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VÝZVA 
na predloženie cenovej ponuky na realizáciu stavebných prác 

( V zmysle SMERNICE č. 3/2019 obce Župkov, pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou, podľa § 117 zákona 
č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Obec Župkov 
IČO:  00321133 
DIČ:  2021111554 
Sídlo: Župkov 12, 966 71 Župkov 
 
V zastúpení: Ing. Ján Tomáš - starosta 
Elektronická pošta:   starosta@zupkov.sk 
Internetová adresa:  www.zupkov.sk 
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Žarnovica 
Číslo účtu: SK 41 0200 0000 0040 4795 6358 
 
Kontaktná osoba vo veciach predmetu zákazky : 
Meno a priezvisko: Ing. Ján Tomáš - starosta 
Telefón : +421911 334 600 
E- mail :    starosta@zupkov.sk 

2. Predmet zákazky a typ zmluvy 

2.1 Názov zákazky: „ZŠ Župkov – interiérové stavebné úpravy učební“ 

2.2 Druh zákazky: zákazka na stavebné práce nie bežne dostupné na trhu 

2.3 Miesta dodania:       ZŠ a MŠ Župkov 

2.4 Na uskutočnenie stavebných prác bude uzatvorená Zmluva o dielo ( Príloha č.1 )  

3. Opis predmetu zákazky : 
3.1 Predmetom zákazky je realizácia stavebných úprav pre účely zriadenia učební : 
  SO 01 Učebňa chémie : 
   SO 01.1 stavebné práce a napojenie zdravotechniky 
   SO 01.2 elektroinštalácia 
   SO 02 Učebňa dielne     
   SO 02.1 stavebné práce a doplnenie vykurovania 
   SO 02.2 elektroinštalácia 
 

Rozsah prác a dodávok je uvedený v Prílohe č.3 - Popis stavebných prác s výkazom výmer. 
Typy materiálov uvedených vo výkaze výmer - majú orientačný charakter, môžu byť nahradené 
inými typmi avšak musia spĺňať kritériá materiálov určených vo Výkaze výmer. 
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3.2 Predmet obstarávania požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s výkazom výmer na ocenenie 
predmetu obstarávania, podľa Prílohy č.3. 

3.3 V cene predmetu obstarávania musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s realizáciou stavebných 
prác špecifikovaných v Prílohe č.3. 

 
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45214200-2 - Stavebné práce na stavbe budov škôl 
  
5. Predpokladaná hodnota zákazky 
   Verejný obstarávateľ očakáva, že maximálna suma za uvedené stavebné práce nepresiahne čiastku 
  29 634,29 € bez DPH ( 35 561,15 € vrátane DPH).  
 
6. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky: 

6.1 Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

6.2 Cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizovaním predmetu zákazky. 
6.3 Uchádzačom navrhovaná cena je vyjadrená ako súčet všetkých položiek výkazu výmer, v zmysle 

Prílohy č. 3. 
6. 4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom vo výške cena bez DPH. 

Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní uchádzač v ponuke. 
6.5 Navrhovaná zmluvná cena musí byť uvedená v zložení: 

• cena v EUR bez DPH, 
• výška DPH, 

• cena v EUR s DPH 

7. Možnosť predloženia variantnej ponuky:   NIE   Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 

8. Podmienky financovania predmetu obstarávania 
  Zdroj finančných prostriedkov : 
  predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov výzvy IROP.  

 
9. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a obsah ponuky:  
 

  Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytovať plnenia, ktoré sú 
 predmetom zákazky.  

 
  Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:  
  • Identifikačné údaje uchádzača  
  • Doklad o oprávnení poskytovať plnenia, ktoré sú predmetom zákazky 
  • Navrhovanú cenu predmetu zákazky podľa Prílohy č. 3 tejto Výzvy,  
  • Vyplnený Návrh uchádzača na plnenie kritérií – Príloha č. 4 tejto Výzvy 
  • Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase so zmluvnými podmienkami (Príloha č. 2) tejto Výzvy 

   

10. Lehota a miesto predkladania ponúk 
10.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 20.03.2019 do 12:00 hod. 
10.2 Cenové ponuky možno predkladať v lehote najneskôr do 20.03.2019 do 12:00 hodiny a to 
 elektronicky na e-mailovú adresu: starosta@zupkov.sk, alebo osobne, či poštou v uzavretej obálke 
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 s označením „ZŠ Župkov – interiérové stavebné úpravy učební“ – NEOTVÁRAŤ, na adresu 
 obstarávateľa. 
10.3 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: sídlo verejného obstarávateľa uvedené v bode 1 
10.4 Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční 20.03.2019 o 14,00 hod. v sídle Verejného 
obstarávateľa. 

11. Kritériá na hodnotenie ponúk 

Najnižšia cena v Eur s DPH tvorená súčtom všetkých položiek popisu prác podľa Prílohy č. 1. 

 
12. Jazyk ponuky 

Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.  

13. Lehota viazanosti ponúk 

Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.10.2019. 

14. Obchodné a zmluvné podmienky 
 14. 1 Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo (Príloha č. 1).  
 14.2 Uchádzač prejaví svoj súhlas s obchodnými a zmluvnými podmienkami zadanými verejným 
 obstarávateľom podpisom čestného vyhlásenia (Príloha č. 2) 
 
15. Ostatné 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 
a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za 

ktorých sa vyhlásilo VO, 
b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma finančných 

prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý postup zadávania zákazky 
zrušený. 

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

16.1 Po vyhodnotení cenových ponúk zašle verejný obstarávateľ uchádzačom, ktorých ponuky budú 
vyhodnocované oznámenie o výsledku verejného obstarávania. 

16.2 Úspešnému uchádzačovi bude zaslaný návrh Zmluvy o dielo, podmienky v zmluve budú dohodnuté v 
súlade s touto výzvou a predloženou cenovou ponukou. 

16.3 Obhliadka miesta uskutočnenia stavebných prác je možná po dohode so starostom obce.  
16.4 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný obstarávateľ môže 

vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí. 
16.5 Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. 

č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné 
financie. 
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 Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy a relevantných 
informácii podľa §117 ZVO. Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez 
akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia. 

16. 6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že 
predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými 
možnosťami verejného obstarávateľa. 

 Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly, auditu, 
overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má verejný obstarávateľ uzavretú s 
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im 
všetku potrebnú súčinnosť.  

 Oprávnené osoby sú:  
  i. Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,  
  ii. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi  

  poverené osoby,  
  iii. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  
  iv. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
  v. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 

  a ES.  
 

Prílohy 
1 Príloha č. 1 - Návrh Zmluvy o dielo 
2 Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase so zmluvnými podmienkami tejto výzvy 
3 Príloha č. 3 - Popis stavebných prác s výkazom výmer 
4 Príloha č. 4 – Návrh na plnenie kritérií 

  
 

V Župkove, dňa 12.03.2019 

Ing. Ján Tomáš  

Starosta obce
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Príloha č. 1 

„ZŠ Župkov – interiérové stavebné úpravy učební“" 

Návrh zmluvy o dielo 

ZMLUVA O DIELO č.  
na základe dohody účastníkov o voľbe právneho predpisu uzatvorená v zmysle 
ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka  č.513/91 Zb. v platnom znení 
nasledovne : 
 
 

I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1 Objednávateľ:           Obec ŽUPKOV 
 Sídlo:    Župkov 12, 966 71 Župkov 
 V zastúpení:   Ing. Ján Tomáš - starosta 
  
 Bankové spojenie:  VÚB a.s., pobočka Žarnovica 
 Číslo účtu:   SK 41 0200 0000 0040 4795 6358  
 IČO:     00321133 
 DIČ:     2021111554  

 Elektronická pošta:   starosta@zupkov.sk 
 Internetová adresa:   www.zupkov.sk 

  
a 
 
1.2 Zhotovitel':    
  
   
 

II. 
Predmet zmluvy  

 
1.  Realizácia stavebných prác a dodávok pre akciu : „ZŠ Župkov – interiérové stavebné     
    úpravy učební“, v rozsahu oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu k tejto zmluve. 
  
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. 
 

III. 
Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy. 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
2. Objednávateľ počas realizácie prác má právo kontrolovať dodávku stavebných prác a 

materiálov a zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia 
v primeranej lehote.  
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3. Osoby oprávnené konať za zmluvné strany , poverené vedením stavby , kontrolou 
vykonaných prác, vedením stavebného denníka, vykonaním OBP a PO vlastných 
zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov, odovzdaním a prevzatím diela : 
  za objednávateľa :   Ing. Ján Tomáš   
  za zhotoviteľa :     ............................... 

4. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za 
bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa s jeho vedomím a oprávnene 
zdržiavajú v priestore staveniska a zabezpečenie ich vybavenia ochrannými pracovnými 
pomôckami. Ďalej zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť 
stavbu z hľadiska bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a životného prostredia. Tieto 
povinnosti zhotoviteľ nemá v prípade, pokiaľ z dôvodov na strane objednávateľa dôjde 
k prerušeniu vykonávania diela. 

5. Všetky odborné práce musia vykonávať zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho 
subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu. 

6. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, 
všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky. Zhotoviteľ sa zaväzuje v záujme dosiahnutia 
požadovanej kvality diela použiť na jeho zhotovenie len stavebné výrobky spĺňajúce 
podmienky zák. č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov resp. 
vyhl. č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov v znení neskorších predpisov. Príslušné 
doklady k týmto výrobkom predloží zhotoviteľ objednávateľovi ku kontrole pred ich 
zabudovaním, súhrnne pri odovzdaní a prevzatí diela.   

7. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré v ďalšom pracovnom 
postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými resp. k prácam, ktoré si v stavebnom 
denníku vyhradí stavebný dozor objednávateľa. Výzva musí byť doručená najmenej  5  
dní vopred. 

8. Zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne na diele činnosťou zhotoviteľa alebo 
vyššou mocou v priebehu realizácie znáša zhotoviteľ. Objednávateľ škody na diele znáša 
v prípade, pokiaľ došlo z dôvodov na jeho strane k prerušeniu vykonávania diela. 

9. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou 
realizáciou prác. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný 
riadne ukončené dielo bez vád a nedorobkov prevziať. Objednávateľ môže prevziať i dielo, 
ktoré má drobné vady a nedorobky, nebrániace jeho riadnemu užívaniu. 

10. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, kedy bude 
dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu 
stanoveného zhotoviteľom, začať preberacie konanie a  riadne v ňom pokračovať. 

11. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a predložiť objednávateľovi pred začatím preberacieho 
konania potrebné doklady, najmä : 

a) zoznam materiálov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, vrátane 
atestov, certifikátov a vyhlásení o zhode 

b) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov 
c) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu stavebnomontážnych prác 

zakrytých 
d) ostatné doklady podľa príslušných STN 
e) stavebné denníky 
f) potvrdenia o uložení odpadov 

12. Zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí spíšu zápisnicu o odovzdaní a prevzatí, ktorá bude 
podpísaná oboma zmluvnými stranami. V zápisnici musí objednávateľ výslovne prehlásiť, či 
dielo preberá alebo nie a pokiaľ nie, z akých dôvodov. 

13. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o 
odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s 
inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky 
musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich 
odstránenia.  
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IV. 

Čas plnenia 
 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom čase : 

 
• termín začatia prác :    do 2 dní od prevzatia staveniska 
• termín ukončenia vykonávania diela :  do 30 pracovných dní od prevzatia 

     staveniska 
 

2. Čas plnenia sa predĺži o čas prekážok na strane objednávateľa, uvedených v ďalších 
ustanoveniach tejto zmluvy. Čas plnenia tejto zmluvy sa rovnako predĺži o čas takých 
nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré bránia vykonávaniu diela bežným projektom 
predpokladaným alebo pre vykonávané práce obvyklým technologickým postupom. 
Predpokladom pre spočívanie lehoty plnenia je najmenej záznam oprávneného zástupcu 
ktorejkoľvek zmluvnej strany, osvedčujúci existenciu nepriaznivých klimatických podmienok 
v tom ktorom konkrétnom dni plnenia podľa tejto zmluvy. 

3. Dokončením stavby sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spôsobilosť diela pre úspešné 
ukončenie preberacieho konania, vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu 
a technické parametre diela (revízne správy, atesty a certifikáty, doklady o likvidácii 
odpadov, doklady o zhode zabudovaných výrobkov). 

4. V prípade omeškania objednávateľa v plnení záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy z dôvodov 
nevyhnutnosti vykonávania prác, ktoré neboli uvedené vo výkaze výmer resp. zmenil sa ich 
rozsah, zmluvné strany dodatkom k zmluve dohodnú nový termín dokončenia predmetu 
zmluvy. Po čas omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, ktorým sa 
rozumie aj riadne financovanie a platenie diela, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením 
záväzku. 

5. Prípadné dokončenie a prevzatie prác pred termínom dohodnutým v tejto zmluve je 
podmienené súhlasom objednávateľa. 

6. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa, alebo z dôvodu pôsobenia 
vyššej moci, zmluvné strany dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom 
predĺženie lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktorú bolo treba vykonávanie prác 
prerušiť. 

 
V. 

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa. 
 

1. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi zápisnične, priestorovo vymedzené.  
2. Zhotoviteľ zodpovedá za stavenisko a všetky stavebné konštrukcie  a rozvody 

inžinierskych sietí prevzaté od objednávateľa pri preberaní staveniska  po celú dobu 
realizácie stavby, až do  jej zápisničného odovzdania.  

3. Lokalitu na odvoz a uskladnenie vybúranej sute a zeminy zabezpečuje objednávateľ, 
pričom zhotoviteľ sa zaväzuje stavebnú suť na takúto skládku ukladať a materiály  
vhodné na recykláciu odovzdať do zberných surovín.  

5. Stavebný denník bude vedený podľa § 46 d/ Stavebného zákona č. 237/2000 Z. z. 
v platnom znení.  

6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa odovzdania staveniska a mať ho trvale 
dostupný na stavbe počas pracovného času. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník 
a zapisovať v ňom všetky náležitosti podstatné pre vykonávanie diela. 

7. Objednávateľ sa zaväzuje pravidelne, minimálne však 1x týždenne na zápisy v stavebnom 
denníku reagovať. Denné záznamy v stavebnom denníku musia obsahovať náležitosti 
v zmysle stavebného zákona. 
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VI. 

Cena plnenia a platobné podmienky 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku 
 verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení 
 neskorších právnych predpisov a predstavuje: 
 
  bez DPH .............................. 
  DPH  .............................. 
  Vrátane DPH .............................., 
     ktorú sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť.  
 
 Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné 
 strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa 
 priamo súvisiace s realizáciou projektu. Cena je konečná a nie je možné ju meniť.  
2. Objednávateľ je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotoviteľovi 
 dohodnutú cenu.  
3. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať zrealizované stavebné práce, po ich 
 protokolárnom prebratí objednávateľom.  
4. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 60 
 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi a to po protokolárnom 
 prevzatí stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad  o 
 vykonaní prác vo forme protokolu.  
5. Preddavok na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný 
 nebude.   
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle 
 platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté 
 zmluvnými stranami, je  objednávateľ oprávnený túto vrátiť zhotoviteľovi na  
 doplnenie. V takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení 
 opravenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi.  
7. Faktúra musí obsahovať aj Identifikátor žiadosti o NFP a názov projektu. Ak 
 predávajúci neuvedie vo faktúre ktorýkoľvek požadovaný údaj je to dôvod na vrátenie 
 faktúry bez jej uhradenia a bez následkov z omeškania. Nová lehota splatnosti začne 
 plynúť až po preukázateľnom doručení novej faktúry do sídla Objednávateľa. 
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude bez nároku na úroky z omeškania rešpektovať 
 podmienky poskytovania finančných prostriedkov Objednávateľovi (prijímateľovi NFP) 
 systémom dohodnutým v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. 
 

VII. 
Záručná doba za zrealizované dielo. 

 
1. Záručná lehota na dielo zrealizované zhotoviteľom je 60 mesiacov a začína plynúť 

odovzdaním a prevzatím diela. Záručná lehota však neplynie v čase, počas ktorého 
objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záručná 
lehota na materiál a na výrobky, ktoré sú súčasťou diela, ale zhotoviteľ nemôže ovplyvniť 
ich dĺžku záruky, bude podľa lehoty uvedenej výrobcom na záručnom liste, najmenej však 
24 mesiacov. 

2. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela 
objednávateľom resp. užívateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia 
diela resp. poškodenia živelnou pohromou. 
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VIII. 
Zodpovednosť za vady, sankcie 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady vzniknuté na diele ním zrealizovanom, ktoré má dielo v čase 

jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v rozsahu § 560 – 562 
Obchodného zákonníka a ktoré vznikli z dôvodu porušenia povinností zhotoviteľa.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady ním zrealizovaného diela bezplatne odstrániť bez 
zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom resp. budúcim 
užívateľom diela v dohodnutých lehotách. 

3. V prípade vzniku škody  budú zmluvné strany postupovať pri je náhrade v súlade 
s ustanoveniami § 373 – 386 Obchodného zákonníka.  

4. Pokiaľ sa počas záručnej doby vyskytne vada na zhotoviteľom zrealizovanom diele, 
objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu po zistení vady uplatniť jej písomnú 
reklamáciu u zhotoviteľa. V reklamácii musí byť vada popísaná a musí byť uvedené, ako sa 
vada prejavuje. 

5. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú 
reklamované vady odstraňovať. O presnom časovom postupe odstraňovania záručných 
vád sa zmluvné strany dohodnú písomne. 

6. Ak sa preukáže, že v sporných prípadoch objednávateľ reklamoval neoprávnene, t. j. že ním 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotoviteľa a že sa na ňu nevzťahuje záruka resp. že 
vadu spôsobil nevhodným užívaním diela objednávateľ alebo užívateľ, je objednávateľ 
povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady vzniknuté s odstraňovaním vady. 

7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na nevhodnosť objednávateľa upozornil 
a ten na ich použití trval. 

8. Ak zhotoviteľ nenastúpi k odstráneniu oprávnene reklamovanej vady v dohodnutom 
termíne, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú odbornú organizáciu 
–firmu. Všetky takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť a to 
do výšky ceny porovnateľných prác za porovnateľných obchodných podmienok, ako by ich 
vykonával zhotoviteľ. 

           
          

IX. 
Ostatné ustanovenia. 

 
1. Miestom dodania predmetu obstarávania je ZŠ a MŠ v obci ŽUPKOV 
2. Objednávateľ  sa zaväzuje zabezpečiť  pre zhotoviteľa : 

Poskytnúť miesto napojenia vody  a miesto  napojenia elektrickej  energie. Za 
spotrebovanú elektrickú energiu a vodu  bude objednávateľ  požadovať  úhradu od 
zhotoviteľa na základe skutočne spotrebovaného množstva evidovaného v stavebnom 
denníku – odsúhlaseného zodpovednými pracovníkmi zmluvných strán ( na meranie 
spotreby energií budú zriadené samostatné merania zhotoviteľa )  

3. Objednávateľ osobitne uhradí zhotoviteľovi všetky preukázateľné náklady súvisiace 
s odstránením nepredvídaných prekážok, ktoré sa vyskytnú na stavenisku, okrem prekážok, 
ktoré zavinil zhotoviteľ. Súčasne budú dodatkom k zmluve upravené všetky ustanovenia 
zmluvy súvisiace s výskytom a odstránením nepredvídanej prekážky vopred odsúhlasenej 
stavebným dozorom objednávateľa 

4. Ak objednávateľ alebo orgán na to oprávnený dá príkaz na prerušenie prác, súvisiacich 
s plnením záväzku, zhotoviteľ je povinný tento príkaz akceptovať a uschovať všetko, čo 
pripravil na plnenie záväzku. 
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5. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi náklady účelne vynaložené v súvislosti 
s prerušením, ktoré bolo spôsobené z dôvodov mimo zhotoviteľa. 

6. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich 
nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy. Za 
vyššiu moc sa považujú aj poveternostné podmienky znemožňujúce riadne plnenie zmluvy 
bežným technologickým spôsobom.  

7. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, 
strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy 
vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa 
odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom 
doručenia oznámenia. 

8. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy 
alebo v zmysle § 345 Obch. Z. za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od 
zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného 
odkladu, najneskôr však do 30 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. 

9. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia. 
10. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej 

trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len 
spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obch. Z. 

11. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa čl.X./7. stanoví na dodatočné 
plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy rovnakým spôsobom ako je 
uvedený v čl.X./7. a to do 15 dní po márnom uplynutí dodatočnej lehoty na plnenie. 

12. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 
druhej zmluvnej strane. 

13. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov 
na náhradu spôsobenej škody (vyjmúc prípad nárokov zhotoviteľa na náhradu škody, 
pokiaľ k odstúpeniu od zmluvy došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa) a nárokov na 
dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy si zmluvné strany 
vysporiadajú vzťahy dohodou a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi rozostavané dielo 
v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá 
objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom aj : 

a) atesty, osvedčenia, záručné listy a pod. týkajúce sa zrealizovanej časti diela 
b) Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplatí. 

14. O odovzdaní a prevzatí nedokončeného, rozostavaného diela spíšu poverení zástupcovia 
zmluvných strán protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti : 

a) zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti zmluvného diela 
b) súpis odovzdávaných dokladov 
c) zoznam častí zmluvného diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi 
d) záruku a dĺžku jej trvania 
e) dátum a podpisy oprávnených zástupcov 
f) ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka 

a zostatok k úhrade 
15. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy : 

a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom 
objednávateľa 

b) prípadné preddavky poskytnuté do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ 
faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od obdržania 
odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. V. tejto zmluvy. 

c) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dní od obdržania faktúry 
objednávateľom 
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X. 

Zmluvné pokuty 
1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží čas plnenia dohodnutý v tejto zmluve, objednávateľ má 

právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nezrealizovanej časti 
predmetu plnenia za každý deň omeškania. 

2. V prípade, že zhotoviteľ nebude dodržiavať ani náhradné dielčie termíny realizácie diela 
uvedené v harmonograme postupu prác zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 16,60 € 
za každý deň omeškania až do doby vyrovnania časového sklzu.  

3. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží lehotu dojednanú podľa  čl. X./2. tejto zmluvy na 
odstránenie oprávnene reklamovaných vád diela objednávateľom alebo užívateľom, je 
objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 16,60 € za každý deň 
omeškania. 

4. Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či 
a v akej výške vznikne v tejto súvislosti škoda, ktorú je možné vymáhať samostatne. 

 
 

XI. 
Kontrola 

 

1. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním 
predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o 
poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU 
oprávnenými osobami, ktorými sú: 

i. Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou, 
ii. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a 
nimi poverené osoby, 
iii. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
iv. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
v. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a ES, 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami 
príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad 
súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu 
tejto zmluvy. 

 
 

XII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnými dodatkami k nej, podpísanými 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán. To sa týka predovšetkým prípadov obmedzenia 
rozsahu diela alebo jeho rozšírenia nad rámec tejto zmluvy. V oboch prípadoch je 
predchádzajúca zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia ktorej nie je možné 
požadovať zmenu ceny. 

2. V prípade, že obstarávateľ nebude mať zdroje na plynulé financovanie stavby, upraví sa 
dodatkom k zmluve začiatok stavby a ukončenie stavby. 

3. Táto zmluva je dôverná. Jej účastníci sa zaväzujú nezverejňovať ani iným spôsobom 
nesprístupniť skutočnosti, ktoré sa pri jej uzatváraní alebo plnení dozvedia o druhej 
zmluvnej strane a to minimálne po čas 5 rokov odo dňa ukončenia diela. 
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4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane 2 
vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia. 

5. Pokiaľ nebolo v zmluve dohodnuté niečo iné, riadia sa právne vzťahy a pomery zo zmluvy 
vyplývajúce a vznikajúce obchodným zákonníkom. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni  jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

7. V tejto zmluve nie sú vykonávané žiadne opravy či už prepisovaním alebo škrtaním. 
8. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo sú prílohy : 

Príloha č. 1 – ocenený výkaz výmer. 
 
 
 
 

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

                objednávateľ                      zhotoviteľ                                 
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Príloha č. 2 
 
 

Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými podmienkami 
 
 

Názov zákazky: 

„ZŠ Župkov – interiérové stavebné úpravy učební“ 
 
 
 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 
 

 
Obchodné meno  
 
 ....................................................................................................................................................................  

 
IČO:   ...................................................................... 
 
zastúpená   ......................................................................  
 

 
týmto čestne vyhlasuje 

- že súhlasí s podmienkami zadanými verejným obstarávateľom vo výzve na 
predloženie ponuky  

- že ním poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé; 
- že súhlasí s návrhom zmluvy o dielo - príloha č. 1 výzvy  

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

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

      Fyzická osoba alebo štatutárny orgán  

              meno a podpis 
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Príloha č. 3 

Popis prác s výkazom výmer 

ZŠ Župkov – interiérové stavebné úpravy učební 

 
SO 01 Učebňa chémie : 
   SO 01.1 stavebné práce a napojenie zdravotechniky 
   SO 01.2 elektroinštalácia 
SO 02 Učebňa dielne :     
   SO 02.1 stavebné práce a doplnenie vykurovania 
   SO 02.2 elektroinštalácia 
 
Miesto stavby: Župkov – základná škola 
 
 
Obsah: 
1.Stavebno – technické úpravy 
  1.1 -  Búracie práce 
  1.2 -  Podlahy 
  1.3 -  Steny a stropy 
  1.4 -  Výplňové konštrukcie 
  1.5 -  Zdravotechnika 
  1.6 -  Elektroinštalácia 
  1.7 -  Vykurovanie 
 
 
2.Stavebno – technické úpravy 
 
 Stavebno - technické úpravy sú navrhnuté tak, aby v plnej miere 
 zabezpečovali funkčnosť,  použiteľnosť a  plnohodnotné využitie riešených 
 priestorov učební, k zamýšľanému účelu.  
 
1.1 Búracie práce 
 
 V zamýšľanej chemickej učebni, sa pre inštaláciu napojenia centrálneho 
 odpadu a  vodovodnej prípojky pre stoly demontuje umývadlo, batéria, 
 keramický obklad a časť SDK steny v ktorej je stúpačka kanalizácie. V podlahe 
 sa vybúra  vrstva podlahy s betónovou mazaninou pre uloženie potrubí. 
 Demontujú sa svietidlá. 
 V zamýšľanej učebni dielne, sa vybúra murovaná zástena, keramická dlažba s 
 mazaninou, demontujú sa existujúce dvere so zárubňou a mrežami a 
 elektroinštalácia. 
 
1.2 Podlahy 
 V chemickej učebni sa na očistenú podlahu aplikuje vyrovnávacia stierka a na 
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 penetrovaný podklad sa  nalepí sa PVC podlaha respektíve linoleum so 
 soklíkom. V učebni pre dielňu sa na očistený povrch aplikuje vyrovnávací poter, 
 následne vyrovnávacia stierka a na očistený a penetrovaný podklad sa aplikuje 
 epoxidová podlahová stierka, vhodná pre vyššie požiadavky na mechanickú 
 odolnosť. 
 
1.3 Steny a stropy 
 V rámci stavebných úprav stien a stropov sa navrhujú steny a stropy v miestach 
 po zaplnení drážok a rýh po inštalácií, vyspraviť vhodnými stavebnými 
 hmotami. Na očistený a obrúsený povrch stien a stropov sa navrhuje aplikovať 
 vrstva podkladného náteru, aplikovať soklový olejový náter a maľbu. V učebni 
 dielne, je navrhované na poškodenú časť steny aplikovať novú interiérovú 
 omietku. Plochy vybúraného obkladu sa navrhujú obnoviť keramickým 
 obkladom. 
 
1.4 Výplňové konštrukcie 
 V učebni dielne, sa namiesto nevyhovujúcich dvier,  navrhuje dodať plastová 
 konštrukcia dvier, vhodných rozmerov jedno alebo dvojkrídlová, pre 
 zabezpečenie presunu rozmernejších pracovných pomôcok a materiálov a 
 taktiež kvôli zabezpečeniu vyššej zvukovej izolácii.  
 
1.5 Zdravotechnika 
 Pracovné stoly v navrhovanej chemickej učebni sa napoja na novo navrhovaný 
 centrálny odpad, zaústený do existujúcej kanalizácie, v rohu učebne, kde sa po 
 montáži opraví SDK stienka. Centrálny  novo navrhovaný prívod vody pre 
 napojenie  pracovných stolov v chemickej učebni, sa zabezpečí samostatným 
 potrubím, napojeným na existujúci rozvod vody v stene. Po montáži sa spätne 
 osadí pôvodné umývadlo, batéria a umývadlová zápachová uzávierka. 
 
1.6 Elektroinštalácia 
 V chemickej učebni, sa navrhujú pôvodné nevyhovujúce stropné svietidlá,  
 nahradiť novými, s dostatočnou svietivosťou pre zabezpečenie výučby. 
 Elektroinštalácia sa navrhuje v rámci miestnosti rozšíriť napojením centrálneho 
 stola. V miestnosti sa doplní zásuvka pre napojenie vyučovacích pomôcok a 
 vymení sa vypínač. V učebni dielňa, sa navrhuje pôvodná nevyhovujúca 
 elektroinštalácia demontovať. Inštaluje sa nová, s potrebnými komponentmi 
 pre zabezpečenie kvalitnej výučby. Do tejto miestnosti sa  nainštaluje nový 
 rozvádzač, pre inštaláciu potrebných rozvodov pre túto miestnosť. Namontujú 
 sa nové svietidlá, zásuvky a vypínač. 
 
1.7 Vykurovanie 
 V novo navrhovanej dielni, sa doplní vykurovacie teleso s armatúrami a 
 vybavením, ktoré sa napojí z pôvodných rozvodov v miestnosti. 
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VÝKAZ VÝMER

Názov stavby JKSO

EČO

Miesto Župkov

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa Položiek CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práce nadčas 13 GZS   0,00

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 11 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 17 Iné VRN   0,00

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 28 788,47

Objednávateľ
25

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie 0,00

   

Cena s DPH (r. 23-24)

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

ZŠ Župkov - interiérové stavebné úpravy učební   

obec Župkov   
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Stavba: ZŠ Župkov - interiérové stavebné úpravy učební

Objednávateľ: obec Župkov
Zhotoviteľ:
Miesto: Župkov

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

SO ZŠ Župkov - interiérové stavebné úpravy učební   
SO 01     Učebňa chémie   
SO 01.1         Stavebné práce a napojenie zdravotechniky   
SO 01.2         Elektroinštalácia   
SO 02     Učebňa dielne   
SO 02.1         Stavebné práce a doplnenie vykurovania   
SO 02.2         Elektroinštalácia   

Celkom

Rekapitulácia objektov stavby
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Stavba:   ZŠ Župkov - interiérové stavebné úpravy učební
Objekt:   Učebňa chémie
Časť: Stavebné práce a napojenie zdravotechniky

Objednávateľ:   obec Župkov
Zhotoviteľ:   

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

3 Zvislé a kompletné konštrukcie   

1 310237251
Zamurovanie otvoru s plochou  do 0.25 m2 v murive 
nadzákladného do 450 mm   ks 1,000

2 319201311
Vyrovnanie nerovného povrchu bez odsekania tehál hr.do 30 
mm   m2 3,366

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

3 611422231

Oprava vnútorných vápenných omietok stropov 
železobetónových rebrových, opravovaná plocha  do 5 %, 
štuková   m2 72,180

4 612421231
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná 
plocha do 5 %,štuková   m2 92,694

5 611401911 Príplatok za prácu v obmedzenom priestore (okolo potrubí...)   m2 59,119

6 612453621
Omietka rýh v stenách maltou cementov. š. ryhy nad 150 do 
300mm hladená dreveným hladidlom   m2 0,300

7 631312141
Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s 
dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách   m3 0,580

8 631319151
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 
8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm   m3 0,580

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

9 941955001
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m   m2 59,119

10 965024121
Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo 
mozaiky,  -0,19200t   m2 2,320

11 965043431

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm,  plochy do 
4 m2 -2,20000t   m3 0,580

12 965049120
Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou 
alebo rabicovým pletivom hr.nad 100 mm   m3 0,580

13 971033351
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 450 
mm,  -0,08000t   ks 1,000

14 974031167

Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 
akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. nad 200 mm,  -
0,08100t   m 1,000

15 978059531
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 
m2,  -0,06800t   m2 3,366

16 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m   m2 59,119

17 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m   t 2,163

18 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m   t 6,489

19 979087213
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
vybúraných hmôt   t 2,163

20 979082312
Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia, 
s vyložením na vzdialenosť do 1000 m   t 2,163

21 979082319 Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m   t 23,793

VÝKAZ VÝMER

Miesto:  Župkov
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

22 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   t 2,163

99 Presun hmôt HSV   

23 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m   t 2,294

PSV Práce a dodávky PSV   

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia   
24 721172211 Montáž odpadového HT potrubia vodorovného do DN 70   m 4,500
25 286002066 HT rúra hrdlová 1000 mm   ks 4,500
26 721172212 Montáž kanalizačných tvaroviek   ks 8,000
27 286002091 Tvarovky HT   ks 6,000

27.1 286002092 Tvarovky HT   ks 2,000

28 721194107
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek   ks 1,000

29 998721201
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 
6 m   % 2,208

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   
30 722171211 Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD s tvarovkami   m 5,000
31 722221411 Príplatok za použitie sanitárneho tmelu   ks 1,000

32 998722201
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 
m   % 1,210

725 Zdravotechnika - zariaď. predmety   

33 725210822
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry, na ďalšie použitie   ks 1,000

34 725820810
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, na 
ďalšie použitie  -0,0026t   ks 1,000

35 725860820
Demontáž jednoduchej  zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky  -0,00085t   ks 1,000

36 725991811 Demontáž konzoly umývadlovej jednoducej,  -0,00500t   ks 1,000

37 763119511

Demontáž a spätné doplnenie sadrokartónovej priečky, 
jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché 
opláštenie, -0,03036t   ks 1,000

38 763179511
Demontáž revíznych klapiek so spätnou montážou alebo 
dvierok sadrokartónových priečok alebo predsadených stien   ks 1,000

39 725219201
Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry - 
spätná   ks 1,000

40 725829201
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, 
alebo klasickej - pôvodnej   ks 1,000

41 725869301
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
umývadlová do D 40   ks 1,000

42 734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2   ks 1,000
43 551605000 Ventil guľový voda   ks 1,000

44 998725201
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 
do 6 m   % 1,981

776 Podlahy povlakové   
45 776541111 Lepenie povlakových podláh PVC v pásoch so soklíkom   m2 59,119
46 284130504 Podlaha PVC so soklíkom   m2 59,119
47 776990100 Zametanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh   m2 59,119
48 776990110 Penetrovanie podkladu   m2 59,119

49 776992127
Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou pred pokládkou 
podláh   m2 59,119

50 776992200 Príprava podkladu prehladenie povrchu   m2 59,119
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

51 998776101
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 
m   t 0,555

781 Dokončovacie práce a obklady   

52 78144521
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do 
tmelu flexibilného s penetráciou   m2 3,366

53 597865015 Obkladačky, jedno alebo dvojfarebné   m2 3,433
54 771561121 Príplatok za škárovanie škár. cem., dilatácií   m2 3,366

55 998781201
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 
m   % 1,506

783 Dokončovacie práce - nátery   
56 783801811 Odstránenie starých náterov z omietok obrúsením stropov   m2 72,180
57 783801812 Odstránenie starých náterov z omietok obrúsením stien   m2 92,694
58 783814210 Nátery olejové farby,  povrchov stien dvojnásobné   m2 38,634

784 Dokončovacie práce - maľby   

59 784152411
Maľby z maliarskych zmesí Primalex,  dvojnásobné, výšky 
do 3, 80 m s pačokovaním   m2 130,240

Celkom   
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Stavba:   ZŠ Župkov - interiérové stavebné úpravy učební
Objekt:   Učebňa chémie
Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ:   obec Župkov
Zhotoviteľ:   

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

1 612403399
Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek 
šírky ryhy   m 5,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

2 941955001
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m   m2 59,119

3 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m   m2 59,119
4 013974041 Vysekanie rýh v betón. podlahe alebo murive   m 5,000

5 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m   t 0,100

6 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m   t 0,300

7 979082312
Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia, 
s vyložením na vzdialenosť do 1000 m   t 0,100

8 979082319 Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m   t 1,100

9 979087213
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
vybúraných hmôt   t 0,100

10 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   t 0,100

99 Presun hmôt HSV   

11 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m   t 0,500

M21 - 155 Elektromontáže   
12 921210209 Demontáž svietidla   kus 6,000
13 921210001 Montáž napojenia a ovládania stolu   hod 24,000

14 MAT345004
Materiál napojenie stolov /kábla CYKY 3x2,5, lišta do 
podlah.,riadiaca jednotka   kus 1,000

15 921210111
Montáž zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, 
priebežná   kus 1,000

16 MAT345410 Materiál zásuvka 2-nás. biela   kus 1,000
17 921210201 Montáž svietidlo stropné IP20   kus 6,000
18 MAT348008 Svietidlo stropné IP20   kus 6,000

19 921210111
Montáž zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, 
priebežná   kus 1,000

20 MAT345410 Materiál zásuvka 2-nás.biela   kus 1,000
21 921210011 Montáž rúrka ohybná PVC pod omietkou 23mm   m 5,000
22 MAT345650 Materiál rúrka el-inšt PVC ohybná   m 5,000
23 921210202 Montáž vypínač biely   kus 1,000
24 MAT341204 Vypínač biely   m 1,000
25 921210810 Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5   m 5,000
26 MAT341202 Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5   m 5,000
27 921211011 Osadenie HM 8 do muriva, betónu a železobet.   kus 20,000

VÝKAZ VÝMER

Miesto:  Župkov
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

28 MAT345955 Hmoždinka PA : HM 8/1   kus 20,000
29 MAT999002 Podružný materiál   % 15,000
30 921210002 PPV / podiel pridružených výkonov /   % 12,000

Celkom   
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Stavba:   ZŠ Župkov - interiérové stavebné úpravy učební
Objekt:   Učebňa dielne
Časť: Stavebné práce a doplnenie vykurovania

Objednávateľ:   obec Župkov
Zhotoviteľ:   

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

1 611422231

Oprava vnútorných vápenných omietok stropov 
železobetónových rebrových, opravovaná plocha  do 5 %, 
štuková   m2 80,325

2 612421231
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná 
plocha do 5 %,štuková   m2 60,705

3 612465116 Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ   m2 28,375

4 612481119
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením - deliaca stena s chodbou   m2 28,375

5 612465136
Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné 
miešanie, ručné nanášanie, Uni   m2 28,375

6 632440061
Zhotovenie penetračného náteru pred nanesením  poterov 
Grund   m2 57,901

7 585520100
Penetračný náter SuperGrund, s plnivom z kremičitého 
piesku, 25 kg   kg 10,000

8 632451032 Vyrovnávací poter ploche (podkladný)   m2 57,901

9 632477401
Samonivelizačná stierka na vnútorné použitie pred pokládkou 
podlahy   m2 57,901

10 611401911 Príplatok za prácu v obmedzenom priestore (okolo potrubí...)   m2 57,901

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

11 941955001
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m   m2 57,901

12 962032231
Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopieskových,cementových na maltu,  -1,90500t   m3 5,164

13 965043431

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm,  plochy do 
4 m2 -2,20000t   m3 0,540

14 965049120
Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou 
alebo rabicovým pletivom hr.nad 100 mm   m3 0,540

15 965081812
Búranie dlažieb, a soklíkov z kamen., cement., terazzových, 
čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm,  -0,06500t   m2 11,240

16 968072641 Vybúranie kovových mreží,  -0,02500t   m2 1,600
17 973031326 Vysekanie kapsy v murive  hl.do 450 mm,  -0,04900t   ks 2,000
18 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m   m2 57,901

19 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m   t 11,989

20 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m   t 23,978

21 979087213
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
vybúraných hmôt v obmedzenom priestore   t 11,989

22 979082312
Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia, 
s vyložením na vzdialenosť do 1000 m   t 11,989

23 979082319 Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m   t 131,879

24 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   t 11,989

VÝKAZ VÝMER

Miesto:  Župkov
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

99 Presun hmôt HSV   

25 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m   t 5,286

PSV Práce a dodávky PSV   

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie   
26 733111111 Potrubie z rúrok závitových bežných, alebo PPR   m 10,000
27 723190911 Oprava potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 10   ks 1,000
28 998733201 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m   % 3,419

734 Ústredné kúrenie, armatúry.   
29 734221412 Ventil regulačný závitový -priamy G 3/8   ks 1,000
30 484410948 Pripojovacie šróbenie   ks 1,000

31 734223208 Montáž termostatickej hlavice a šróbenia   ks 2,000
32 551810005 Regulačné šróbenie priame   ks 1,000
33 484890340 Termostatická hlavica M30x1,5   ks 1,000
34 998734201 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m   % 0,609

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá   

35 735154111
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm   ks 1,000

36 484895341
Vykurovacie teleso KORADO doskové  vrátane držiaka a 
montážneho materiálu   ks 1,000

37 998735201
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 
m   % 2,844

763 Konštrukcie - drevostavby   

38 763129521
Demontáž steny, drevenej alebo drevotrieskovej s dvermi -
0,01662t   m2 8,100

766 Konštrukcie stolárske   
39 766641011 Montáž dverí  plastových   ks 1,000
40 611412210 Plastové  dvere   ks 1,000

777 Podlahy syntetické   
41 777115011 Podlahy liate epoxidové s penetráciou a plnivom   m2 57,901
42 776990100 Zametanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh   m2 57,901
43 776992200 Príprava podkladu prehladenie povrchu   m2 57,901

44 998777201
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 
m   % 47,658

783 Dokončovacie práce - nátery   
45 783801811 Odstránenie starých náterov z omietok  obrúsením stropov   m2 80,325
46 783801812 Odstránenie starých náterov z omietok obrúsením stien   m2 89,080

47 783814210
Nátery olejové farby na pôvodné plochy,  povrchov stien 
dvojnásobné   m2 45,850

784 Dokončovacie práce - maľby   

48 784152411
Maľby z maliarskych zmesí Primalex,  dvojnásobné, výšky do 
3, 80 m s pačokovaním   m2 123,555

Celkom   
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Stavba:   ZŠ Župkov - interiérové stavebné úpravy učební
Objekt:   Učebňa dielne
Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ:   obec Župkov
Zhotoviteľ:   

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

1 612403399
Hrubá výplň rýh na stenách a stropoch akoukoľvek maltou, 
akejkoľvek šírky ryhy   m 65,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

2 941955001
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m   m2 57,901

3 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m   t 0,400

4 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m   t 1,200

5 979082312
Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia, 
s vyložením na vzdialenosť do 1000 m   t 0,400

6 979082319 Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m   t 4,400

7 979087213
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu 
vybúraných hmôt   t 0,400

8 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m   m2 57,901
9 013974031 Vysekanie rýh v tehelnom murive   m 45,000

10 013974041 Vysekanie rýh v stropoch   m 20,000

11 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), 
ostatné   t 0,400

99 Presun hmôt HSV   

12 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m   t 0,500

M21 - 155 Elektromontáže   
13 921100011 Demontáž komplet elektroinštalácie prezváňanie obvodov   hod 40,000
14 921210011 Montáž rúrka ohybná PVC pod omietkou 23mm   m 65,000
15 MAT345650 Materiál rúrka el-inšt PVC ohybná   m 65,000
16 921210202 Montáž vypínač biely   kus 1,000
17 MAT341204 Vypínač biely   kus 1,000
18 921210811 Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5   m 40,000
19 MAT341203 Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5   m 40,000
20 921210810 Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5   m 145,000
21 MAT341202 Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5   m 145,000
22 921210201 Montáž svietidlo stropné IP20   kus 10,000
23 MAT348008 Svietidlo stropné IP20   kus 10,000

24 921210111
Montáž zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, 
priebežná   kus 10,000

25 MAT345410 Materiál zásuvka 2-nás., biela   kus 10,000
26 921210190 Montáž rozvodnice do 50kg   kus 1,000
27 MAT357026 Rozvádzač nový - v riešenej miestnosti dielni   kus 1,000
28 921211011 Osadenie HM 8 do tvrdého kameňa, betónu a železobet.   kus 70,000

VÝKAZ VÝMER

Miesto:  Župkov
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Č. Kód položky Popis MJ Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková Cena celkom Hmotnosť 

celkom

29 MAT345955 Hmoždinka PA : HM 8/1   kus 70,000
30 MAT999002 Podružný materiál   % 15,000
31 921210002 PPV / podiel pridružených výkonov /   % 13,000

Celkom   



  Obec  ŽUPKOV  Príloha č. 4 
 

Výzva na predloženie ponuky 

„ZŠ Župkov – interiérové stavebné úpravy učební“ 

 

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 
 
 
 
NÁZOV ZÁKAZKY : „ZŠ Župkov – interiérové stavebné úpravy učební“ 
 
 

 
Predmet zákazky  cena bez DPH DPH cena s DPH 

ZŠ Župkov – interiérové 
stavebné úpravy učební 
 

   

 
 
Uchádzač: 
 

OBCHODNÉ MENO  

Sídlo  

Miesto podnikania  

IČO  

DIČ  

IČ DPH  

ŠTATUTÁR/OPRÁVNENÁ OSOBA  

e-mail oprávnenej osoby  

telefonický kontakt   

KONTAKTNÁ OSOBA  

e-mail kontaktnej osoby  

telefonický kontakt   

 
 
 
 
 
                          ..................................................................... 
                   meno priezvisko a podpis uchádzača 
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