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Výzva na predkladanie ponúk 

POSTUP podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 

 
Názov zákazky – stavebné práce :  
 

„VÝMENA STROPNÝCH SVIETIDIEL V PRIESTOROCH ŠKOLY, OBJEKTU 

OBCHODNEJ AKADÉMIE DUDOVA 4 V BRATISLAVE“ 

 
 

1. Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO. 
     Názov: Obchodná akadémia 
     IČO: 30 775 434 
     Sídlo: Dudova 4, 851 02  Bratislava 
     Zastúpený: Ing. Oľga Ferenčíková, riaditeľka školy 
     Telefón: +421 2 62412404 

Email: ferencikova@oadudova.sk 

  

2. Zmluva: Zmluva o dielo bude uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník (ďalej aj ,,Zmluva“). Konkrétne plnenie bude podľa podmienok 
zmluvy. Podrobné vymedzenie a určenie obchodných podmienok na plnenie 
požadovaného predmetu zákazky tvorí prílohu výzvy, t.j. Návrh Zmluvy, ktorá bude 
výsledkom tohto verejného obstarávania. 

 
3. Druh zákazky: stavebné práce, CPV 45315100-9 Elektrotechnické inštalačné práce 

 

4. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky sú stavebné práce a to výmena stropných 
svietidiel v priestoroch školy, objektu Obchodnej akadémie Dudova 4, 851 02 Bratislava. 

Predmetom je výmena stropných svietidiel za nové úsporné LED svietidlá v priestoroch 
školy s dôrazom na maximálnu úsporu nákladov za elektrickú energiu a zvýšenie kvality 
osvetlenia.  

Počet nových svietidiel môže byť aj menší avšak nové osvetlenie musí spĺňať STN EN 
12464-1 pre učebne a tabule.  

Návrh nového osvetlenia a použitého ekvivalentu je potrebné preukázať svetlo 
technickým výpočtom splnenie týchto parametrov: Minimálna intenzita osvetlenia musí 
byť 500lx pri činiteli údržby 0,8 a koeficient oslnenia, UGR <19 a koeficiente 
rovnomernosti min. 0,5. 

Koeficient UGR je potrebné v svetlotechnickom návrhu preukázať pre pozíciu každého 
študenta a jeho hodnota musí byť nižšia ako 19.  

Ďalej musí byť svetlo bez kmitania, resp. frekvencia modulácie LED drivera musí byť vyššia 
ako min. 60kHz, tak aby vyžarované svetlo nespôsobovalo kmitaním únavu alebo zníženie  
koncentrácie študenta.   
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Nasvietenie tabule musí byť samostatnými smerovými svietidlami, tak aby osvetlenie vo 
vertikálnej rovine dosiahlo min. úroveň 500 lx, pri koeficiente rovnomernosti a indexu 
oslnenia UGR<19.   

Z dôvodu dosiahnutia čo najvyššej efektívnosti a hospodárnosti nesmie prekročiť výkon  
osvetlenia pri úrovni 500lx hodnotu 6W/m2 osvetlovanej plochy včítane príkonu svietidiel 
na osvetlenie tabule.  

Predmet zákazky zahŕňa: 

• Obhliadku miesta plnenia; 

• Demontáž pôvodného osvetlenia a jeho ekologická likvidácia; 

• Montáž nových stropných svietidiel (dodávka a montáž nových svietidiel), práce 
súvisiace s opravou vypínačov, súvisiace montážne a stavebné práce 
(vysprávkovanie  otvorov v stropoch a vymaľovanie miesta po demontáži starých 
svietidiel)  

• Spotrebný inštalačný material; 

• Zabezpečenie revízie elektroinštalácie a revíznej správy; 

• Dopravné náklady; 

• Záruka min. 5 rokov; 

• Záručný servis. 

 

             Požiadavky na svietidlá – technické parametre: 
 
             Svietidlá pre osvetlenie plochy a tabule musia spĺňať nasledovné parametre: 

- minimálna učinnosť 150lm/W, Teplota farby 3800-4200K, UGR<19,   
- LED modul svietidla musí byt odpojiteľný od základne svietidla (rozoberateľný systém ) 

kvôli jednoduchej výmene, oprave a údržbe svietidla. 
- Frekvencia modulácie drivera LED svietidla - flickering (kmitanie) min. 60kHz.  
- Odolnosť voči prepätiu >2kVA . 

 
             Možnosť   prepínateľného   nastavenia  a zvýšenia     výkonu svietidla  min. v rozsahu +20%      
             naviac  oproti výkonu, ktorý zodpovedá požadovanej úrovni osvetlenia   V prípade poklesu  
             svietivosti LED čipov bude možné zvýšiť príkon a udržať hodnotu osvetlenia podľa STN.    

 

Uchádzač musí v ponuke predložiť ako prílohu k návrhu Zmluvy „Zoznam a technické listy 
ponúkaných výrobkov, LED svietidiel“, v ktorých budú uvedené technické parametre 
ponúkaného výrobku preukazujúce požadované vlastnosti v takom rozsahu, aby verejný 
obstarávateľ vedel pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok spĺňa parametre a 
kritéria, ktoré sú  požadované podľa súťažných podkladov. 

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 24 583,33 bez DPH 

 
6. Miesto realizácie:  Obec (mesto): Budova Obchodnej akadémie, Dudova 4,                        

851 02  Bratislava. 
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7. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: 
        NIE     [X]         ÁNO      [  ]  
        Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

 
8. Možnosť predloženia variantných riešení: 

        NIE      [  ]        ÁNO      [X] 
Súčasťou   ponuky   uchádzača   pri variantnom riešení musí byť doložený svetlotechnický 
výpočet preukazujúci, že použité ekvivalenty svietidiel a navrhnuté počty a rozmiestnenie 
svietidiel bude spĺňať požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky. V opačnom prípade  
nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia a nebude brané do úvahy. 

 
9. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE    

   
10. Trvanie zmluvy a realizácia predmetu zákazky:  

        Termín začatia prác:   po účinnosti a platnosti zmluvy 
        Termín ukončenia realizácie: do 30.09.2019. 

Trvanie    zmluvy    o  dielo:   predpoklad  
2 mesiace od nadobudnutia účinnosti a platnosti zmluvy. 

  
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: Predmet zákazky bude 

financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. 
 
12. Komunikácia: medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi 

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude 
uskutočňovaná prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) alebo písomne (pošta, kuriér 
a pod.), tak ako je uvedené v tejto výzve. 
 

13. Vysvetľovanie:  
Poskytovanie vysvetlení sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom elektronickej 
pošty (e-mail). V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto 
výzve v lehote na predloženie cenovej ponuky podľa bodu 16 tejto výzvy, môže záujemca  
požiadať verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie, na kontaktnú adresu zástupcu 
verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy, najneskôr dva pracovné dni 
predchádzajúce poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk do 15:00 hod.. 

 
14. Podmienky účasti uchádzačov: 

Nevyžadujú sa      [  ] 
Vyžadujú sa          [X] 
 

1) Podmienka účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO. 
2) Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej 
spôsobilosti podľa § 34 ZVO. Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti 
každej určenej podmienky:  
 
- Uchádzač musí preukázať, že diponuje vo svojom oprávnení (Výpis z OR SR/ ZS SR)  

predmetom činnosti:  Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhranených elektrotechnických 
zariadení.   

 
15. Lehota na predkladanie ponúk:  Do dátumu: 04.07.2019 do 16.00 hod.. 
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16. Lehota otvárania ponúk: 04.07.2019 o 17.00 hod.. 

Miesto  otvárania:  Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02  Bratislava, kancelária 
riaditeľky školy, č.dv. D15. 
Otvárania ponúk je   n e v e r e j n é . 

 
17. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:    
a) Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena, vyjadrená ako 

celková cena v EUR s DPH za zhotovenie celého predmetu zákazky.  
b) Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa 

posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa najnižšej 
celkovej ceny  (v EUR s DPH).  

c) Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových celkových cien 
vyjadrených v EUR s DPH, navrhnutých v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný 
bude ten uchádzač, ktorý navrhol vo svojej ponuke za celý predmet zákazky najnižšiu 
celkovú cenu s DPH a splnil podmienky účasti stanovenú a uvedenú v tejto výzve. 

             Uchádzačom navrhovaná zmluvná celková cena za zhotovenie požadovaného predmetu  
             zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v mene EUR s DPH. 

d) V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky nevyhnutné náklady uchádzača na 
zhotovenie celého predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude 
akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb 
a opomenutí jeho predtým uvedených povinností. 

e) Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích noriem.   

f) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu, t.j. celkovú cenu v 
EUR bez DPH. Na  skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 

 
18. Obsah ponuky: 
a) Podmienky účasti osobného postavenia podľa (podľa bodu 14.); 
b) Návrh cenovej ponuky; 
c) Podpísaný a vyplnený Návrh Zmluvy o dielo zo strany uchádzača; 
d) Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek, ak je relevantné; 
e) Poistenie voči spôsobenej škode pri inštalácii min. do výšky 10 000,00 EUR; 
f) Návrh harmonogramu prác. 
g) Pri   variantnom   riešení    uchádzač   predkladá   svetlotechnický   výpočet  preukazujúci, 

že použité   ekvivalenty     svietidiel    a navrhnuté   počty   a   rozmiestnenie  svietidiel 
bude spĺňať požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky. 

V prípade ak uchádzačovi v čase predloženia ponuky žiadny subdodávateľ známy nie je, 
predloží uchádzač Čestné vyhlásenie, že v čase predloženia ponuky mu žiadny subdodávateľ 
známy nie je. 

 
19. Informácia o vyhradení zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  

Nevyhradená. 
 

20. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: Do dátumu: 31.07.2019. 
 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky v súlade s § 57 
ods. 2 ZVO (zmena okolnosti, za ktorých sa vyhlásil postup). V tomto prípade sa rozumie každý 
objektívny prípad, pre ktorý nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby v tomto 
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postupe zadávania zákazky pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie ZVO, ktoré má alebo by 
mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, alebo prípad ak predložené 
cenové ponuky s DPH u všetkých uchádzačov prekročili limit disponibilných finančných zdrojov 
verejného obstarávateľa určených na financovanie predmetu zákazky. 
 
22. Obhliadka miesta plnenia: 

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia 
tak, aby si sami overili a získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu, 
spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky 
spojené s obhliadkou miesta idú na ťarchu záujemcu. V prípade požiadavky záujemcu o 
obhliadku miesta záujemca môže dohodnúť termín na telefónnom čísle: +421 2 62412404. 

23. Jazyk ponuky: 

Doručované doklady, dokumenty, celá ponuka, doklady a dokumenty v ponuke a písomnosti 
musia byť vyhotovené v štátnom jazyku. Ak je čokoľvek podľa predchádzajúcej vety 
vyhotovené v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho 
jazyka; to neplatí pre vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci 
je úradný preklad do štátneho jazyka. 

 
24. Konflikt záujmov: 

Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania 
zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu 
hospodárskej súťaže alebo porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého 
zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. 
V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania 
zákazky verejným obstarávateľom, tento príjme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre 
jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby 
z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej 
povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade 
nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči verejný 
obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt 
záujmov týka, z tohto postupu zadávania zákazky. 
 
25. Elektronická aukcia: 

Vzhľadom na charakter predmetu zákazky, ktorým sú stavebné práce, elektronická aukcia 
nebude aplikovaná. 
 
 
 
 

                                                                                  Ing. Oľga Ferenčíková 

                                                                                         riaditeľky školy 
                                                                                         
 
V Bratislave, dňa 26.06.2019 
 
 
Prílohy: Návrh celkovej cenovej ponuky 
               Návrh Zmluvy o dielo (vyplnený uchádzačom) 
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          Príloha č. 1  k Výzve na predloženie cenovej ponuky 
 

 

Návrh  celkovej cenovej ponuky 

stavebné a elektromontážne práce:  
 

„VÝMENA STROPNÝCH SVIETIDIEL V PRIESTOROCH ŠKOLY, OBJEKTU 

OBCHODNEJ AKADÉMIE DUDOVA 4 V BRATISLAVE“ 
 
Identifikačné údaje: 
 

Názov uchádzača:   

Sídlo:  

IČO:  

Kontaktná osoba:  

Tel.:  

Email:  

 

Platca DPH ÁNO NIE 

  

  

cena celkom 

v EUR bez DPH 

 

DPH v EUR 

 

cena celkom v EUR s 
DPH 

Cenový návrh 
uchádzača 
celkom 

-, € -, € -, € 

 

 

V ......................... dňa .......................... 

 

 

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

( osoba oprávnená konať za uchádzača) 

Meno a priezvisko 
funkcia 

 

Príloha č. 2: Návrh Zmluvy o dielo 



 

7 

 

 

Zmluva o dielo č. ....................................... návrh 
Na dielo: „VÝMENA STROPNÝCH SVIETIDIEL V PRIESTOROCH ŠKOLY, OBJEKTU 

OBCHODNEJ AKADÉMIE DUDOVA 4 V BRATISLAVE“ 
    

Podľa ustanovení § 536 –565 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov 

   

 

I. Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ:  
Názov:                               : Obchodná akadémia 
Sídlo:    : Dudova 4, 851 02  Bratislava 
Zastúpený:   : Ing. Oľga Ferenčíková, riaditeľka školy 

  IČO:   : 30 775 434 
  DIČ:    :  
  Bankové spojenie:  :  
  IBAN:   :  

Telefón::                            : +421 2 62412404 
Email:   : ferencikova@oadudova.sk 
 
( ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 

2. Zhotoviteľ:  
 
Názov:    :  
Sídlo:   :  
V zastúpení:   :  
IČO:    :  
DIČ:   :  
IČ DPH:   :  
Bankové spojenie:      : 
IBAN:                              :  
Zápis v registri:            :  
Telefón::                       :  
Email:   :  

 
 
( ďalej len „zhotoviteľ“) 
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu a dohodli si tieto práva a povinnosti: 

 

 

 

II. Predmet zmluvy a miesto plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v 

nej uvedených, vykoná pre objednávateľa dielo na horeuvedenej stavbe, ktoré 

mailto:ferencikova@oadudova.sk
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zmluvné strany špecifikujú takto: „ VÝMENA STROPNÝCH SVIETIDIEL 

V PRIESTOROCH ŠKOLY, OBJEKTU OBCHODNEJ AKADÉMIE DUDOVA 4 

V BRATISLAVE “ – uskutočnenie elektroinštalačných prác súvisiacich s demontážou 

pôvodných a inštaláciou nových LED svietidiel včítane pripojovacej kabeláže a 

súvisiacich stavebných prác v nasledujúcich objektoch základnej školy:; Učebňa, 

miestnosť č. D21, D23, D24, D26, D31, D33, D34, D35, D36, C12, B11, B13, B15, 

B16. 

2. Dielo bude vyhotovené podľa opisu prác a požiadaviek objednávateľa a podľa 

priloženej ponuky zo dňa .............  2019, ktorá bola vyhlásená ako víťazná  v 

procese obstarávania   v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. v platnom znení a 

znení neskorších predpisov. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, 

pri dodržaní platných kvalitatívnych a technických podmienok. 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa 

tejto zmluvy. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané a objednávateľom prevzaté dielo 

zaplatiť dohodnutú cenu. 

6. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho 

odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom a investorom diela 

podľa čl.  X. tejto zmluvy. 

 

III. Cena diela 

1. Cena za dielo, ktoré je podľa čl. II. predmetom tejto zmluvy, je stanovená v 
súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a 
vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z.z.. ako cena víťazná v 
uskutočnenom procese obstarávania. 

2. Cena diela: Bez DPH:   ...............................................€  
    DPH: 20%: ……………………………………………€ 

    s DPH:        ….....................…………………….€ 
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za podmienok uvedených v čl. 

VII, dohodnutú cenu za dielo, ktorá je rozpočtovaná – fakturačná v prílohe ZoD 
a je neoddeliteľnou súčasťou ZoD. 

4. K cene bude pripočítaná a účtovaná daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa 
platných právnych predpisov. 

5. Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená cena zohľadňuje všetky náklady pre realizáciu 
uvedeného diela. 

6. Dohodnutá cena diela zahŕňa všetky činnosti a náklady zhotoviteľa, ktoré sú 
potrebné  k zhotoveniu diela tak, aby dielo bolo užívania schopné, vrátane: 

• vlastnej dopravy, 
• spotrebovanej energie k realizácii diela, 
• vodné a stočné pri realizácii diela, 
• opatrenia bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany počas 

realizácie, 
• prípadné práce v noci, v dňoch pracovného pokoja, vo sviatkoch, v 

nadčasoch, 
• prepravu ubytovanie a zabezpečenie stravovania svojich 

zamestnancov, 
• colné a dovozné poplatky, 
• odvoz prebytočného materiálu a odpadkov, vrátane poplatkov za 

skládkovanie, 
• náklady na stráženie, udržiavanie čistoty, bezprašnosti a poriadku 
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na pracovisku. 
7. Cenu diela je možné zmeniť len na základe dodatku k tejto zmluve, ktorý 

musí byť prerokovaný a schválený objednávateľom a zároveň musí byť v súlade so 
Zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní to znamená.  
 

IV. Termín plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje  vykonať a odovzdať  dielo  objednávateľovi  diela 
najneskoršie v termínoch uvedených v bode IV.2. 

2. Termín realizácie: 
Začiatok realizácie:  dňom podpisu poslednej zo zmluvných strán a nadobudnutí 
účinnosti zmluvy  
Koniec realizácie (v kalendárnych dňoch): .................................. (doplní uchádzač 
podľa harmonogramu prác). 

3. Neplnenie termínov, ktoré zhotoviteľ po upozornení objednávateľom v primeranej 
lehote neodstráni, sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy. 

4. Dielo sa považuje za začaté dňom vykonania prvého zápisu v stavebnom denníku, 
alebo jeho časti a dokončené dňom podpísania Zápisnice o odovzdaní a prevzatí 
diela alebo jeho poslednej časti a to po odstránení vád a nedorobkov, ak sú 
uvedené v tejto zápisnici. 

 

V. Dodacie podmienky a platba za dielo 

1. Miestom dodania diela sú miestnosti, učebne uvedené v čl. II. zmluvy 

a realizácia diela bude vykonaná v súlade s návrhom umiestnenia svietidiel 

vychádzajúceho zo svetlotechnického návrhu v prílohe č. 1 zmluvy.  

2. Cena za realizáciu diela bude hradená formou jedinej a konečnej faktúry 

(daňového dokladu), podľa súpisu vykonaných prác a dodávok, podpísaného 

oboma zmluvnými stranami a tiež originálu protokolu o odovzdaní a prevzatí 

zrealizovaného diela. 

3. Faktúra bude obsahovať potrebné náležitosti daňového dokladu. Jej súčasťou 

bude súpis vykonaných prác a dodávok, podpísaný oboma zmluvnými stranami, 

originál protokolu o odovzdaní a prevzatí zmluvného diela. 

4. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi a po tom, čo 

objednávateľ obdrží všetky potrebné doklady, dokumenty. 

 

VI. Podmienky vykonania diela  

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, 

pri rešpektovaní všetkých zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území 
Slovenskej republiky a dodržiavaní kvalitatívnych a technických podmienok určených 
projektovou dokumentáciou a touto zmluvou. 

2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. 
3. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo za 

predpokladu splnenia podmienok tejto zmluvy objednávateľom. 
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade so záväznými normami a projektovou 

dokumentáciou. 
5. Za škody vzniknuté haváriou počas výstavby, ktorá nie je zapríčinená 

objednávateľom zodpovedá zhotoviteľ. 
6. Opatrenia z hľadiska BOZP ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy 

prác zabezpečuje zhotoviteľ. 
7. Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek poškodenie, zničenie a stratu materiálu 

určeného na zhotovenie diela,  ako aj za zranenie a usmrtenie osôb, ku ktorým dôjde 
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počas alebo   v dôsledku vykonávania prác v rámci tejto zmluvy o dielo. 
8. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. III tejto 

zmluvy. 
9. Zhotoviteľ  zodpovedá  za   bezpečnosť   a ochranu   zdravia   vlastných   

pracovníkov a subdodávateľov. 
10. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku. Odstráni na vlastné 

náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 
11. Zhotoviteľ je povinný priebežne počas realizácie prác odstraňovať zo stavby na 

vlastné náklady všetky obaly, prepravky a tiež zvyšky materiálov, ktoré sú výsledkom 
jeho činnosti. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený vykonať 
tieto práce a má právo vzniknuté náklady odpočítať zhotoviteľovi z fakturácie. 

12. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis o odovzdaní a prevzatí 
diela. 

13. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané objednávateľom prevzaté až po jeho úplnom 
dokončení bez závad a nedorobkov. V prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú 
uvedené vady a nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej   a 
bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené  v 
zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. 

14. Dielo sa  považuje  za  ukončené  a odovzdané  dňom  podpisu  zápisu  o  odovzdaní  
a prevzatí diela oboma stranami. 

15. Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 2 dní po odovzdaní a prevzatí diela. 
 

VII. Spolupráca objednávateľa a zhotoviteľa na stavbe  

1. Objednávateľ určuje za svojho zástupcu na stavbe -.................................................. 
2. Poverený zástupca objednávateľa zastupuje objednávateľa pri kontrole 

vykonaných prác, pri ich potvrdzovaní, ako i pri preberaní ukončovaného diela. 
3. Poverený zástupca objednávateľa má právo dávať zhotoviteľovi príslušné pokyny 

pri vykonaní prác ako aj v prípade ohrozenia života alebo diela, prípadne priľahlého 
majetku a zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať. 

4. V prípade, že zhotoviteľ odmietne vykonať príkaz povereného zástupcu 
objednávateľa v určenom termíne, objednávateľ je oprávnený zamestnať a zaplatiť iné 
osoby, aby takýto príkaz vykonali. Všetky z toho vyplývajúce náklady musí uhradiť 
objednávateľovi, alebo ich objednávateľ môže odpočítať z akejkoľvek fakturovanej 
čiastky na ktorú má, alebo bude mať zhotoviteľ nárok. 

5. Poverený zástupca objednávateľa má právo žiadať zhotoviteľa, aby ihneď odvolal 
zo stavby zamestnanca, ktorý si neplní svoje povinnosti, alebo podľa jeho názoru sa 
chová nesprávne, svojim správaním ohrozuje riadne pokračovanie prác svojich 
spolupracovníkov alebo iných zúčastnených na realizácii diela. Takýto zamestnanec 
musí byť v čo najkratšej dobe nahradený iným. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci budú nosiť ochranné pracovné 
prostriedky v súlade s predpismi BOZP. 

7. Zástupca objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať 
zamestnancov k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; 
v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a 
trvale zakázať vstup na pracovisko danému zamestnancovi zhotoviteľa. Okrem toho má 
objednávateľ právo uplatniť u zhotoviteľa jednorázovú zmluvnú pokutu vo výške 
uvedenej v článku XII., ods. 6, za každý pozitívny výsledok skúšky, alebo odmietnutie sa 
podrobiť skúške, ako aj v prípade, že zamestnanci zhotoviteľa počas, alebo po pracovnej 
dobe hrubo porušujú pravidlá medziľudského správania sa. V prípade zistenia takéhoto 
stavu je objednávateľ oprávnený požadovať odpočet zmluvných pokút vo faktúre. 

8. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za straty alebo škody na majetku, zranenia 
osôb alebo ich usmrtenie, ktoré môže nastať počas vykonávania prác uvedených v 
predmete plnenia a ako ich dôsledok. 
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VIII. Bezpečnosť a ochrana pri práci (BOZP), ochrana životného prostredia (OŽP) a 

ochrana pred požiarmi (OPP) 

 
1. Zhotoviteľ zabezpečí vlastný dozor a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri 

činnosti na stavenisku  v súlade  s ustanoveniami  §  146  a  §  147  Zákonníka  práce a 
zodpovedá za jej dodržiavanie po celý čas vykonávania prác. Zhotoviteľ pri použití 
technických zariadení, vyhradených technických zariadení zabezpečí ich minimálnu 
bezpečnostnú úroveň. 

2. Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti a prípadné nebezpečia 
alebo riziká, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky, bezpečnému 
stavu technických zariadení a objektov alebo k ohrozeniu zdravia a života zamestnanca 
objednávateľa alebo ďalších osôb. 

3. Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti, pri ktorých hrozí nebezpečie vzniku požiaru, 
zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti pri týchto činnostiach. 

4. Krátkodobé opatrenia z hľadiska BOZP, OPP, OŽP budú zapísané do stavebného 
denníka zástupcami objednávateľa uvedených v čl. VIII., ods. 1, ktorí sú oprávnení tieto 
záväzné pokyny vydávať (zapisovať do denníka) a prerokovať so zhotoviteľom. 

5. Zhotoviteľ je povinný dbať za to, aby nedošlo k porušeniu povinností, ktoré 
vyplývajú    z právneho poriadku, predpisov, nariadení štátnych a miestnych orgánov. 
Zhotoviteľ uhradí pokuty, ktoré v prípade kontroly uloží stavebný úrad podľa § 105 
alebo § 106 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a to v prípade, ak budú uložené z viny  

 
 

IX. Odovzdanie diela  

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym dokončením, 
odovzdaním predmetu diela objednávateľovi a odstránením vád a nedorobkov. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne ukončené dielo v súlade so schváleným 
projektom a podmienkami uvedenými v tejto zmluve. 

3. Zhotoviteľ  je  povinný  odstrániť  vady  a nedorobky  uvedené  v Zápise  o 
odovzdaní  a prevzatí,    riadne     a včas,     t.j.     za     podmienok     a v lehotách     
dohodnutých v zápise objednávateľom a investorom diela, v opačnom prípade má 
objednávateľ právo odstrániť vady, nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou 
osobou na náklady zhotoviteľa. 

 

X. Záručná doba 

1. Záručná doba začína platiť dňom odovzdania diela alebo jeho časti investorovi diela. 
Na predmet plnenia tejto zmluvy je záručná doba 60 mesiacov. 

2. Ak prevezme investor diela dielo, v ktorom sa objavia počas jeho užívania v čase 
trvania záručnej doby akékoľvek vady, zhotoviteľ je povinný ich bezprostredne odstrániť 
na svoje náklady v najskoršej možnej lehote od doručenia písomnej reklamácie. Ak 
zhotoviteľ nepristúpi na odstraňovanie vád v termíne, ktorý sa dohodne pri reklamačnom 
konaní objednávateľ právo zadať odstránenie vád inému zhotoviteľovi. Úhrada nákladov 
na odstránenie vád bude zhotoviteľovi po ukončení prác vyfakturovaná a zhotoviteľ sa 
zaväzuje fakturovanú sumu objednávateľovi uhradiť do 14 dní od obdržania faktúry. 

3. Na opravované časti diela v záručnej dobe sa prerušuje plynutie záručnej doby a 
plynie znovu po odstránení vady. 

4. Záručná doba na dielo bude predĺžená o dobu, počas ktorej nemohlo byť dielo 
užívané z dôvodu nedostatkov alebo poškodenia, za ktoré nesie zodpovednosť 
zhotoviteľ. 

5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik 
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ktorých popiera zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada 
nákladov podľa tohto bodu zmluvy bude predmetom dohody zmluvných strán. 

 

XI. Zmluvné pokuty 

1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu za omeškanie, ak nedodrží 
termín dokončenia diela v dohodnutom termíne, vo výške 0,05 % z ceny diela za každý 
deň omeškania, maximálne 10 % z ceny diela. Objednávateľ  môže túto sumu odpočítať     
z faktúry zhotoviteľa. 

2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry v zmluvnom termíne 
môže zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny 
diela za každý deň omeškania. 

3. Zmluvnú pokutu ako aj nároky na náhradu škody môže objednávateľ odrátať 
zhotoviteľovi z ním vystavenej faktúry 

6. Náklady vzniknuté nekvalitou vykonanej práce znáša zhotoviteľ v plnej výške. 

 

XII. Ostatné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a 
podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi 
objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov 
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

2. V prípade bezdôvodného odstúpenia od zmluvy zo strany zhotoviteľa znáša 
zhotoviteľ všetky náklady, ktoré objednávateľovi vzniknú v súvislosti s plnením tejto 
zmluvy, výberom nového  dodávateľa  a v súvislosti  s nedodržaním  termínu  realizácie  
diela  a stavby ako celku. 

3. Obe strany majú nárok na odstúpenie od zmluvy v prípade podstatného porušenia 
tejto zmluvy druhou stranou. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje: 

- konkurzné konanie alebo likvidácia jednej zo zmluvných strán, 
- nedodržanie písomne určeného náhradného termínu na splnenie záväzku 

voči druhej strane, 
- opakované neplnenie podmienok tejto zmluvy. 
4. Pre styk objednávateľa so zhotoviteľom bude použitý stavebný denník 

objednávateľa,  v ktorom budú zapísané všetky skutočnosti dôležité pre plnenie zmluvy. 
5. Zmluvné strany k jednotlivým sporným bodom v stavebnom denníku uvedú 

najneskôr do troch dní svoje stanovisko s návrhom na riešenie. V opačnom prípade sa 
bude zápis považovať za odsúhlasený. 

 

XIII. Závrečné ustanovenia  

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednej zo zmluvných strán a 
účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení. 

2. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. 
3. Meniť, alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 

ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami 
oboch strán, pričom sa tieto dodatky stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

4. K návrhom dodatkov k tejto  zmluve  sa  zmluvné  strany  zaväzujú  vyjadriť  
písomne, v lehote do 5 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu 
je týmto návrhom viazaná strana,  ktorá  ho  podala.  Ak  nedôjde  k dohode  o znení  
dodatku  k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o 
rozhodnutie. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu podpisujú dobrovoľne, nie v tiesni, ani 
pod nátlakom a pri plnom vedomí. Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že sa s obsahom 
zmluvy oboznámili, a že bezvýhradne súhlasia so všetkými jej bodmi. 
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6. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá 
objednávateľ a jedno zhotoviteľ. 

7. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je príloha č. 1 – Svetlotechnický návrh pre 
všetky typy učební: 

 

 

V Bratislave, dňa ………………………..                                          V …………………………..  , dňa: ……………………… 

 

Za objednávateľa:                                                                      Za zhotoviteľa: 

 

 

.............................................                                                    …………................................ 

Ing. Oľga Ferenčíková                                                                podpis  

riaditeľka 

 


