
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.j.: 17741/2017/OESM-001       Bratislava: 04.10.2017 

 

 

 

V ý z v a 
na predloženie ponuky (prieskum trhu) 

 

zákazka s nízkou hodnotou 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“) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov organizácie:  Dopravný úrad  

Sídlo:     Letisko M. R. Štefánika 

   823 05 Bratislava  

Zastúpené :   Ing. Ján Breja, predseda 

IČO:     42355826 

IČO DPH:    nie je platcom DPH 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 a)  zákona o verejnom obstarávaní 

 

IBAN:   SK75 8180 0000 0070 0049 9595  

 

Kontaktná osoba:  Terézia Prvá 

Tel:     +421 248777549 

E-mail:   terezia.prva@nsat.sk 

 

Druh zákazky: stavebné práce, služba, tovar 

 

Slovník spoločného obstarávania (CPV) :  

Hlavný slovník: 

45000000-7-Stavebné práce 

Doplnkový slovník: 

45400000 – Kompletizačné práce 

44111000-1 Stavebné materiály 

60000000-8 Dopravné služby 

 

Predmet zákazky: 

„Stavebnotechnické riešenie – opravy sociálnych zariadení, zdravotechnika (vodoinštalácia, 

kanalizácia), elektroinštalácia v administratívnej budove  Dopravného úradu, Prístavná 10, 

821 09  Bratislava“    

 

1. Predpokladaná hodnota zákazky:  do 43 837,86 EUR bez DPH 

 

 

Zdôvodnenie nie bežnej dostupnosti: 

Obstarávaná zákazka nespĺňa podmienky podľa: 

mailto:terezia.prva@nsat.sk
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 § 2 ods. 5 písm. o) bod 1 zákona o verejnom obstarávaní: je dodávaný a poskytovaný na 

základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek. 

 

2. Opis predmetu zákazky: 

Dopravný úrad potrebuje nevyhnutne vykonať opravu sociálnych zariadení, zdravotechniky 

(vodoinštalácia, kanalizácia), elektroinštalácie v administratívnej budove Dopravného úradu, 

Prístavná 10, 821 09  Bratislava.    

Na základe uvedeného bol zrealizovaný prieskum trhu na predmet zákazky a bol uskutočnený 

výkaz a výmer odborne spôsobilou osobou. Opis predmetu zákazky je súčasťou prílohy č. 1 tejto 

Výzvy, ktorá pozostáva z bodu: 

 A) – Technická špecifikácia predmetu zákazky – na doplnenie 

B) - Osobitné požiadavky na plnenie.  

 

3. Trvanie zmluvy:  
Zmluvný vzťah bude uzatvorený na dobu určitú od účinnosti zmluvy najneskôr do skončenia 

záručnej doby na dielo. 

 

4. Typ zmluvy:  

Zmluva o dielo.  

 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 

 

6. Variantné riešenia 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

 

7. Miesto dodania prác: 

      Prístavná 10, 821 09  Bratislava.    
 

8. Kontaktná osoba: 

V prípade potreby objasniť predmet zákazky môžete požiadať o ich vysvetlenie priamo 

u zodpovednej osoby podľa bodu 1 tejto výzvy. 

 

9. Postup obstarávania: 

 Zákazka podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ktorá  nepresahuje hodnotu zákazky podľa 

§ 5 ods. 3 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. 

 

10. Obhliadka miesta a dodania predmetu zákazky 

Oprava predmetnej zákazky si bude vyžadovať nevyhnutnú obhliadku administratívnej budovy  

Dopravného úradu, Prístavná 10, 821 09  Bratislava. Obhliadku treba nevyhnutné vykonať 

v objekte Dopravného úradu, Prístavná 10, 821 09  Bratislava, kontaktná osoba: Terézia Prvá, 

tel.: +421 248777549, mobil: 0918 382 007, e-mail: terezia.prva@nsat.sk v pracovných dňoch 

od 9
00

 hod. do 11
00 

hod. Z vykonanej obhliadky bude vyhotovené potvrdenie o vykonaní 

obhliadky. 

 

11. Ponuka musí obsahovať: 

1. Doklad uvedený v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní týkajúci sa osobného 

postavenia  preukáže dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní -  predloženým 

ku dňu rokovania originálnym dokladom alebo jeho úradne overenej kópie (nie starším ako 

mailto:terezia.prva@nsat.sk
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3 mesiace), resp. môže byť nahradený podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní 

„Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov“ vydaným Úradom pre verejné obstarávanie.  

 

2. Návrh na plnenie kritéria podľa prílohy č. 2 vrátane prílohy 1 pozostávajúcej z bodu:   

A) – Technická špecifikácia predmetu zákazky - doplniť  

B) -  Osobitné požiadavky na plnenie.   

Všetky náklady na predloženie ponuky znáša uchádzač/záujemca. V prípade nesplnenia 

požiadaviek na ponuku a požiadaviek na predmet zákazky, bude ponuka uchádzač 

z predmetného verejného obstarávania vylúčená. Verejný obstarávateľ upozorňuje 

uchádzačov, že v prípade, ak bude z ponuky uchádzača  nesplnený kompletne bod 11 tejto 

Výzvy, takáto ponuka bude z verejného obstarávania vylúčená. 

 

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Kritériom je najnižšia cenová ponuka v EUR s DPH za celý predmet zákazky.  

Záujemca/uchádzač v cene zahrnie všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky podľa 

prílohy č. 1 tejto Výzvy. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu 

celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v cenovej ponuke. Ceny musia byť 

stanovené podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 

vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. 

 

Záujemca/uchádzač vyplní návrh na plnenie kritéria podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy. 

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého celková ponuka v EUR s DPH bude 

najnižšia. Poradie ostatných uchádzačov za víťazným uchádzačom sa stanoví podľa výšky ceny 

v EUR s DPH od najnižšej po najvyššiu. 

 

13. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia: 

Lehotu na predkladanie ponúk stanovil verejný obstarávateľ do 11.10.2017 o 10:00 hod. 

miestneho času. Ponuky doručené po tomto čase nebudú vyhodnocované. 

Cenová ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a doručená prostredníctvom pošty alebo 

osobne na adresu verejného obstarávateľa: Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 

Bratislava. 

Úradné hodiny podateľne:    Pondelok – štvrtok          08:30 - 10:00    13:00 – 15:00 

                                        Piatok                               08:30 - 11:00           

Ponuka musí byť doručená na adresu verejného obstarávateľa v samostatnej nepriehľadnej 

obálke. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu 

otvoreniu a musí obsahovať nasledovné údaje:  

- adresu verejného obstarávateľa,  

- obchodné meno a sídlo uchádzača,  

- označenie „súťaž – NEOTVÁRAŤ“,  

- označenie heslom súťaže – „Stavebnotechnické riešenie – opravy sociálnych zariadení, 

zdravotechnika (vodoinštalácia, kanalizácia), elektroinštalácia v administratívnej budove  

Dopravného úradu, Prístavná 10, 821 09  Bratislava“    

 

14. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: 

Nie 

 

15. Podmienky týkajúce sa zmluvy:  

Výsledkom verejného obstarávateľa bude zmluva o dielo, ktorej neoddeliteľnú súčasť bude 

tvoriť: 

1.Príloha č. 1 „Opis predmetu zákazky“ a 
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2. Príloha č. 2 „Návrh na plnenie kritéria“. 

  

16. Lehota dodania prác: 

     Najneskôr do 20.12.2017. 

  

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

a) proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117  zákona 

o verejnom obstarávaní nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietku  

v zmysle zákona o verejnom obstarávaní; 

b) všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači 

hradia v plnej výške; 

c)  uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku; 

d) neúplná ponuka nebude hodnotená;  

e)  ponuky predložené po uplynutí lehoty nebudú akceptované; 

f)  verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v štátnom jazyku; 

g) úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy predložiť originál dokladu alebo úradne 

overenú kópiu podľa bodu 10 tejto Výzvy; 

h)  doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom 

mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne 

musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak 

sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku; 

i)  ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť, poskytnúť 

verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, verejný 

obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil za úspešným uchádzačom 

ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť 

zmluvu alebo nesplní povinnosť, poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť 

potrebnú na uzavretie zmluvy, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa 

umiestnil ako tretí v poradí. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu 

s úspešným uchádzačom, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase odoslania tejto Výzvy nemohol 

predpokladať; 

j) neoddeliteľnú súčasť zmluvy s úspešným uchádzačom bude tvoriť návrh ceny za predmet 

zákazky v Euro uvedenej v Prílohe č. 2 – Návrh na plnenie kritérií; 

k) výsledok verejného obstarávateľa bude oznámený iba víťaznému uchádzačovi, ktorý odo dňa 

doručenia predmetného oznámenia predloží verejnému obstarávateľovi návrh zmluvy o dielo  

v lehote do 3 pracovných dní. 

 

 

 

 

           Ing. Ján Breja 

            predseda úradu 
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Príloha č. 1: Predmetom zákazky je opis technických vlastností, ktoré má spĺňať predmet 

zákazky. Technickú špecifikáciu v bode A) je potrebné doplniť v tabuľke č. 1 údaje v stĺpci 

jednotková cena s DPH a cena celkom s DPH. 

 

1.  Vykonať stavebné opravy sociálnych zariadení, zdravotechniky (vodoinštalácia, kanalizácia), 

elektroinštalácie v administratívnej budove  Dopravného úradu, Prístavná 10, 821 09  Bratislava.    

 

A) Technická špecifikácia predmetu zákazky:  

 

potrebné zadať:  

Poradové 

číslo 
  Technické vlastnost Jednotka 

Presná 

hodnota 

Jednot. 

Cena v € s 

DPH 

Cena 

celkom v 

€ s DPH 

  

Stavebno-technické riešenie - Sociálne zariadenie I.np, II.np 
  

  

    Práce a dodávky HSV        
  

    Zvislé a kompletné konštrukcie        
  

1   Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm    ks 4,000 
  

2   Zamurovanie  plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (100x599x249)    m2 1,573 
  

    0,1*2,1*2+0,25*2,1*2      1,470 
  

    0,2*0,2*2      0,080 
  

    0,15*0,15      0,023 
  

    Súčet      1,573 
  

3   

Obmurovanie  plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami YTONG (predstena pre zavesenie 

wc,výlevky)    m2 9,960 

  

    0,85*1,2*4      4,080 
  

    0,9*1,2*4      4,320 
  

    1,3*1,2      1,560 
  

    Súčet      9,960 
  

4   

Ukotvenie muriva k tehelným konštrukciam plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 

100 mm    m 24,000 

  

5   

Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG 

(100x249x599)    m2 213,972 

  

    "I.np        
  

    (4,15+32+0,3)*3,0      109,350 
  

    "odpočet dvere        
  

    -0,6*1,97*2      -2,364 
  

    Medzisúčet      106,986 
  

    "II.np        
  

    (4,15+32+0,3)*3,0      109,350 
  

    "odpočet dvere        
  

    -0,6*1,97*2      -2,364 
  

    Medzisúčet      106,986 
  

    Súčet      213,972 
  

    Úpravy povrchov, podlahy, osadenie        
  

6   Príprava vnútorného podkladu stropov, penetračný náter    m2 37,900 

  

7   Vnútorná omietka stropov, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit tenkovrstvová    m2 37,900 

  

    "I.np        
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    1,9+5,45+2,55+1,95+7,1      18,950 
  

    "II.np        
  

    1,9+5,45+2,55+1,95+7,1      18,950 
  

    Súčet      37,900 
  

8   Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter    m2 92,800 

  

9   Vnútorná omietka stien, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit tenkovrstvová    m2 92,800 

  

    "I.np        
  

    (5,6+6,5+5,9)*1,4      25,200 
  

    (9,8+10,8)*0,9      18,540 
  

    (0,5*2,0+1,1*0,3)*2      2,660 
  

    Medzisúčet      46,400 
  

    "II.np        
  

    (5,6+6,5+5,9)*1,4      25,200 
  

    (9,8+10,8)*0,9      18,540 
  

    (0,5*2,0+1,1*0,3)*2      2,660 
  

    Medzisúčet      46,400 
  

    Súčet      92,800 
  

10   

Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným zahladením do 

stavebného lepidla    m2 92,800 

  

11   Penetračný náter podláh    m2 36,920 
  

12   Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2    ks 8,000 

  

    I.np        
  

    4          "0,6*1,97      4,000 
  

    II.np        
  

    4          "0,6*1,97      4,000 
  

    Súčet      8,000 
  

13   Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm L    ks 2,000 

  

    1+1             "I.np + II.np      2,000 
  

    Súčet      2,000 
  

14   Zárubňa oceľová CgU 60x197x10cm P    ks 2,000 

  

    1+1            "I.np + II.np      2,000 
  

    Súčet      2,000 
  

15   Zárubňa oceľová CgU 60x197x16cm L    ks 2,000 
  

    1+1            "I.np + II.np"      2,000 
  

    Súčet      2,000 
  

16   Zárubňa oceľová CgU 60x197x16cm P    ks 2,000 
  

    1+1             "I.np + II.np      2,000 
  

    Súčet      2,000 
  

    Ostatné konštrukcie a práce-búranie        
  

17   Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m    m2 136,000 
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18   Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm,  -0,19600t    m2 39,614 

  

    "I.np        
  

    (2,1+1,1+0,85+0,85)*2,2      10,780 
  

    (4,0+1,1)*3,0      15,300 
  

    0,95*0,15      0,143 
  

    "odpočet  dvere, sklobet.        
  

    -0,6*1,97*4      -4,728 
  

    -(0,75*0,5+1,5*0,5+0,25*0,25+1,0*0,5)      -1,688 
  

    Medzisúčet      19,807 
  

    "II.np        
  

    (2,1+1,1+0,85+0,85)*2,2      10,780 
  

    (4,0+1,1)*3,0      15,300 
  

    0,95*0,15      0,143 
  

    "odpočet  dvere, sklobet.        
  

    -0,6*1,97*4      -4,728 
  

    -(1,0*0,5+1,25*0,5+0,25*0,25+1,0*0,5)      -1,688 
  

    Medzisúčet      19,807 
  

    Súčet      39,614 
  

19   
Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu,  
-1,90500t    m3 0,660 

  

    1,1*3,0*0,2      0,660 
  

    Súčet      0,660 
  

20   Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm,  -0,05500t    m2 3,376 

  

    0,75*0,5+1,5*0,5+0,25*0,25+1,0*0,5      1,688 
  

    1,0*0,5+1,25*0,5+0,25*0,25+1,0*0,5      1,688 
  

    Súčet      3,376 
  

21   

Búranie podkladov pod dlažby, mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 

4 m2  -2,20000t    m3 1,096 

  

    36,52*0,03      1,096 
  

    Súčet      1,096 
  

22   Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlažby,  -0,06500t    m2 36,520 

  

    "I.np        
  

    1,86+0,98+1,07+1,1+4,2+3,17+5,88      18,260 
  

    "II.np        
  

    1,86+0,98+1,07+1,1+4,2+3,17+5,88      18,260 
  

    Súčet      36,520 
  

23   Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t    ks 10,000 

  

    4+4      "0,6*1,97      8,000 
  

    2      "0,8*1,97      2,000 
  

    Súčet      10,000 
  

24   Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  -0,07600t    m2 15,760 

  

    "I.np        
  

    0,6*1,97 *4      4,728 
  

    0,8*1,97 *2      3,152 
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    "II.np        
  

    0,6*1,97 *4      4,728 
  

    0,8*1,97*2      3,152 
  

    Súčet      15,760 
  

25   
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných, vrátane otlčenia podkl., nad 2 m2,  -
0,06800t    m2 152,148 

  

    I.np        
  

    (5,6+4,0+4,2+4,2+7,08+8,1+9,8)*2,1      90,258 
  

    "odpočet dvere        
  

    -0,6*1,97*8      -9,456 
  

    -0,8*1,97*3      -4,728 
  

    Medzisúčet      76,074 
  

    II.np        
  

    (5,6+4,0+4,2+4,2+7,08+8,1+9,8)*2,1      90,258 
  

    "odpočet dvere        
  

    -0,6*1,97*8      -9,456 
  

    -0,8*1,97*3      -4,728 
  

    Medzisúčet      76,074 
  

    Súčet      152,148 
  

26   
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť 
do 5 km    t 26,955 

  

27   Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km (do 30km)    t 142,515 

  

    28,503*5      142,515 
  

    Súčet      142,515 
  

28   Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt    t 26,955 

  

29   Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné    t 26,955 

  

    Presun hmôt HSV        
  

30   

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. murovanou z tehál, tvárnic, z kovu 

výšky do 12 m    t 18,419 

  

    Práce a dodávky PSV        
  

    Konštrukcie - drevostavby        
  

31   Kazetový podhľad Armstrong Prima Dune Plus colour white 600 x 600 mm    m2 32,800 

  

    "I.np        
  

    1,9+5,45+1,95+7,1      16,400 
  

    "II.np        
  

    1,9+5,45+1,95+7,1      16,400 
  

    Súčet      32,800 
  

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

  

    Konštrukcie stolárske        
  

33   Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového do zárubne, vrátane kovania    ks 8,000 

  

34   Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch fólia, plné, šírka 600-900 mm    ks 4,000 

  

    Elegant komfort, fólia -buk, biela, dub, javor, orech AM, čerešňa.          

    I.np        
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    1      "š.600  Ľ      1,000 
  

    1      "š.600  P      1,000 
  

    II.np        
  

    1      "š.600  Ľ      1,000 
  

    1      "š.600  P      1,000 
  

    Súčet      4,000 
  

35   

Dvere vnútorné jednokrídlové, výplň DTD doska, povrch fólia, 2/3 presklenie matné sklo, 

šírka 600-900 mm    ks 4,000 

  

    Elegant komfort, fólia -buk, biela, dub, javor, orech AM, čerešňa.          

    I.np        
  

    1      "š.600  Ľ      1,000 
  

    1      "š.600  P      1,000 
  

    II.np        
  

    1      "š.600  Ľ      1,000 
  

    1      "š.600  P      1,000 
  

    Súčet      4,000 
  

36   Kovanie, 2x kľučka, zámok zadlabací vložkový    ks 8,000 
  

37   Demontáž prahu dverí jednokrídlových,  -0,00100t    ks 6,000 
  

    3+3      6,000 
  

    Súčet      6,000 
  

38   Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg    ks 4,000 

  

39   Samozatvárač do 80 kg, pre dvere šírky max. 900 mm    ks 4,000 
  

    "I.np + II.np - dvere vo WC ženy, WC muži        
  

    2+2      4,000 
  

    Súčet      4,000 
  

40   Montáž prahu dverí, jednokrídlových    ks 6,000 
  

41   Prah dubový L=62 B=15 cm    ks 4,000 
  

    2+2           "I.np + II.np      4,000 
  

    Súčet      4,000 
  

42   Prah dubový L=82 B=15 cm    ks 2,000 
  

    1+1        "I.np + II.np      2,000 
  

    Súčet      2,000 
  

43   Montáž sanitárnych priečok    m2 31,080 
  

44   Deliace sanitárne WC priečky s dverami (napr.ELMAPLAN abs 32)    m2 31,080 

  

    I.np        
  

    (3,2+0,9)*2,1      8,610 
  

    (1,7+1,6)*2,1      6,930 
  

    Medzisúčet      15,540 
  

    II.np        
  

    (3,2+0,9)*2,1      8,610 
  

    (1,7+1,6)*2,1      6,930 
  

    Medzisúčet      15,540 
  

    Súčet      31,080 
  

45   Montáž pisoárových deliacich stien    ks 4,000 
  

46   Deliaca stena medzi pisoáre    ks 4,000 
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47   Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m    %   

  

    Podlahy z dlaždíc        
  

48   Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm    m2 37,900 

  

    "I.np        
  

    1,9+5,45+2,55+1,95+7,1      18,950 
  

    "II.np        
  

    1,9+5,45+2,55+1,95+7,1      18,950 
  

    Súčet      37,900 
  

49   

Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 300x300  ( farebné a materiálové riešenie 

podľa požiadaviek invetora)    m2 38,658 

  

    37,9*1,02      38,658 
  

    Súčet      38,658 
  

50   Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m    %   
  

    Dokončovacie práce a obklady        
  

51   Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu    m2 121,472 

  

    "I.np        
  

    (5,6+6,5+5,9)*1,6      28,800 
  

    (9,8+10,8)*2,1      43,260 
  

    "odpočet        
  

    -0,6*1,97*2      -2,364 
  

    -0,6*1,6*2*4      -7,680 
  

    -0,8*1,6      -1,280 
  

    Medzisúčet      60,736 
  

    "II.np        
  

    (5,6+6,5+5,9)*1,6      28,800 
  

    (9,8+10,8)*2,1      43,260 
  

    "odpočet"odpočet        
  

    -0,6*1,97*2      -2,364 
  

    -0,6*1,6*2*4      -7,680 
  

    -0,8*1,6      -1,280 
  

    Medzisúčet      60,736 
  

    Súčet      121,472 
  

52   Montáž obkladov ostenia z obkladačiek do tmelu    m 8,400 
  

    "I.np        
  

    (0,7*2)*3      4,200 
  

    "II.np        
  

    (0,7*2)*3      4,200 
  

    Súčet      8,400 
  

53   Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických do tmelu, akákoľvek veľkosť    m 3,600 

  

    0,6*3      1,800 
  

    0,6*3      1,800 
  

    Súčet      3,600 
  

54   
Obkladačky rozmer 200x300 mm (rozmer, farebné a materiálové riešenie podľa požiadaviek 
invetora)    m2 126,961 
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    121,472      121,472 
  

    (0,6+0,7*2)*0,25*3      1,500 
  

    (0,6+0,7*2)*0,25*3      1,500 
  

    Medzisúčet      124,472 
  

    124,472*1,02      126,961 
  

55   Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny    m 29,040 
  

    (0,6*0,7*2)*6      5,040 
  

    3,0*8      24,000 
  

    Súčet      29,040 
  

56   Ukončovací profil na ukončenie rohu obkladov    ks 29,917 
  

    29,04*1,02      29,621 
  

    Súčet      29,621 
  

57   Opravy obkladov stien keramických do 5 ks/m2, doplnenie obkladu pás pri dverách    ks 8,000 

  

58   

Obkladačky rozmer 200x300 mm ( rozmer aj farbu prispôsobiť jestvujúcemu obkladu na 

chodbe)    m2 0,480 

  

    0,2*0,3*8      0,480 
  

    Súčet      0,480 
  

59   Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m    %   
  

    Dokončovacie práce - nátery        
  

60   Príprava podkladu pod nátery kovových stavebných doplnkových konštrukcií    m2 12,000 

  

61   Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm    m2 12,000 

  

62   Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm    m2 12,000 

  

    Dokončovacie práce - maľby        
  

63   Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m    m2 115,080 
  

    "I.np        
  

    (4,8+1,2+1,3+2,1+2,85+5,95+4,9)*0,9      20,790 
  

    "strop        
  

    2,92+4,23+9,5+20,10      36,750 
  

    Medzisúčet      57,540 
  

    "II.np        
  

    (4,8+1,2+1,3+2,1+2,85+5,95+4,9)*0,9      20,790 
  

    2,92+4,23+9,5+20,10      36,750 
  

    Medzisúčet      57,540 
  

    Súčet      115,080 
  

64   Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m    m2 268,608 

  

65   

Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na 

podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m    m2 130,700 

  

    "I.np        
  

    (5,6+6,5+5,9)*1,4      25,200 
  

    (9,8+10,8)*0,9      18,540 
  

    (0,5*2,0+1,1*0,3)*2      2,660 
  

    "strop        
  

    1,9+5,45+2,55+1,95+7,1      18,950 
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    Medzisúčet      65,350 
  

    "II.np        
  

    (5,6+6,5+5,9)*1,4      25,200 
  

    (9,8+10,8)*0,9      18,540 
  

    (0,5*2,0+1,1*0,3)*2      2,660 
  

    "strop        
  

    1,9+5,45+2,55+1,95+7,1      18,950 
  

    Medzisúčet      65,350 
  

    Súčet      130,700 
  

    Zdravotechnika - zariaď. predmety - demontáže        

  

66   Demontáž zápachovej uzávierky, vpustu do DN 100,  -0,00420t    ks 2,000 

  

67   Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného,  -0,03420t    súb. 6,000 

  

68   Demontáž pisoára, -0,01720t    súb. 4,000 
  

69   

Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, vrátane stlpu umyvadla  -

0,01946t    súb. 4,000 

  

70   

Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej,  -

0,03470t    súb. 2,000 

  

71   Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody  -0,69347t    súb. 1,000 

  

72   Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -0,0026t    súb. 8,000 
  

73   Demontáž pisoárového automatického splachovača, -0,0026    súb. 4,000 
  

74   Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej s príslušenstvom -0,00225t    ks 2,000 

  

75   
Demontáž jednoduchej  zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, 
práčky  -0,00085t    ks 8,000 

  

76   

Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariaď. predmetov vodorovne do 100 m z budov s 

výš. do 6 m    t 1,161 

  

77   Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m    %   

  

    Práce a dodávky PSV -  UK        
  

    Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie        
  

78   
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových, normy 42 0250 bežných, normy 42 
5710.0 - akosť 11 353.0  DN 15    m 10,000 

  

79   Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5    m 10,000 
  

80   Oprava rozvodov potrubí - vsadenie odbočky do DN 15    ks 4,000 
  

81   Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 24 m    %   
  

    Ústredné kúrenie, armatúry.        
  

82   Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8  (ručný 1/8")    ks 4,000 

  

83   Montáž termostatickej hlavice    súb. 4,000 
  

84   Termostatická hlavica    ks 4,000 
  

    
max.10bar 
max.110°C    

    
  

85   Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 24 m    %   
  

    Ústredné kúrenie, vykurov. telesá        
  

86   Demontáž radiátorov článkových,  -0,01057t    m2 0,720 
  

87   Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm    ks 4,000 
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Poradové 

číslo 
  Technické vlastnost Jednotka 

Presná 

hodnota 

Jednot. 

cena v € s 

DPH 

Cena 

celkom v 

€ s DPH 

   

   

 

Zdravotechnika (vodoinštalácia, kanalizácia) 

Práce a dodávky PSV    

  

  

 

Izolácie tepelné    

  

  

1 Montáž trubíc z PE    m 65,000 
  

 
44+11+10    

 
65,000 

  

 
Súčet    

 
65,000 

  

2 Armaflex AF 6-018 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell    m 44,000 

  

 
tepelná a chladová izolácia na báze flexibilnej elastomerickej (kaučukovej) peny so štruktúrou 
uzatvorených buniek (FEF)      

  

3 Armaflex AF 6-022 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell    m 11,000 

  

 
tepelná a chladová izolácia na báze flexibilnej elastomerickej (kaučukovej) peny so štruktúrou 
uzatvorených buniek (FEF)      

  

4 Armaflex AF 2-035 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell    m 10,000 

  

 

tepelná a chladová izolácia na báze flexibilnej elastomerickej (kaučukovej) peny so štruktúrou 

uzatvorených buniek (FEF)      

  

5 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 36 m do 48 m    %   

  

6 Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m    %   

  

 

Zdravotech. vnútorná kanalizácia    

  

  

7 Vpust HL 310 NPrR    ks 2,000 
  

8 HL 136 NT    ks 1,000 
  

9 Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100    ks 4,000 

  

10 Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT  110/4, 3 ležaté zavesené    m 25,000 

  

11 Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné zvislé    m 10,000 
  

12 Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 40/3 odpadné prípojné    m 20,000 
  

88   

Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO 11K 600x400 s bočným pripojením, s 

konzolami na uchytenie    ks 4,000 

  

89   Vyskúšanie vykurovacích telies tlakom oceľových alebo liatinových    m2 0,960 

  

90   Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo hliníkových    m2 0,960 

  

91   Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa    ks 4,000 
  

92   Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies    m2 0,960 

  

93   Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies    m2 0,720 

  

94   Vyregulovanie gulačného ventilu s termostatickým ovládaním    ks 4,000 
  

95   Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 12 m    %   
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13 Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 56/3 odpadné prípojné    m 6,000 
  

14 Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 63/3 odpadné prípojné    m 2,000 
  

15 Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné    m 4,000 
  

16 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125    m 67,000 

  

 

25+10+20+6+2+4    

 

67,000 
  

 

Súčet    

 

67,000 
  

17 Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m    %   

  

18 Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 500m    %   

  

 

Zdravotechnika - vnútorný vodovod    

  

  

19 Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25,  -0,00213t    m 15,000 

  

20 Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu    ks 4,000 
  

21 Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25    súb. 4,000 

  

22 Potrubie z viacvrstvových rúr Geberit Mepla d16x2,25mm    m 44,000 
  

23 Potrubie z viacvrstvových rúr Oventrop d20x2,5mm    m 11,000 
  

24 Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2    ks 20,000 

  

25 Guľový kohút Optibal s plastovou kolíkovou rukoväťou DN 15 G 1/2"    ks 8,000 

  

26 Guľový kohút Optibal s plastovou kolíkovou rukoväťou a vypúšťaním DN 20 G 3/4"    ks 2,000 

  

27 Spätný ventil pre sanitárne systémy, 1/2”, GIACOMINI    ks 6,000 
  

28 Poistný ventil, 1/2”x7,5 bar    ks 6,000 
  

29 Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2    ks 8,000 
  

30 Tatramat malolitrážny elektrický tlakový ohrievač pod umývadlo bez batérie s objemom 15L-EO 15 P    ks 2,000 

  

 
Bezpečnostný poistný ventil súčasť dodávky    

  
  

31 Prietokový ohrievač TV M3/SNM 3,5 kW  230 V s batériou stojánkovou    ks 4,000 

  

 
Dvojplášťový výmenník tepla a el. ohrievacie teleso, Systém samoťiaže, nie je potrebné čerpadlo ÚK    

  

  

32 Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4    ks 2,000 
  

 
komplet aj so spojovacím materialom    

  
  

33 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50    m 55,000 
  

 

44+11    

 

55,000 
  

 

Súčet    

 

55,000 
  

34 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80    m 55,000 
  

35 Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1/2    ks 2,000 
  

 
osadený pri kohúte    

  
  

36 Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4    ks 2,000 
  

 
osadený pri kohúte    

  
  

37 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 36 do 48 m    %   

  

38 Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500m    %   

  

 

Zdravotechnika - zariaď. predmety    

  

  

39 Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom    ks 8,000 
  

40 Misa záchodová biela komplet 1    ks 8,000 
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41 

Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, 

AlcaPlast)    súb. 10,000 

  

42 DuoFix pre závesné WC Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, 1138x136x526 mm, plast, GEBERIT    ks 10,000 

  

43 Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním    súb. 4,000 

  

44 Pisoár biely  s tlakovým splachovačom Shell a zápachovou uzávierkou    ks 4,000 

  

45 Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry    súb. 8,000 
  

46 Montáž batérie umývadlovej  s mechanickým ovládaním odpadového ventilu    ks 8,000 

  

47 Batéria stojánková umyvadlová    ks 8,000 
  

48 Umývadlo  diturvitove biele    ks 8,000 
  

49 Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry    súb. 2,000 
  

50 Závesná výlevka, keramika, plastová mreža biela    ks 2,000 
  

51 Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2    súb. 8,000 
  

52 Ventil rohový RDL 80 1/2"    ks 8,000 
  

53 Batéria drezová  nástenná s predĺženým vývodovom mosadzná so spodným výtokom 1/2"x 150 mm    ks 1,000 

  

54 Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej    ks 1,000 

  

55 Montáž ventilu odpadového pre zariaďovacie predmety nad 32 do DN 50    ks 1,000 

  

56 HUTTERER & LECHNER odpady a sifóny. Uzáver zápachový drezový DN 40/50, HUL 100G/40    ks 8,000 

  

57 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 32    ks 8,000 

  

58 Uzávierka zápachová - sifón umývadlový    ks 8,000 
  

 
Sifón je špecialne určený pre šetrenie miesta pod umyvadlami a v nábytkoch    

  
  

59 Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, výlevkovej do D 40    ks 2,000 

  

60 Zápachová uzávierka pre výlevky    ks 2,000 
  

61 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m    %   

  

62 Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m    %   

  

 

Konštrukcie doplnkové kovové    

  

  

63 Montáž podperných konštrukcií  do 100 kg    ks 36,667 
  

 

55/1,5    

 

36,667 
  

 

Súčet    

 

36,667 
  

64 Dodávka podperných konštrukcii    t 0,041 
  

 

37*1,1/1000    

 

0,041 
  

 

Súčet    

 

0,041 
  

 

Hodinové zúčtovacie sadzby    

  

  

65 Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín    hod 25,000 

  

 
montážne práce pri napojení studej vody na existujúci rozvod. ( sekanie drážky v stene)    

  

  

 

Ostatné    

  

  

66 Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín    hod 70,000 

  

 
naviac práce vzniknuté na stavbe    

  
  

67 Stavebno montážne práce nenáročné - sekacie a búracie práce    hod 30,000 
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Elektroinštalácia (svetelné a zásuvkové rozvody) 

    

  

Por.č. Technické vlastnosti Jednotka 

Presná 

jednotka 

Jednot. 

cena v € s 

DPH 

Cena 

celkom v 

€ s DPH 

1 Montáž doplnkov svietidiel - lineárne žiarivky    ks 32,000 
  

2 Svetelné zdroje - lineárna žiarivka 18W    ks 32,000 
  

 

Práce a dodávky M    

  

  

 

Elektromontáže    

  

  

3 Krabica odbočná s viečkom kruhová, bez zapojenia    ks 12,000 

  

4 Krabica KU 68-1902    ks 12,000 

  

5 Krabica pancierová z PVC,100 x100, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov    ks 6,000 

  

6 Krabica pancierová KA - 8119 KA    ks 6,000 

  

 
Balenie: 1/24 ks    

  
  

7 Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný vrátane zapojenia    ks 8,000 

  

8 Spínač 1 3553-01629    ks 8,000 
  

9 Spínač rámik    ks 8,000 
  

10 Spínač kryt    ks 8,000 
  

11 Spínač nástenný IP20 x násobná 10/16A-250V, vrátane zapojenia priebežný    ks 4,000 

  

12 Zásuvka 5512-2349    ks 4,000 
  

13 Zapojenie svietidlá IP20-44, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou    ks 4,000 

  

14 Interiérové svietidlo žiarivkové 2x18W, IP20-44    ks 4,000 
  

15 Zapojenie svietidlá IP20-44, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou    ks 6,000 

  

16 Svietidlo s lineárnou žiarivkou 4x18W, IP20-44, EVG    ks 6,000 
  

17 

Zapojenie svietidlá IP20, 3x svetelný zdroj, P=60W, stropného - nástenného interierového s lineárnou 

žiarivkou    ks 8,000 

  

18 Žiarivkové zabudovateľné svietidlo 1x25W, IP20-44    ks 8,000 
  

19 Montáž automatiky - preradníka pre VIP    ks 8,000 
  

20 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5    m 65,000 
  

21 CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN    m 65,000 
  

22 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5    m 137,000 
  

23 CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN    m 137,000 
  

24 Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  450/750 V 2,5    m 25,000 
  

25 H07V-K 2,5 Flexibilný kábel harmonizovaný    m 25,000 
  

 
Ekvivalent CYA    

  
  

26 PPV (pomocné a podružné výkony)    %   
  

27 Demontáž existujúceho zariadenia    hod 8,000 
  

28 Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača    hod 14,000 
  

29 Skúšobná prevevádzka technologického zariadenia    hod 6,000 
  

30 Zabezpečenie pracoviska    hod 8,000 
  

31 Drobné elektroinštalačné práce    hod 4,000 
  

32 Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy    hod 15,000 
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B) Osobitné požiadavky na plnenie: 
 

Dodávateľ je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy doručiť 

objednávateľovi zoznam s rozpisom jednotkových cien  a  časový harmonogram prác. 

 

Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a 

zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácii vzniknutého realizáciou diela. 

Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky. Súčasťou dokladov 

ku preberaciemu konaniu stavby budú doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela 

oprávneným zneškodňovateľom odpadov. 

 

Zhotoviteľ deklaruje, že si preveril správnosť výpočtu „výkazu výmer“ a zistené nedostatky alebo odchýlky 

vo „výkaze výmer“ ocenil samostatne a nezahrnul ich do celkovej ponukovej ceny predmetu zákazky. Vo 

svojej ponuke však na tento fakt upozornil objednávateľa. V prípade že, chyby projektu a odchýlky vo 

výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie predmetu zákazky, je povinný ich vykonať na svoje 

náklady a z tohto titulu nebude požadovať zvýšenie ceny počas realizácie. Zvýšenie ceny môže zhotoviteľ 

požadovať len v prípade, ak chyby v projekte, resp. chyby vo „výkaze výmer“ nemohol zistiť ani pri 

vynaložení odbornej starostlivosti.  

 

Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zákazky 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to oprávnenými osobami (či už objednávateľa alebo 

inými osobami určenými na základe zmluvy a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 

Počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do denníka sa zapisujú všetky 

skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah  denníka 

a k zápisom pripájať svoje stanoviská.  

 

Ak stavbyvedúci zhotoviteľa ako zamestnanec  objednávateľa oprávnený konať vo veciach technických 

s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný do troch pracovných dní osobitným záznamom zapísať svoje 

stanovisko, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí. Povinnosť viesť denník končí dňom  

odovzdania a prevzatia diela. 

 

Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN, bezpečnostné a požiarne predpisy, všetky 

právne predpisy, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Pokiaľ porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, 

nesie všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ.    

 

Zodpovednosť za škodu počas realizácie stavby znáša zhotoviteľ, zhotoviteľ zodpovedá za škody na 

majetku, zranenia alebo usmrtenia zamestnancov objednávateľa, študentov alebo tretích osôb, ktoré môžu 

nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok 

 

Nakladanie s odpadmi v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi. 

 

Prípadné škody postihy, ktoré by vznikli objednávateľovi zanedbaním povinností dodávateľa v tejto 

súvislosti, bude hradiť dodávateľ 

 

Skryté vady a zrejmé vady nezistené objednávateľom pri prevzatí predmetu zmluvy je objednávateľ povinný 

oznámiť dodávateľovi, najneskôr do konca dohodnutej záručnej doby. Oznámenie o vadách predmetu 

zmluvy musí obsahovať číslo kúpnej zmluvy a dôkladný popis vady. 

Dodávateľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii najneskôr do 7 dní po jej doručení. Ak sa v tejto 

lehote nevyjadrí, objednávateľ má za to, že s opodstatnenosťou reklamácie dodávateľ súhlasí. 

Nedodržanie požiadaviek na predmet zákazky a všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu 

zákazky alebo požiadaviek uvedených v osobitných požiadavkách na plnenie sa považuje za podstatné 

porušenie zmluvy a je dôvodom na okamžité odstúpenie od kúpnej zmluvy. 
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Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestorov, v ktorých bude dielo vykonané, za ich zabezpečenie a 

za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka 

Zhotoviteľ musí vlastniť oprávnenie alebo osvedčenie na opravu a odborné prehliadky a odborné 

skúšky vyhradených technických zariadení elektrických podľa zákona č. 124/2006 Z.z. a Vyhlášky 

508/2009 Z.z. 

 

Dodávateľ sa zaväzuje pre Objednávateľa zhotoviť kompletné dielo, bez akýchkoľvek technických 

nedostatkov a to vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní predpísaných 

kvalitatívnych a technických podmienok. 
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Príloha č. 2 

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

 

 
Predmet zákazky: „Stavebnotechnické riešenie – opravy sociálnych zariadení, zdravotechnika 

(vodoinštalácia, kanalizácia), elektroinštalácia v administratívnej budove  Dopravného úradu, 

Prístavná 10, 821 09  Bratislava“    

 

 

 

 

 

Návrh na plnenie kritérií 

Adresa uchádzača : 

IČO :   DIČ : IČ DPH : 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ......., oddiel: ............, vložka: .............., resp. 

oprávnenie podľa osobitných predpisov 

Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať: 

  

Tel:    Fax : 

e-mail :    www : 

IBAN: 

 

Číslo Hodnotiace kritérium Návrh na plnenie kritéria 

1 Cena za celý predmet  zákazky  

v EUR s DPH 

Celková cena v EUR s DPH*: 

 

 
 

* Cena musí byť totožná s cenou za celý predmet obstarávania – doplnená uchádzačom podľa  v prílohy č. 1,  

bod A) - Technická špecifikácia predmetu zákazky.  

 

 

Navrhované ceny sa uvádzajú v EUR s DPH s presnosťou na dve desatinné miesta. 

 
 

 

 

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

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

      

 Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu 

 

 

 

 


