zásielku 

odmietne prevziať alebo zásielku doručovanú poštou pošta vráti druhej zmluvnej strane ako 
nevyzdvihnutú v úložnej lehote napriek tomu, že bola zasielaná na kontaktné údaje 
uvedené v tejto Zmluve pre doručovanie, považuje sa zásielka za doručenú dňom vrátenia 
zásielky ako nevyzdvihnutej, príp. nedoručenej z akýchkoľvek dôvodov, alebo dňom, v 
ktorom si adresát osobne doručenú zásielku odmietol prevziať. 

 
článok XII  

Osobitné a záverečné ustanovenia 
  

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné meniť len písomnými, riadne 
očíslovanými dodatkami k tejto Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán, ak to neodporuje § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

12.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy bol oboznámený s internými 
bezpečnostnými predpismi a prevádzkovým a hygienickým režimom Objednávateľa. 
 

12.3. Právne vzťahy touto Zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami  
Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov. 
 

12.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju podpisujú. 
 

12.5. Táto Zmluva sa vyhotovuje v šiestich originálnych rovnopisoch, z ktorých po podpise 
dostane štyri rovnopisy Objednávateľ a dva rovnopisy dostane Zhotoviteľ. 

 
12.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.  
 

12.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je príloha: 
Príloha č. 1 – Ocenená špecifikácia rekonštrukčných, stavebných a maliarskych prác 

 Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer 
Príloha č. 3 – Vizuálne spracovanie priestoru 

 
Za Zhotoviteľa: Za Objednávateľa: 

 
V ________________ dňa _________ 

 
V Bratislave dňa 
 
 

 
 
 

____________________________ 

 
 
 

____________________________ 
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. 

ministerka 
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Príloha č. 4 výzvy na predkladanie ponúk: Opis predmetu zákazky – technická 

špecifikácia 

 
 
 

Rekonštrukčné práce priestoru jedálne na Hanulovej ulici a údržbárske práce administratívnych priestorov 
v budovách MŠVVaŠ SR 

 
1. Predmetom zákazky je rekonštrukcia jedálne na Hanulovej ulici v Bratislave 
a uskutočnenie stavebných prác potrebných pre udržiavanie technického stavu budov, 
odstraňovaní havarijných stavov a obnove budov v správe Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Niektoré druhy prác, pri ktorých vzniká prašné prostredie a vyššia 
miera hluku je možné vykonávať len v nočných hodinách, alebo v čase víkendov. 
 
2. Požadovaný obsah a rozsah predmetu zákazky 
2.1. Búracie práce: 
- odstraňovanie existujúcich deliacich priečok z pórobetónu alebo sadrokartónu 
- odstraňovanie existujúcich deliacich priečok z pálenej tehly 
- osekávanie existujúceho keramického obkladu a keramickej dlažby 
- odstraňovanie existujúcich podláh z PVC materiálu a plávajúcej podlahy 
- odstraňovanie starých náterov stien a podlahy 
- demontáž existujúcej zdravotechniky 
- demontáž drevených obkladov stien 
- demontáž existujúcich stropných lamiel v priestore jedálne 
- demontáž existujúcich rozvodov vzduchotechniky 
 
2.2. Murárske práce 
- príprava podkladu stien 
- vyhotovenie vnútornej omietky stien 
- oprava vnútorných omietok stien 
- vyhotovenie Adhézneho mostíka 
- vyhotovenie poteru podláh, oprava dutín a dier 
- vyhotovovanie špaliet otvorov a výklenkov 
- penetrovanie podkladu stien a podláh vrátane dodávky materiálu 
- vyrovnávanie stien a podláh , vrátane dodávky materiálu 
 
2.3. Dlažobné práce: 
- pokládka keramického obkladu vrátane dodávky materiálu 
- pokládka keramickej dlažby a soklov vrátane dodávky materiálu 
- pokládka vlysových a parketových podláh vrátane dodávky materiálu 
 
2.4. Maliarske práce: 
- penetrácia podkladu, maľba stien 
- odstraňovanie pôvodných náterov a malieb 
- bandážovanie prasklín páskou, akrylovanie, vysprávky stien pred maľovaním 
- maľovanie stien, dvojnásobný náter 
- likvidácia hrubej špiny, zakrývanie fóliu 
- nátery radiátorov, potrubia a kovovej konštrukcie syntetickou farbou 
 
2.5. Elektroinštalačné práce: 
- likvidácia pôvodných elektrorozvodov 
- zhotovenie dopojenia a vyhotovenie nového rozvodu pre priestory kuchyne, jedálne a bufetu 
podľa projektu 
- zhotovenie drážok pre rozvody 
- demontáž pôvodných svietidiel 
- dodávka a montáž nového osvetlenia 
- vyhotovenie a montáž nových rozvádzačov 

Názov zákazky 
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- vypracovanie realizačného projektu 
- vyhotovenie revíznej správy - silnoprúd 
 
2.6. Ostatné: 
- dovoz, prenájom kontajnera , likvidácia stavebného  odpadu na skládke 
- zabezpečenie lešenia na stropné práce 
- vnútrostavenisková doprava sutiny 
- presun hmôt a tovarov vnútrostaveniskový 
- vývoz a ekologická likvidácia ostatného odpadu /sadrokartón, drevo, PVC podlahy, svietidlá, 
kovové konštrukcie, vzduchotechnika/ 
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