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V ý z v a  n a   p r e d l o ž e n i e   c e n o v e j   p o n u k y 

zadania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a poskytnutie služby 

 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

    Názov:   Materská škola 

    Sídlo:  Tbiliská 2, 831 06 Bratislava  

    IČO:   318 10 420  

    Štatutárny zástupca:  Mgr. Zuzana Krečmerová Sallemová  

 

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov  na internetovej 

adrese (URL): www.mstbiliska.sk 

 

2.  Názov zákazky: Zakúpenie a osadenie hracích prvkov detského ihriska v rámci projektu 

„POHYB NÁS BAVÍ“ projekt PRS-1406/2019/2. 

 

CPV kód:  37535200-9 Zariadenie ihrísk 

  45 236 210 – 5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská 

 

3.  Predpokladaná hodnota zákazky: 7 000,00 EUR bez DPH (8 400,00 s DPH)  

 

4.  Podmienky financovania:  

Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok 

ani zálohové platby. Cenu za predmet zákazky sa verejný obstarávateľ zaväzuje zaplatiť 

dodávateľovi na základe faktúry s lehotou splatnosti 21 dní odo dňa jej doručenia. Faktúra vystavená 

dodávateľom musí spĺňať náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v 

Slovenskej republike. V opačnom prípade je verejný obstarávateľ oprávnený faktúru dodávateľovi 

vrátiť na opravu. Lehota splatnosti opravenej faktúry začne v takom prípade plynúť až odo dňa 

doručenia opravenej faktúry obsahujúcej všetky potrebné zákonné náležitosti. Prílohou faktúry bude 

doklad preukazujúci odovzdanie predmetu zákazky riadne a včas v zmysle požiadaviek verejného 

obstarávateľa podpísaný zodpovednými osobami verejného obstarávateľa a dodávateľom.  

 

5.  Opis predmetu zákazky:  

Osadenie hracích prvkov na školskom dvore Materskej školy Tbiliská 2, 831 06 Bratislava,  

ktoré obsahujú:  

1, ľanový mostík, hríbiky pevné a aj na pružinách, ručkovacie lano,  

2, lezeckú stenu, hraciu vežu so strechou, hraciu vežu bez strechy, šmýkačku, schody, vstupnú  

lezeckú stenu s lanom, spojovací tunel, balkónik a panelové hry.  

Dovoz jednotlivých herných prvkov, osadenie, vrátane výkopových prác bude zabezpečovať  

úspešný uchádzač vrátane odvozu a likvidácie odpadu vzniknutého počas plnenia zákazky. 

Nové herné prvky a ich osadenie musí byť v súlade s STN EN 1176-1177.  

 

Herné prvky musia spĺňať požiadavky:  

a) musia mať certifikát TUV podľa STN EN 1176, 

b) dlhá životnosť, 

c) nenáročná údržba, 

d) farebná stálosť, 

e) hygienická nezávadnosť, 

f) konštrukčná pevnosť a stabilita. 
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Ak sa v zadávacej dokumentácií uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, 

výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačovi 

predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími 

parametrami.  

 

Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na 

základe relevantných dokladov (min. predložiť technické karty k herným  zariadeniam  - povinný 

obsah: obrázok, rozmery zariadenia, bezpečnostná plocha, kritická výšku pádu, vzťahujúce sa 

normy, nosnosti, informácie o použitých materiáloch, kotvení zariadenia a pod.). 

 

O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ. 

Možný ekvivalent +/-5% z uvedených požadovaných rozmerov herných prvkov. 

 

Špecifikácia požadovaných herných prvkov: 

Herný prvok Ilustračné foto 

Veža – hracia zostava 

hracia veža so strechou, hracia veža bez strechy, 

šmýkačka, schody, vstupná lezecká stena 

s lanom, spojovací tunel, balkónik, panelové hry,  

Materiál: šmýkačka z nerezovej ocele (boky 

HDPE plast), nosná konštrukcia z pozinkovanej 

ocele, povrchová úprava striekaná vypaľovaná 

farba, plastové časti z veľmi pevných a odolných 

HDPE plastov, laná s oceľovým jadrom 

Umiestnenie: trávnatý povrch 

 

 

 

 

 

Kovová hracia zostava- dráha 

lanový mostík, hríbiky pevné, hríbiky na pružine, 

ručkovacie lano, lezecká stena 

Materiál: nosná konštrukcia z pozinkovanej 

ocele, povrchová úprava striekaná vypaľovaná 

farba, plastové časti z veľmi pevných a odolných 

HDPE plastov, laná s oceľovým jadrom 

Umiestnenie: trávnatý povrch 

 

 

 

Obhliadka priestorov  
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 touto 

prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. Obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu 

zákazky si záujemca môže dohodnúť v pracovných dňoch u kontaktnej osoby verejného 

obstarávateľa: Mgr. Zuzana Krečmerová Sallemová, 0911/225145, mstbiliska@centrum.sk. 

 

Minimálne požadované parametre musia spĺňať požiadavky uvedené v dokumente 

„Charakteristika programu Podpora rozvoja športu na rok 2019“. Verejný obstarávateľ môže 

požadovať aj vyšší štandard, avšak nemôže tým umelo zužovať počet potenciálnych 

dodávateľov. 

 

 

 

mailto:mstbiliska@centrum.sk
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6. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Názov:    Materská škola 

Kontaktné miesto:  Tbiliská 2, 831 06 Bratislava  

Kontaktná osoba:  Mgr. Zuzana Krečmerová Sallemová  

e-mail:    mstbiliska@centrum.sk  

tel. č.:    0911/225 145 

 

7. Miesto a  lehota na predkladanie ponúk:  

1. Uchádzač predloží ponuku, t. z. doručí verejnému obstarávateľovi, v uzavretom obale/obálke s 

označením „Neotvárať“ a heslom „Pohyb nás baví“ osobne, alebo poštovou zásielkou, na 

adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy a v lehote na predkladanie ponúk.  

2. Lehota na predkladanie ponúk: do 25.10.2019 do 12:00 hod.  

3. V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa lehoty na 

predkladanie ponúk rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému 

obstarávateľovi.  

4. Ponuka predložená po lehote na predkladanie ponúk nebude predmetom vyhodnocovania a bude 

vrátená v neporušenom obale uchádzačovi.  

 

8. Lehota realizácie predmetu zákazky: do 13.marca 2020 účinnosti zmluvy  

 

9. Kritéria vyhodnotenia ponúk:  

1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR            

s DPH, resp. celkom v EUR (v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH).  

2. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého celková cena v EUR za predmet zákazky 

bude zo všetkých predložených ponúk najnižšia.  

 

10. Spôsob určenia ceny:  

Cena predmetu  zákazky bude  určená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z.z, ktorou 

sa  vykonáva zákon o cenách ako cena konečná, nemenná a maximálna t.j. v cene sú zahrnuté 

všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky okrem prípadov zákonnej úpravy DPH. 

Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len 

„zdaniteľná osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedenie v zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 

 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR , 

 navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH. 

 

Ak  uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. 

Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.  

 

11. Podmienky účasti:  

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

osobného postavenia: § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.  

2. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukáže uchádzač doloženým dokladom 

o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky (Výpis z Obchodného 

alebo Živnostenského registra – kópia). 

3. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) uchádzač preukáže čestným vyhlásením 

podľa prílohy č. 2 tejto výzvy. 

 

12. Typ zmluvy: Zmluva o dielo  

1. Návrh zmluvy je prílohou č. 3 tejto výzvy.  
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2. Návrh zmluvy podpísaný oprávnenou osobou uchádzača musí byť súčasťou ponuky 

uchádzača.  

 

 

13. Vylúčenie uchádzača:  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku z procesu 

obstarávania, ak:  
a) uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti,  

b) uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nedoručil 

požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v 
lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov,  

c) cenová ponuka uchádzača je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania 
obstarávanej komodity,  

d) ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania,  

e) uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom s Materskou 

školou, Tbiliská 2, Bratislava podstatného porušenia zmluvných povinností.  

 

14. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

1. Úspešnému uchádzačovi bude odoslané oznámenie o prijatí jeho ponuky.  

2. Úspešný uchádzač je povinný v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o 

úspešnosti ponuky predložiť v 4-och originálnych vyhotoveniach Zmluvu o dielo (podpis, 

pečiatka, dátum) spolu s kópiou certifikátov alebo iných dokumentov preukazujúcich súlad 

herných zariadení s normou EN 1176 (Zariadenia a povrch detských ihrísk) vydaných 

európskou notifikovanou/autorizovanou osobou.   
 

15. Doplňujúce informácie:  

1. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  

2. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu v zmysle zákona 

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.  

3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného 

obstarávania.  

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade 

rozporu s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa 

podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená a ktoré verejný obstarávateľ nemohol 

predpokladať.  

5. V ostatných právnych vzťahoch sa budú objednávateľ a dodávateľ riadiť príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi 

predpismi.  

 

V Bratislave, dňa 17.10.2019 
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Príloha č. 1 

                                                                                          Cenová ponuka – Návrh na plnenie kritérií 

 

 

Názov zákazky: „Pohyb nás baví“ – zakúpenie a osadenie nových hracích prvkov 

Identifikačné údaje 

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

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

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

Kontaktná osoba:  .............................................................. 

e-mail:    .............................................................. 

 

P.č. Položka1 MJ Množstvo JC bez 

DPH 

Cena 

celkom 

bez DPH 

DPH Cena celkom 

s DPH 

1. Hracia veža –prvky  Ks 1     

2. Kovové prvky - 

dráha 

Ks 1     

3. Výkopové práce 

a osadenie herných 

prvkov 

Celok       

4. Odvoz a likvidácia 

odpadu 

Celok       

 

SPOLU Cena celkom bez DPH  

 DPH  

 Cena celkom s DPH  
 

1 vrátane všetkých nákladov spojených s realizáciou predmetu zákazky  

som/nie som* platcom DPH 

(*nehodiace sa prečiarknite) 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

                                                                                                                                 podpis a pečiatka 

                                              (v súlade so zápisom v Obchodnom registri resp. Živnostenskom registri)   
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Príloha č. 2 

                                                                                                    

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

 

 
predložené v rámci zákazky 

 

Nové hracie zostavy na školský dvor Materskej školy Tbiliská 2, 831 06 Bratislava 

 

v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní 

 

 

 

 

Dolupodpísaný,...................................................................................................... 

 

 

ako štatutárny zástupca – konateľ spoločnosti...........................................................  

 

 

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

 

 

 

 

čestne vyhlasujem, že spoločnosť nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                       Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

                                                  Pečiatka 
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Príloha č. 3 

N Á V R H 

Zmluva o dielo č. ....../2019 

uzavretá podľa § 261 ods. 2 a § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 

 

Čl. I.   

Zmluvné strany 

 

 

1. Objednávateľ:   Materská škola 

Tbiliská 2 

831 06 Bratislava 

zastúpený:    Mgr. Zuzana Krečmerová Sallemová – riaditeľka MŠ 

IČO:    318 10 420 

DIČ:    2021636287           

IČ DPH:    nie je platcom DPH 

bankové spojenie:   VÚB, a.s. 

       IBAN:    SK02 0200 0000 0016 3565 4651   

/ ďalej len ,, objednávateľ“/ 

 

 

2.   Zhotoviteľ:   

 

obchodné meno:    

       sídlo:        

       zastúpený:     

       osoby oprávnené konať 

       vo veciach zmluvných:          

       osoby oprávnené konať 

       vo veciach technických:         

       zapísaný v obchodnom registri:   

       bankové spojenie:    

       IBAN:     

       IČO:      

       DIČ:      

       IČ DPH:      

       tel:       

       e-mail:  

      / ďalej len ,, zhotoviteľ“/ 

 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 

 

Podkladom pre uzavretie zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je víťazný návrh zhotoviteľa predložený 

vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov na dodanie tovaru a poskytnutie služby postupom zadávania zákazky s nízkou 

hodnotou.  
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Čl. II.  

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy  je vykonanie diela „Pohyb nás baví“ v rámci projektu PS-1406/2019/2 . 

2. Predmet zahŕňa dodanie a osadenie nových hracích zostáv na školský dvor Materskej školy, Tbiliská 

2, 831 06 Bratislava, vrátane výkopových prác a odvozu a likvidácie odpadu vzniknutého počas 

plnenia predmetu zmluvy. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady, vo vlastnom mene a na svoje   nebezpečenstvo 

v dojednanom čase a v súlade so špecifikáciou obsiahnutou v prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

4.  Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať v zmysle podmienok tejto 

zmluvy s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy 

a platné technické normy. 

5.  Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu  zoznámil  s  rozsahom a povahou diela, že sú mu    

známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu diela, a že disponuje takými kapacitami  

s odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. 

6.  Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.  

 

 

Čl. III.   

Čas a miesto plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do 13.marca 2020 od účinnosti zmluvy. 

2. Miestom vykonania diela je školský dvor Materskej školy Tbiliská 2, 831 06 Bratislava. 

 

Čl. IV. 

Cena diela 

1. Ceny sú dohodnuté ako ceny maximálne podľa zákona č, 18/1996 Z. z. o cenách v znení     

neskorších  predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ceny je možné 

meniť len  v prípade, ak tvorbu cien ovplyvní štát svojimi rozhodnutiami (zmena DPH).  

     Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu 2 tohto článku  je: 

 

a) Celková zmluvná cena bez DPH  ......................eur 

b) výška DPH      ......................eur 

c) Celková zmluvná cena vrátane DPH  ......................eur 

 

2. Cena diela je podrobne špecifikovaná v  prílohe č. 2 súťažnej ponuky, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy. Cena za vykonanie diela pokrýva všetky zmluvné záväzky. 

 

 

Čl. V. 

Platobné podmienky 

1. Objednávateľ preddavok ani zálohu na plnenie zmluvy neposkytuje. 

2. Úhrada ceny za dielo bude objednávateľom realizovaná jednorázovo bezhotovostným prevodom na 

účet zhotoviteľa na základe riadne vystavenej faktúry zhotoviteľom. Faktúra bude vyhotovená 

v počte 2 kusov a bude mať všetky náležitosti daňového dokladu. Lehota splatnosti faktúry je 21 dní 

odo dňa doručenia faktúry do podateľne objednávateľa. 

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude 

obsahovať zákonné náležitosti, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju k oprave, resp. doplneniu 

zhotoviteľovi, s novým začiatkom plynutia lehoty jej splatnosti. Súčasťou faktúry musí byť protokol 

o odovzdaní a prevzatí diela.  

 

 

Čl. VI.   

Záručná doba 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a platnými technickými normami a že počas záručnej doby bude dielo spôsobilé k užívaniu 
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na účel, na ktorý bolo zhotovené a zachová si vlastnosti a kvalitu dohodnuté v tejto zmluve a 

stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými technickými normami.  

2. Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov. Záručná doba začína 

plynúť dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, resp. protokolu o odstránení vád 

a nedorobkov objednávateľom. Záručná doba  neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo 

užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.  

3. Vady zjavné pri odovzdaní a prevzatí diela budú reklamované a odstránené spôsobom, uvedeným v 

tomto článku. Skryté vady diela, ktoré sa prejavia v záručnej dobe objednávateľ uplatní u zhotoviteľa 

bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do ukončenia záručnej doby, a to písomným 

oznámením doručeným k rukám zodpovedného zástupcu zhotoviteľa. V písomnej reklamácii 

objednávateľ uvedie popis vád, špecifikáciu ich prejavu a spôsob akým ich požaduje odstrániť. 

Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ 

povinnosť bezplatne odstrániť vady.  

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela neodkladne odo dňa uplatnenia 

reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Termín odstránenia vád 

zmluvné strany dohodnú písomnou formou. V prípade, že sa nedohodnú, určí termín objednávateľ. 

Obhliadku uskutočnia zástupcovia zmluvných strán do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia 

reklamácie. 

5. O odstránení prípadných vád a porúch bude spísaný protokol podpísaný objednávateľom 

a zhotoviteľom. 

6.  V prípade, že zhotoviteľ nezačne odstraňovanie prípadných porúch a vád v dohodnutom termíne 

podľa  bodu 4 tohto článku, je objednávateľ oprávnený tieto odstrániť na svoje náklady a zhotoviteľ 

je povinný objednávateľovi uhradiť všetky náklady vynaložené na odstránenie vád, plus prípadnú 

škodu, ktorá by objednávateľovi v tejto súvislosti vznikla, a to do 21 dní odo dňa ich písomného 

uplatnenia u zhotoviteľa.   

 

 

Čl. VII. 

Podmienky vykonania diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje protokolárne odovzdať predmet zmluvy do13.marca 2020 od nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy.  

2. Ukončením diela sa rozumie riadne vykonané dielo, ktoré nemá žiadne vady ani nedorobky a jeho 

písomné prevzatie objednávateľom vrátane dokladov a certifikátov v súlade s platnými technickými 

normami a platnými právnymi predpismi. 

3. Ak zhotoviteľ vykoná dielo ešte pred dojednaným časom, objednávateľ je povinný riadne vykonané 

dielo prevziať. 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za čistotu a 

poriadok miesta vykonávania diela. 

5. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci a ochrany pred požiarmi, najmä zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci, zákon č. 314/2001Z. z.  o ochrane pred požiarmi. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a 

ochranu zdravia vlastných zamestnancov, zamestnancov subdodávateľov, subdodávateľov a ďalších 

osôb, ktoré sa budú pohybovať na mieste vykonávania diela s jeho súhlasom. 

6. Zodpovednou osobou zhotoviteľa je ............................................................. 

7. Zodpovednou osobou objednávateľa je Mgr. Zuzana Krečmerová Sallemová, tel. 0911/225 145.  

8.  Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie technického dozoru, a to najmä:  

a)  oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých dielo realizuje, 

b) kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov 

– ich súlad s podmienkami zmluvy, 

c) kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými, 

d) kontrolu postupu prác, 

e) kontrolu odstraňovania vád a nedorobkov, 

f) kontrolu nakladania s odpadmi, 

g) kontrolu uvoľnenia miesta realizácie diela. 

9.  Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody na vykonávanom diele až do doby písomného odovzdania 
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diela objednávateľovi. 

10. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri vykonávaní diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase  jeho 

použitia známe, že je škodlivý. Použité výrobky a materiály pri vykonávaní diela musia spĺňať 

podmienky a požiadavky v zmysle platných právnych predpisov a platných technických noriem.  

11. Zhotoviteľ nie je oprávnený zadať vykonanie diela ako celok inej osobe. V prípade vykonania časti 

diela inou osobou ako zhotoviteľom, zodpovedá za vykonanie diela zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

12. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet zmluvy tak, aby neznehodnocoval výkon prác inej 

právnickej alebo fyzickej osoby, nepoškodzoval majetok iných právnických alebo fyzických osôb 

a svojou činnosťou tieto osoby nad primeranú mieru neobťažoval.  

13. Zhotoviteľ je pri vykonávaní prác povinný odviesť odpady vznikajúce pri tejto činnosti na riadenú 

skládku. 

 

Čl. VIII.   

Zmluvné pokuty 

1. Za nedodržanie termínu realizácie prác zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za každý deň omeškania 

zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej zmluvnej ceny diela.    

2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za každý deň omeškania s úhradou faktúry úrok z omeškania 

vo výške základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu príslušného 

kalendárneho polroka omeškania o deväť percentuálnych bodov v súlade s nariadením vlády SR č. 

21/2013, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka z dlžnej sumy.  

3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu 

v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú. 

 

Čl. IX.   

Vyššia moc 

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných   

strán ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť - vojnový stav, mobilizácia, živelné pohromy a pod. 

2. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným z dôvodu vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, 

ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k cene 

a času plnenia. 

 

Čl. X.  

Odstúpenie od zmluvy 

1. Na odstúpenie od zmluvy sa vzťahujú ustanovenia § 344 až § 351  Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov.   

2. Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných 

strán s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

3. Za podstatné porušenie zmluvy zmluvné strany  považujú: 

a) ak  zhotoviteľ  nedodržiava kvalitu vykonávania diela podľa platných technických noriem a   

objednávateľom  zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch, 

b) ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby poddodávateľom alebo 

vstúpi do likvidácie, 

c) ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie diela, 

d) omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a § 370 Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov. 

4. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok zhotoviteľa na odmenu za náklady súvisiace so 

zhotovovaním diela vrátane vykonaných prác ku dňu odstúpenia od zmluvy. 

5. Odstúpenie od zmluvy musí  byť oznámené písomne. Odstúpenie je účinné doručením odstúpenia 

opačnej zmluvnej strane. V odstúpení musí byť uvedený  dôvod, pre ktorý zmluvná strana od 

zmluvy odstupuje.  
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Článok XI. 

Doručovanie 

1. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa 

rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou s doručenkou, doručenie kuriérom alebo  osobné 

doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomností sa považuje aj deň, v ktorý 

zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne 

uplynie dvojtýždňová úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou 

zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne 

zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo 

iná poznámka podobného významu.  

2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví 

tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla, 

prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomnosti. V prípade akejkoľvek zmeny adresy 

určenej na doručovanie písomnosti na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou 

sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú 

zmluvnú stranu a v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená 

zmluvnej strane pred odosielaním písomností. 

 

 

Čl. XII.   

Záverečné ustanovenia 

1.  Meniť a dopĺňať zmluvu je možné len formou písomných dodatkov na základe dohody oboch 

zmluvných strán. 

2.  Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, 

sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené 

pre objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 

5.  Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu rozumejú, zmluva je prejavom 

ich slobodnej vôle, nie je uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo 

zmluvných strán a na znak súhlasu zmluvu bez akýchkoľvek výhrad podpisujú.       

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

a) príloha č. 1: Špecifikácia 

b) príloha č. 2: Cenová ponuka zo dňa................. 

 

 

 

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

 

 

Za  objednávateľa:               Za  zhotoviteľa :   

 

 

 

 

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

   Mgr. Zuzana Krečmerová Sallemová 

   riaditeľka Materskej školy 

 

 

 

 


