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V Ý Z V A 

na predloženie ponuky v zákazke s nízkou hodnotou v zmysle § 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 VO“) 

1. IDENTIFIKÁCIA 

ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 

Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium 

Dunajská 13 

814 84 Bratislava 

IČO: 17337089 

DIČ: 2020863009 

 

Kontaktná osoba: Mgr. Morvayová Katarína - riaditeľka 

tel. číslo: 02/52964315 

e-mail: info@mtag.sk 

2. NÁZOV A PREDMET ZÁKAZKY 

2.1 Názov zákazky 

„Oprava poškodenej časti fasády a odkvapových žľabov“ 

  

2.2 Predmet zákazky 

Predmetom zákazky je zabezpečenie všetkých dodávok, stavebných prác a činností 

súvisiacich s opravou poškodenej vonkajšej fasády a žľabov na objekte ZŠ a Gymnázia 

s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, 814 84 Bratislava.  

 

Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 
45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl 

45262500-6 Murovanie a murárske práce  

45410000-4 Omietkarské práce 

45442100-8 Maliarske a natieračské práce 

45262100-2 Lešenárske práce 

45261320-3 Inštalovanie odkvapových žľabov 

45261300-7 Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov 

        45324000-4 Štukatérske práce 

 

2.3 Opis predmetu zákazky: 
Predmetom tejto zákazky je výber najvhodnejšej spoločnosti/ponuky, ktorá zabezpečí predmet 

zákazky definovaný v bode 2 Výzvy na predloženie ponuky (ďalej len „Výzva“). 

2.4 Predpokladaná hodnota zákazky: 10 086,18 EUR bez DPH 

3. PODMIENKY PLNENIA 

3.1 Na predmet zákazky uvedený v bode 2 Výzvy bude vystavená ZoD. 

  Miesto plnenia je ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, 814 84 

Bratislava. (LV 7457, súp. č. 2290, parc. č. 8655; 8656; 8658/7) – Staré mesto 

3.2 Termín realizácie predmetu zákazky je: najneskôr do 12 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti 

ZoD. 
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3.3 O ďalšom postupe bude uchádzač informovaný verejným obstarávateľom v lehote viazanosti 

ponúk. 

4. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

4.1 Uchádzač musí spĺňať všetky nasledovné podmienky týkajúce sa osobného postavenia. 

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

postavenia podľa § 32 ods.1 zákona o VO. 

Požaduje sa preukázanie splnenia podmienok osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona 

o VO: 

4.1.1 predložením čestného vyhlásenia podpísaného oprávnenou osobou uchádzača, že uchádzač 

spĺňa podmienky osobného postavenia v celom rozsahu v zmysle § 32 ods. 1 zákona o VO. 

(Príloha č. 2 Výzvy), alebo predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 

a/alebo ods. 5 zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o VO, alebo zápisom do 

zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 zákona o VO. 

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa 

požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého 

člena skupiny osobitne. 

Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen 

skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 

V prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač spĺňa podmienky 

účasti podľa § 32 zákona o VO, požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich 

splnenie týchto spochybnených podmienok účasti. 

 

5. OBHLIADKA MIESTA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 

5.1 Odporúča sa vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky, aby si záujemcovia sami 

overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky 

spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. 

5.2 Kontaktná osoba pre obhliadku miesta plnenia: Gazdíková Judita 

Tel. č.: 02/52964315  

e-mail: infoy@mtag.sk 

 

6. OBSAH PONUKY 

6.1 Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať: 

 doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača podľa bodu 4 Výzvy; 

 čestné vyhlásenie k podmienkam zákazky  

(Príloha č. 2 Výzvy); 

 vyplnený a oprávnenou osobou podpísaný „Formulár pre zákazku s nízkou hodnotou“   

(Príloha č. 3 Výzvy) 

 vyplnené a oprávnenou osobou podpísané „Zmluva o dielo“ 

- predkladá sa vrátane zoznamu subdodávateľov v rozsahu názvu/obchodného mena, 

sídla/miesta podnikania, IČO subdodávateľa, osoby oprávnenej konať za 

subdodávateľa, predmetu subdodávky a percentuálneho podielu na plnení. 
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 vyplnený a oprávnenou osobou podpísaný „Výkaz výmer“ 

(Príloha č. 6 Výzvy); 

 

6.2 Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov: 

 čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov 

(Príloha č. 2 Výzvy) 

 plnomocenstvo v ktorom uchádzač preukazuje splnomocnenie pre konanie v mene 

skupiny dodávateľov. 

6.3 V prípade podpisu ponuky, alebo dokumentov oprávnenou osobou s výnimkou štatutára, verejný 

obstarávateľ požaduje listinu (splnomocnenie) preukazujúcu oprávnenie tejto osoby konať v 

mene uchádzača. 

7. MIESTO, LEHOTA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY, LEHOTA VIAZANOSTI 

PONUKY 

7.1 Uchádzač doručí ponuku na e-mailovú adresu kontaktnej osoby podľa bodu 1 Výzvy. 

7.2 Spôsob doručenia: elektronicky prostredníctvom e-mailu. 

7.3 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere uchádzača sa predkladajú v štátnom jazyku (t. j. 

v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo verejnom 

obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom 

jazyku, a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka (neplatí pre 

uchádzačov, ktorí majú sídlo v Českej republike. V takomto prípade doklady môžu byť predložené 

v pôvodnom, tzn. v českom jazyku). 

7.4 Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 26.06.2019 do 12:00 hod. 

Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované. 

8. OTVÁRANIE A PRESKÚMANIE PONÚK 

8.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti po vyhodnotení 

kritérií na vyhodnotenie ponúk. 

8.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti len u uchádzača, 

ktorý sa po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak 

uchádzač, ktorý sa po vyhodnotení kritérií umiestnil na prvom mieste v poradí, nepredložil 

niektorý z požadovaných dokladov, ktorým preukazuje splnenie podmienok účasti, alebo nespĺňa 

podmienky účasti, alebo jeho ponuka nezodpovedá podmienkam pre realizáciu zákazky, a tieto 

nedostatky nebolo možné odstrániť vysvetlením, resp. doplnením ponuky na základe výzvy 

verejného obstarávateľa, nebude jeho ponuka ďalej vyhodnocovaná a verejný obstarávateľ 

vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí. 

8.3 Hodnotenie splnenia podmienok uvedených v bode 4 Výzvy bude založené na posúdení 

predložených dokladov. 

8.4 Platnou ponukou je ponuka, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v bode 6 Výzvy, neobsahuje žiadne 

obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo 

„Výzve na predloženie ponuky“ a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 
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8.5  V prípade nejasnosti, pochybnosti a potreby objasnenia ponúk, prípadne potreby ich doplnenia zo 

strany verejného obstarávateľa, požiada verejný obstarávateľ uchádzača o vysvetlenie, resp. 

doplnenie svojej ponuky v lehote určenej verejným obstarávateľom. 

9. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

9.1 Kritérium na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia celková cena v EUR s DPH za celý predmet 

zákazky.  

9.2 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. Verejný obstarávateľ bude 

ponúknutú cenu považovať za konečnú. 

9.3 V prípade, ak uchádzač ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po vystavení 

objednávky sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny predmetu zákazky, t. j. v prípade 

zmeny postavenia uchádzača na platcu DPH, je ním predložená celková cena konečná a nemenná 

a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH. 

9.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

9.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky zákazky. 

9.6 Verejný obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote 

na predkladanie ponúk. 

9.7   Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky. 

9.8 Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli 

v súvislosti so zrušením zákazky, zmenou podmienok alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného 

obstarávateľa. 

 

10. ZRUŠENIE ZÁKAZKY 

10.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zákazku bez uvedenia dôvodu. 

 

11. DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

11.1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tejto zákazky nebude poskytovať alebo zverejňovať 

informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia 

ponúk. 

11.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité 

bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 

11.3 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané 

a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

V Bratislave dňa 12.06.2019 

 

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

riaditeľka ZŠ a Gymnázia s VJM 
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Zoznam príloh: 

Príloha č. 1: Podrobný opis predmetu zákazky  

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenia 

Príloha č. 3: Formulár pre zákazku s nízkou hodnotou 

Príloha č. 4: Návrh ZoD 

Príloha č. 5: Spôsob uplatnenia hodnotiaceho kritéria a spôsob určenia ceny 

Príloha č. 6: Výkaz výmer 
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PRÍLOHA Č. 1: PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Predmetom zákazky je zabezpečenie všetkých dodávok, stavebných prác a činností súvisiacich s 

opravou poškodenej vonkajšej fasády a žľabov na objekte ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom 

maďarským, Dunajská 13, 814 84 Bratislava.   

Súčasťou opisu predmetu zákazky sú rozhodnutia a stanoviská Krajského pamiatkového úradu 

Bratislava.  

 

Predmet zákazky zahŕňa: 

- Hĺbkové spevnenie zostávajúcej pôvodnej omietky 

-  Predná stena + hrubé vyspravenie, jadrová omietka vápenná 

- Doplnenie chýbajúcich častí štukovej výzdoby, domodelovanie z omietky na mieste, ak sú niektoré 

odliatky tak doplniť alebo nahradiť kópiou 

- Príprava podkladu pod náter - penetrácia s plnivom z kremičitého piesku 

- Fasádny náter silikátový dvojnásobný 

- Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami  

- Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 

- Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku 

- Mechanické odstránenie, otlčenie nesúdržných, uvoľnených častí omietok vonkajších priečelí 

zložitejších oklepaním 

- Jemné vlhké pieskovanie 0,1-0,3mm pieskom (odstránenie  uhlíkových depozitov, nánosov machu, 

lišajníkov a uvoľnenej časti náteru, bez úbytku pôvodnej hmoty) 

- Otlčenie omietky, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva komínového nad strechou (práca z plošiny) 

- Žľaby z medeného Cu plechu ochranný plech na pod odkvapové žľaby šírky 150 až 200 mm, dĺžky 

500 mm 

- Žľaby z medeného Cu plechu, pod odkvapové polkruhové r.š. 330 mm 

- Demontáž žľabov pod odkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm 

- Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, pre spätné použitie 

- Montáž zvodových rúr z medeného Cu plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm 

- Montáž kruhových kolien z medeného Cu plechu, pre odpadové rúry s priemerom 60 - 150 mm 

- Montáž kruhového odskoku z medeného Cu plechu, pre odpadové rúry s priemerom 80 - 120 mm 

- Montáž objímky skrutkovanej z medeného Cu plechu, pre kruhové odpadové rúry s priemerom 80 - 

150 mm 

- Vyčistenie žľabov a úžľabí od opadanej omietky (práca zo zdvižnej plošiny) 

- Prikotvenie oplechovania komína kruhového prierezu a pretmelenie styku oplechovania s murivom 

komína (práca zo zdvižnej plošiny) 

- Zasklievanie strešných konštr. sklom plochým valc. s drôtenou vložkou s podtmel. a zatmel. na lišty 

hr. 6-8 mm 

- Fotodokumentácia pre KPÚ, presné zameranie štukových prvkov, zakreslenie šablón 

  

 

Rozsah dodávok a uskutočnených prác súvisiacich s vyhotovením diela je špecifikovaný vo výkaze 

výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto prílohy. 

Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky, projektovej dokumentácia alebo vo výkaze výmer uvádza 

označenie konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby, je možné nahradiť ho plnením ekvivalentným k uvedenému výrobcovi, 

výrobnému postupu, značke, patentu, typu, krajine, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby. 

Na predmet zákazky nie je vypracovaná projektová dokumentácia. 
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PRÍLOHA Č. 2: ČESTNÉ VYHLÁSENIA 

 

Obchodné meno:  

Sídlo/miesto podnikania:  

IČO:  

 

Čestné vyhlásenie 

k podmienkam zákazky 

 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami zákazky na predmet zákazky „Oprava 

poškodenej časti fasády a odkvapových žľabov“, ktoré určil verejný obstarávateľ 

v podmienkach zákazky.  

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 

3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá 

predkladá ponuku ani nebudeme vystupovať ako subdodávateľ iného uchádzača, ktorý 

predkladá ponuku.  

 

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

 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 

  

                                                      
1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t. j. jeho štatutárnym orgánom alebo 

členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača 

v obchodných záväzkových vzťahov. 
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Čestné vyhlásenie 

o vytvorení skupiny dodávateľov 

1. Podpísaní zástupcovia dodávateľov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že 

predkladáme spoločnú ponuku v zákazke s nízkou hodnotou pod názvom Oprava poškodenej 

časti fasády a odkvapových žľabov“. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných 

právnych subjektov: 

Subjekt 1:1   

 

Subjekt 2: 

 

2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude verejným obstarávateľom prijatá, 

súhlasíme, aby bola zmluva uzatvorená splnomocneným zástupcom skupiny dodávateľov, 

ktorým je:2 

 

3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. 

Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností 

uvedených v tomto vyhlásení v zmysle podmienok zákazky (vylúčenie zo zákazky s nízkou 

hodnotou), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle 

všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

 

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

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

Subjekt 1 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis 

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

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

Subjekt 2 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis 

 

Obchodné meno: 

                                                      
1 Ku každému zo subjektov/členov skupiny dodávateľov sa požaduje uviesť obchodné meno, sídlo/miesto 

podnikania, IČO. 
2 Požaduje sa uviesť vedúceho člena skupiny dodávateľov v rozsahu obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, 

IČO. 
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Sídlo/ miesto podnikania: 

IČO: 

 

Čestné vyhlásenie 

 

Vyhlasujeme, že spĺňame podmienky účasti – podmienky osobného postavenia podľa zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v celom rozsahu podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

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

 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 

 

                                                      
1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t. j. jeho štatutárnym orgánom alebo 

členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača 

v obchodných záväzkových vzťahov. 
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PRÍLOHA Č. 3: FORMULÁR PRE ZÁKAZKU S NÍZKOU HODNOTOU 

 ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, 814 84 

Bratislava  
 

FORMULÁR PRE ZÁKAZKU S NÍZKOU HODNOTOU 
na predloženie ponuky v zákazke s nízkou hodnotou podľa internej smernice verejného obstarávateľa 

a v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

Žiadame Vás o vypracovanie záväznej ponuky na predmet zákazky: 

Identifikačné údaje uchádzača 

vyplní uchádzač 
„Oprava poškodenej časti fasády a odkvapových žľabov“ 

Opis a rozsah predmetu zákazky 

 

Predmetom tejto zákazky je výber najvhodnejšej spoločnosti, ktorá 

zabezpečí plnenie predmetu zákazky. 

 

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 Výzvy.  

 

Kritérium pre hodnotenie ponúk je bližšie špecifikované v Prílohe č. 5 

Výzvy.  

 

Názov: 

 

Sídlo: 

 

IČO: 

IČ DPH: 

Kontaktná osoba: 

 

Telefón:  

 

Email: 

 

Miesto realizácie predmetu 

zákazky: 

ZŠ a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, na Ul. Dunajskej č. 13 v Bratislave 

Termín plnenia predmetu zákazky: špecifikovaný v Prílohe č. 4 Výzvy 

Kontaktná osoba: 

Mgr. Morvayová Katarína - riaditeľka, tel. číslo: 02/52964315, e-mail: info@mtag.sk 

Judita Gazdíková, tel. číslo: 02/52964315, e-mail: info@mtag.sk 

 

Podmienky účasti: špecifikované v bode č. 4 Výzvy  

Predpokladaná hodnota zákazky: 10 086,18 EUR bez DPH 
 

Názov zákazky 

Celková cena za 

celý predmet 

zákazky v EUR bez 

DPH 

Sadzba DPH 

(%) 

Výška DPH 

(EUR) 

Celková cena za 

celý predmet 

zákazky v EUR s 

DPH 

„Oprava poškodenej časti fasády 

a odkvapových žľabov“ 
Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 

  

Vyplní uchádzač 

……………………… 

Dátum 

 

 

Vyplní uchádzač 

……………………… 

Podpis oprávnenej osoby 

 

Záväzná platnosť ponuky do:  

Termín na doručenie ponúk: 26.06.2019 

Spôsob predkladania ponúk: 

Vašu záväznú ponuku nám zašlite 

na adresu: 

elektronicky – prostredníctvom e-mailu 

info@mtag.sk 

mailto:info@mtag.sk
mailto:info@mtag.sk
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Poznámka:  

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. Verejný obstarávateľ bude ponúknutú cenu považovať za konečnú.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po lehote na predkladanie ponúk.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tejto zákazky s nízkou hodnotou alebo ju zrušiť.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a nezadať zákazku žiadnemu z uchádzačov. 

Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými vo Výzve na predloženie ponuky, 

v obchodných podmienkach a v tomto formulári pre zákazku s nízkou hodnotou. 

Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením tejto zákazky, 

zmenou podmienok alebo v súvislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. 
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PRÍLOHA Č. 4: ZOD 

 

ZMLUVA O DIELO 

 

uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

medzi zmluvnými stranami: 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

O b j e d n á v a t e ľ :   

Organizácia:  Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 

   Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium 

Sídlo:    814 84  Bratislava, Dunajská ulica č. 13 

Zastúpený:  Mgr. Katarína Morvayová, riaditeľka školy 

Zriaďovateľ školy: Bratislavský samosprávny kraj 

Forma organizácie. Rozpočtová 

IČO:    17337089 

DIČ:    2020863009, Škola nie je platcom DPH! 

   (ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Z h o t o v i t e ľ :   

Obchodné meno: ............................................ 

Sídlo:   ............................................ 

Právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného  

  súdu ....., oddiel: Sro, vložka č. .............. 

Štatutárny orgán:  ............................................ 

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

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

Bankové spojenie: ............................................ 

Č. účtu:   ............................................ 

   (ďalej len Zhotoviteľ“) 
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O B S A H   Z M L U V Y : 

Článok I.  P r e h l á s e n i e   Z h o t o v i t e ľ a 

Článok II.  P r e d m e t   p l n e n i a 

Článok III.  C e n a 

Článok IV.  D o b a   p l n e n i a 

Článok V.  M i e s t o   p l n e n i a 

Článok VI.  P o d m i e n k y   p l n e n i a 

Článok VII. O d o v z d a n i e   a   p r e v z a t i e   d i e l a 

Článok VIII. Z o d p o v e d n o s ť   z a   v a d y 

Článok IX.  S a n k c i e   a   o d s t ú p e n i e   o d   Z m l u v y 

Článok X. Z á v e r e č n é   u s t a n o v e n i a 

P r í l o h y : 

Príloha č. 1  P r o j e k t o v á   d o k u m e n t á c i a 

Príloha č. 2 R o z p o č t o v é   n á k l a d y   a   r o z s a h   p r á c 

Príloha č. 3  H a r m o n o g r a m   v ý s t a v b y 

Príloha č. 4  H a r m o n o g r a m   p l a t i e b  

Príloha č. 5  L i s t   v l a s t n í c t v a 

 

Čl. I. 

Prehlásenie Zhotoviteľa 

1.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že je spoločnosť riadne založená a organizovaná podľa zákonov Slovenskej 

republiky a že je plne spôsobilý uzavrieť túto Zmluvu. 

1.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu tejto Zmluvy. Pokiaľ o to 

Objednávateľ požiada, je Zhotoviteľ povinný umožniť Objednávateľovi nahliadnuť do osvedčenia 

o živnostenskom oprávnení, na základe ktorého je Zhotoviteľ oprávnený vykonávať činnosť 

v rozsahu tejto Zmluvy.  

Čl. II. 

Predmet plnenia 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie ..........................................................................podľa 

požiadaviek Objednávateľa v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, Zhotoviteľom 

Objednávateľovi vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a  podľa 

podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (ďalej aj „dielo“).  

2.2 ........................... podľa odseku 2.1 Čl. II. bude Zhotoviteľom zhotovený podľa ním dodanej 

projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy v rozsahu stavebných prác a 
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použitého materiálu podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy (Rozpočtové náklady a rozsah prác). Zhotoviteľ 

vyhlasuje, že Rozpočtové náklady a rozsah prác obsahuje všetky položky a množstvá, ktoré sú 

v zmysle technologického postupu, projektu, platných STN a legislatívy potrebné k riadnemu 

dokončeniu diela podľa tejto Zmluvy. 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce podľa predmetu plnenia tejto Zmluvy vykoná v súlade 

s technologickými postupmi, platnými technickými normami a pri dodržaní platných legislatívnych 

úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti  práce a pod..  

2.4 Prípadná modifikácia diela podľa odsekov 2.1 a 2.2 Čl. II, ktorá by si vyžiadala stavebné konanie, 

alebo ktorú by si vyžiadal Objednávateľ, bude riešená zmenou projektovej dokumentácie a dodatkom 

k tejto Zmluve po vzájomnom rokovaní obidvoch zmluvných strán.  

2.5 Dielo ja členené na 2 etapy : 

Etapa A -  ...................................................................................................................... 

Etapa B -  ...................................................................................................................... 

2.6 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo 

dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

Čl. III. 

Cena a platobné podmienky 

3.1 Cena za zhotovenie diela bola stanovená podľa rozpočtových nákladov vo výške: ..................... EUR 

(slovom: ..............................). V tejto cene je už zahrnutá aj daň z pridanej hodnoty. Rozpočtové 

náklady tvoria Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.  

3.2 Cena uvedená v odseku 3.1 Čl. III. pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci 

nevyhnutné na riadne zhotovenie diela vrátane nákladov na vykonanie kontrolných a preukazných 

skúšok materiálov, prvkov a konštrukcií, nákladov spotrebovaných energií počas realizácie diela, 

nákladov vodného a stočného v priebehu výstavby, nákladov na odvoz a poplatky za uloženie 

stavebného odpadu, nákladov na odvoz prebytočného materiálu, nákladov na osvetlenie staveniska 

a jednotlivých pracovísk, nákladov na stráženie staveniska a stavby, nákladov súvisiacich s 

bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby, nákladov na zaistenie bezpečnosti 

technických zariadení počas výstavby, nákladov vynaložených na požiarnu ochranu v priebehu 

výstavby, nákladov na prácu v noci, v dňoch prac. pokoja alebo prac. voľna a na prácu  nadčas, 

nákladov na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu, nákladov na udržiavanie čistoty a poriadku na 

stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí. 

3.3 Cena je platná len pri zhotovení celého diela (etapa A a B) a pri zahájení zhotovovania diela v lehote 

do: .............. V prípade zahájenia zhotovovania diela z dôvodu na strane Objednávateľa, alebo 

z dôvodu predĺženia procesu vydávania stavebného povolenia na dielo po .................. sa cena za 

zhotovenie diela stanoví z rozpočtových nákladov k aktuálnemu dátumu zahájenia zhotovovania 

diela. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený primerane navýšiť cenu za zhotovenie diela 

o nevyhnutne účelne vynaložené náklady z dôvodu prípadného zvýšenia ceny materiálov potrebných 

na zhotovenie diela, ktoré Zhotoviteľ hodnoverne preukáže. Takáto nová cena je platná až po súhlase 

Objednávateľa a bude riešená dodatkom k tejto Zmluve, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

Zmluvy. 

3.4 V prípade, že termín zahájenia zhotovovania diela by bol posunutý z dôvodu na strane Zhotoviteľa, 

tak platí pôvodne dohodnutá cena v zmysle odseku 3.1 Čl. III. 
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3.5 Ak sa dohodnú strany po uzavretí tejto Zmluvy na obmedzení, či rozšírení rozsahu plnenia, sú 

povinný dohodnúť dôsledky takéhoto obmedzenia či rozšírenia na výšku ceny a dobu 

plnenia dodatkom k tejto Zmluve, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. 

3.6 Cena uvedená v odseku 3.1 Čl. III. bude Zhotoviteľovi uhradená na základe jednotlivých daňových 

dokladov Zhotoviteľa v termínoch podľa Prílohy č. 4 tejto Zmluvy a to formou bezhotovostnej platby 

v prospech bankového účtu Zhotoviteľa. Za zaplatenie sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky 

z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa. 

Čl. IV. 

Doba plnenia 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zahájiť zhotovovanie diela v lehote do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti 

stavebného povolenia na predmet budúceho diela.  

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť dielo do ............. mesiacov od zahájenia zhotovovania diela podľa 

odseku 4.1 Čl. IV.., pokiaľ stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť do.................. Pri 

nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia po ............... sa termín odovzdania dohodnutého 

diela určí dohodou oboch zmluvných strán o nevyhnutný čas, ktorý bude oprávnene náležať 

Zhotoviteľovi, všetko s ohľadom na klimatické podmienky a technologický postup zhotovovania 

diela. 

4.3 Jednotlivé čiastkové plnenia pre etapu A a B, zaväzuje sa Zhotoviteľ realizovať v termínoch 

v zmysle Prílohy č. 3 Zmluvy - Harmonogram výstavby.  

4.4 Lehota výstavby sa predĺži o dobu spôsobenú nepredvídateľnými vplyvmi spôsobenými vyššou 

mocou (napr. klimatické podmienky, živelné pohromy a pod.), o dobu spôsobenú pozastavením 

stavby zo strany Objednávateľa (napr. z prevádzkových dôvodov), o dobu spôsobenú realizáciou 

naviac prác na základe požiadavky Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať 

Objednávateľa o vzniku vyššie uvedenej udalosti, ktorá bráni a/alebo sťažuje realizáciu diela, s 

dôsledkom omeškania doby realizácie diela dohodnutej touto Zmluvou a zároveň uviesť odhadovaný 

čas zdržania v prípade, ak je to možné. 

4.5 Zmena termínu zhotovovania diela bude riešená dodatkom k tejto Zmluve, ktorý je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto Zmluvy. 

Čl. V. 

Miesto plnenia 

5.1 Miestom plnenia je pozemok Objednávateľa parcela č. ................... o výmere ........... m2 

v katastrálnom území ............................, ktorý je jeho vlastníctvom podľa výpisu z Listu vlastníctva 

č.............., ktorý je Prílohou č.5 tejto Zmluvy. 

5.2 Miesto uvedené v predchádzajúcom odseku je taktiež miestom odovzdania a prevzatia diela. 

Čl. VI. 

Podmienky plnenia 

6.1 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi zápisnične pracovisko k realizácii predmetu plnenia podľa 

tejto Zmluvy tak, aby ten mohol bez prerušenia a obmedzenia začať s prácami a bez prerušenia v nich 

pokračovať po celú dobu výstavby, až do ukončenia zmluvného diela. 
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6.2 Pri zhotovovaní diela postupuje Zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou, všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a normami v súlade s jemu známymi záujmami Objednávateľa. 

6.3 Pri zhotovovaní diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky STN, bezpečnostné požiarne 

a hygienické predpisy, zákonné ustanovenia a prevádzacie predpisy k týmto ustanoveniam, ako aj 

rozhodnutia, alebo vyjadrenia kompetentných orgánov štátnej správy.  

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v priebehu zhotovovania diela sa bude viesť stavebný denník, pričom 

jeho vedenie sa bude vykonávať v súlade s platnými právnymi predpismi. 

6.5 Všetky zmeny v rozsahu zhotovovania diela musia byť vopred odsúhlasené Objednávateľom. 

6.6 Zhotoviteľ je povinný priebežne informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti diela. 

Čl. VII. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

7.1 K odovzdaniu a prevzatiu diela vyzve Zhotoviteľ objednávateľa minimálne 5 pracovných dní 

vopred, a to zápisom urobeným v stavebnom denníku a doporučeným listom doručeným na adresu 

Objednávateľa uvedenú v tejto zmluve. 

7.2 O odovzdaní a prevzatí diela sú Zhotoviteľ a Objednávateľ povinný spísať a podpísať protokol. 

Obidve zmluvné strany obdržia po jednom rovnopise protokolu včítane príloh. 

7.3 Vlastnícke právo ku zhotovovanej veci prechádza na Objednávateľa postupným prevádzaním 

stavebných prác v režime § 542 ods.1 Obchodného zákonníka v súlade s Harmonogramom výstavby. 

Čl. VIII. 

Zodpovednosť za vady 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené bez akýchkoľvek vád, v súlade s touto Zmluvou 

a všeobecne záväznými právnymi predpismi, bude mať kvalitatívne vlastnosti určené touto Zmluvou 

a platnými STN. 

8.2 Zmluvné strany dojednávajú všeobecnú záručnú dobu na dielo v trvaní 36 mesiacov odo dňa 

odstránenia všetkých vád a nedostatkov uvedených v zápise o obhliadke prác a podpísania 

odovzdávacích a preberacích protokolov, počas ktorej Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, t.j. za 

všetky časti diela, tak za stavebnú ako aj technickú časť, a to bez ohľadu na skutočnosť, akú záruku 

poskytujú dodávatelia Zhotoviteľovi. Zárukou preberá Zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude 

počas záručnej doby spôsobilý na používanie na dohodnutý účel. Plynutie záručnej doby na dotknutú 

časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád – doručením písomnej 

reklamácie Zhotoviteľovi. 

8.3 Dielo má vady najmä, nie však výlučne, ak: 

a) vykonanie diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, 

b) príslušným STN a záväzným predpisom, 

c) nie je vykonané v požadovanej kvalite, 

d) vykazuje nedorobky (tzn. nie je vykonané v celom rozsahu podľa tejto Zmluvy), 

e) neboli predložené doklady alebo sú vady v odovzdaných dokladoch, 

f) má právne vady vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo je 

zaťažené inými právami tretích osôb ( napr.: vecné práva, obligačné práva), 
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g) nie je použitia schopné, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela. 

8.4 Reklamácia (oznámenie vád) musí byť vykonaná písomne. Musí obsahovať označenie vady, miesto, 

kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Zhotoviteľ sa zaväzuje posúdiť oprávnenosť 

reklamovaných vád do 7 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie a odstrániť 

opodstatnene reklamované vady najneskôr do 60  pracovných dní odo dňa doručenia písomnej 

reklamácie. 

8.5 Nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele prechádza na Objednávateľa dňom prevzatia diela ako 

celku Objednávateľom na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, potvrdeného oprávnenými 

zástupcami obidvoch zmluvných strán.  

Čl. IX. 

Sankcie a odstúpenie od Zmluvy 

 

9.1 V prípade závažných porušení Zmluvy zo strany obidvoch zmluvných strán majú právo obidve 

strany od Zmluvy odstúpiť, pred tým však musia na túto skutočnosť druhú stranu písomne upozorniť. 

V prípade odstúpenia niektorou zo zmluvných strán, budú dovtedy realizované práce a náklady s tým 

spojené vyúčtované a uhradené. 

9.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s termínom zhotovenia celého diela v termíne podľa odseku 4.2 

Čl. IV. Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na úhradu zmluvnej 

pokuty vo výške 0,05% denne zo zmluvnej ceny za každý, aj začatý deň omeškania.  

9.3 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou ceny za dielo v zmysle podmienok tejto Zmluvy, 

Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si u Objednávateľa nárok na úhradu úroku z omeškania vo výške 

0,05% denne z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania. 

9.4 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania vád a/alebo s odstránením vád v súlade 

s odsekom 8.4 Čl. VIII. Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na 

úhradu zmluvnej pokuty vo výške 50,00 EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Objednávateľ je 

zároveň po uplynutí tejto lehoty oprávnený odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, 

všetko na náklady Zhotoviteľa. 

9.5 V prípade, že dôjde k  odstúpeniu od tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa z iného dôvodu, ako 

z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok zo strany Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je oprávnený práce 

rozpracované ku dňu odstúpenia od Zmluvy fakturovať Objednávateľovi vo výške vykonaného 

rozsahu prác ku dňu odstúpenia od tejto Zmluvy, zároveň je oprávnený uplatniť si u Objednávateľa 

nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 5% z ceny diela v zmysle odseku 5.1 Čl. V. tejto Zmluvy. 

9.6 V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa z iného dôvodu, ako 

z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok zo strany Objednávateľa, , Zhotoviteľ je oprávnený 

práce rozpracované ku dňu odstúpenia od Zmluvy fakturovať Objednávateľovi vo výške vykonaného 

rozsahu prác ku dňu odstúpenia od tejto Zmluvy. Objednávateľ je v takomto prípade  oprávnený 

uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 5% z ceny diela v zmysle 

odseku 5.1 Čl. V. tejto Zmluvy. 
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Čl. X. 

Záverečné ustanovenia 

10.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že vzájomne zverené informácie nesprístupnia tretej osobe 

bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhého zmluvného partnera. 

10.2 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré táto Zmluva výslovne neupravuje sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

10.3 Všetky zmeny a doplnky k tejto Zmluve môžu byť uskutočnené výlučne formou písomných 

dodatkov k Zmluve, odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

10.4 Zmluva je vyhotovená na šiestich listoch, v obsahovom prevedení šesť strán, všetko v počte štyroch 

rovnopisov, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. 

10.5 Účastníci Zmluvy prehlasujú, že porozumeli obsahu ustanovení tejto Zmluvy a zhoduje sa s ich 

slobodnou a vážnou voľou, že ju neuzavreli v tiesni ani za nevýhodných podmienok a zaväzujú sa 

dobrovoľne ustanovenia tejto Zmluvy dodržať. 

 

 

Bratislava ............................. 

 

O b  j e d n á v a t e ľ :    Z h o t o v i t e ľ : 

 

 

 

 

 

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

       konateľ spoločnosti 
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Príloha č. 2 Zmluvy o dielo 

 

Zoznam subdodávateľov 

 

P. č. 
Obchodné meno a sídlo 

subdodávateľa 
IČO 

Osoba oprávnená 

konať za 

subdodávateľa (meno 

a priezvisko, dátum 

narodenia, adresa 

pobytu) 

Percentuálny 

podiel 

na zákazke 

Predmet 

subdodávok 

1.      

2.      

3.      
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PRÍLOHA Č. 5: SPÔSOB UPLATNENIA HODNOTIACEHO KRITÉRIA A SPÔSOB URČENIA 

CENY 

 

Verejný obstarávateľ posúdi v rámci vyhodnocovania ponúk ponuky uchádzačov, ktoré boli zaradené 

do vyhodnotenia. Verejný obstarávateľ bude hodnotiť ponuky uchádzačov podľa kritéria: 

Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH 

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží/požaduje najnižšiu (celkovú) cenu za poskytnutie predmetu 

zákazky v EUR s DPH. Poradie uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny vzostupne od 1 po x, 

kde x je počet uchádzačov. 

Uchádzač celkovú ponúkanú cenu uvedie do „Formulára pre zákazku s nízkou hodnotou“- Príloha č. 3 

Výzvy a do „Obchodných podmienok“- Príloha č. 4 Výzvy. 

 

SPÔSOB URČENIA CENY: 

Uchádzačom navrhovaná cena za poskytnutie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke 

uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR). 

V cene za poskytnutie celého predmetu zákazky uvedenej v ponuke uchádzača budú započítané všetky 

náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky (napr. prípadné ďalšie príplatky alebo 

poplatky a pod.). Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača na riadne poskytnutie predmetu zákazky. 

Uchádzač uvedie cenu zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta.  

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú cenu uvedie v zložení: 

- navrhovaná cena bez DPH 

- sadzba DPH a výška DPH 

- navrhovaná cena vrátane DPH 

 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní. Verejný obstarávateľ bude ponúknutú 

cenu považovať za konečnú.  

V prípade, ak uchádzač ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po vystavení objednávky 

sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny predmetu zákazky, t. j. v prípade zmeny postavenia 

uchádzača na platcu DPH, je ním predložená celková cena konečná a nemenná a bude považovaná za cenu 

na úrovni s DPH. 


