
 

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV 
                             B r a t i s l a v a 
               Krajná 27, PSČ 821 04  B r a t i s l a v a 
tel. č.: 421-2-48207703; fax: 421-2-48207719; web: www.vhu.sk 

                       K č. p.: VHÚ-215-8/2013   
  
 

VÝZVA 
na predloženie cenovej ponuky pri zadávaní zákazky postupom  

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

___________________________________________________________________________ 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:   Ministerstvo obrany SR – Vojenský historický ústav  
Sídlo:     Krajná 27, 821 04 Bratislava 
Štatutár:    plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. - riaditeľ   
IČO:    00802751  
Telefón:   0960/319007  
Fax:         0960/319019  
Kontaktná osoba:  RSDr. Anton Vajda. tel.: 0960/319007  
   e-mail: anton.vajda@vhu.sk  
2. Predmet zákazky: „Modernizácia VHÚ-VHA Bratislava – pojazdný policový regálový 
systém na podvozkoch.“ 
 
3. Stručný opis predmetu zákazky: 

Vojenský historický archív v Bratislave plánuje v priestoroch garáží na prízemí 
v budove na ulici Krajná č. 27 vybudovať depozit s pojazdným policovým regálovým 
systémom. Uvedené garáže majú šírku cca 12m  a dĺžku 12,5 m (pôdorys garáží v prílohe               
č. 3). Vzhľadom k stavebnému riešeniu garáží (fotografie v prílohe č. 4) je podrobné 
zameranie priestoru pre depozit uvedené v prílohe č. 5. 
 Regálový systém pozostáva z pojazdných policových regálov, systému  koľajníc po 
ktorých sa pojazdné regály presúvajú a stacionárnych policových regálov. V tomto regálovom 
systéme budú ukladané archívne krabice : šírka 120mm, výška 270mm, dĺžka (hĺbka) 420mm. 
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č.1. 
Ako súčasť dodávky sa požaduje technická dokumentácia, certifikáty použitých konštrukcíí 
a označenie regálov podľa platných technických noriem. 
Obhliadku archívu je možné vykonať v lehote uvedenej v bode 14.6 
 
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 
4. Typ zmluvy:  Zmluva o dielo uzatvorená podľa §§ 536 - 565 Obchodného zákonníka 
   (ďalej len „zmluva“). 
5. Miesto dodania:  Vojenský historický archív, Krajná č.27, Bratislava 
6. Termín dodania:   do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy                   
7. Lehota na predloženie cenovej ponuky:  
7.1. Uchádzač vloží ponuku do neprehľadnej obálky. Obálka s cenovou ponukou musí byť          
uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:  
         a) adresu verejného obstarávateľa (podľa bodu 7.2 tejto výzvy),  
         b) adresu uchádzača(jeho obchodné meno a adresu sídla (miesta) podnikania, 

http://www.vhu.sk/�


           c) označenie: „súťaž – neotvárať“ 
         d) heslo: „Modernizácia VHÚ-VHA Bratislava – pojazdný policový regálový systém     
                        na podvozkoch.“ 
  
7.2. Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa: 
a) poštou:  Vojenský historický ústav  
                 Krajná 27  
                 821 04 Bratislava 
b) osobne (kuriér) v pracovné dni od 8,00 hod do 15,30 hod.:  

     Vojenský historický ústav  
                 Krajná 27  
                 821 04 Bratislava 
7.3. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa   4. novembra 2013 o 15,00 hod. 
7.4. Otváranie obálok s ponukami: sa uskutoční dňa  5. novembra 2013 o 11,00 hod. 
Na otváranie obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili cenovú 
ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača 
preukáže svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným 
hodnoverným dokladom. 
Otváranie ponúk sa uskutoční na mieste:  Vojenský historický ústav 
      Krajná 27,                       
                                                                    821 04 Bratislava 
      I. poschodie, miestnosť č.113b 
8. Vyhodnotenie ponúk 
Predpokladaná cena zákazky: 19.990,-€ bez DPH( 23.880,- € vrátane DPH) 
Hodnotená bude len celková zmluvná cena s DPH. Komisia pridelí poradie od najnižšej ceny 
po najvyššiu cenu. Úspešným (prvým) sa stane ten uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka 
bude obsahovať najnižšiu celkovú zmluvnú cenu s DPH. 
V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná, 
vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž. 
9. Podmienky účasti 
9.1 Doklad o oprávnení podnikať (s predmetom činnosti súvisiacimi na vykonanie 
požadovaných prác)  - napr. výpis zo živnostenského resp. obchodného registra, alebo 
potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa §128 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z.           
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu. 
Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží aktuálny doklad a to originál alebo 
jeho úradne overenú fotokópiu. 
10. Obsah ponuky 
10.1 Doklady podľa bodu 9) tejto výzvy. 
10.2 Cenová ponuka spracovaná podľa bodu 11) tejto výzvy. 
10.3 Prehlásenie uchádzača, že súhlasí so všetkými podmienkami uvedenými v tejto Výzve. 
Uchádzač predkladá cenovú ponuku a prehlásenie podpísané štatutárnym zástupcom           
uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača! 
11. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky 
Uchádzač predloží iba jednu cenovú ponuku. Cena za predmet zákazky bude stanovené 
a spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. 



Cenová ponuka musí byť spracovaná podľa neoddeliteľnej prílohy č. 1 k tejto výzve. 
Ponúknutá cena musí byť vyjadrená v eurách. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na 
túto skutočnosť v ponuke! 
12. Požadované obchodné podmienky predmetu zákazky 
Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 2 k tejto výzve. Zmluva s úspešným 
uchádzačom nesmie byť v rozpore s týmito obchodnými podmienkami. 
13. Kritérium na hodnotenie ponúk 
Najnižšia celková zmluvná cena s DPH (konečná cena). 
14. Ďalšie informácie  
14.1 Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 9                
ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie je možné podať žiadosť 
o nápravu ani námietky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 
14.2 Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu.    
Dorozumievanie medzi komisiou a uchádzačmi v priebehu vyhodnocovania ponúk                 
sa bude uskutočňovať elektronicky (emailom) a poštou. 
14.3 Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude bezodkladne                
oznámený výsledok vyhodnocovania ponúk. 
14.4 Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie zmluvy. Uzavretá zmluva nesmie                 
byť v rozpore s obchodnými podmienkami (Príloha č. 2 k výzve) a úspešnou               
ponukou. 
Úspešný uchádzač predloží zmluvu v lehote do štyroch pracovných dní od elektronicky 
doručeného (e-mailom) oznámenia o úspešnosti jeho ponuky. 
14.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom               
umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak s rôznych dôvodov nedôjde 
k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi. 
14.6  Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku staveniska tak, aby si sám 
overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania 
ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 29.10.2013. Zraz bude o 10,00 hod. na vrátnici 
Vojenského historického ústavu, Krajná 27, Bratislava. 
14.7   Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky                
si  uchádzači hradia v plnej výške. 
15. Dôvody zrušenia zadávania zákazky  
15.1 Nebola predložená ani jedna ponuka.  
15.2 Ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  výzvy.  
15.3 Ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa. 
15.4 Zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená. 
 
Prílohy: 1. Podrobný opis predmetu zákazky - 3 listy 
              2. Obchodné podmienky – 4 listy 
   3. Schéma pôdorysu garáží – 1 list 
   4. Fotodokumentácia garáží – 1 list 
   5. Podrobná situačná schéma – 1 list 
   6. Rozmery archívnej krabice – 1 list 
   
                                                                                                  RSDr. Anton Vajda 
                                                                                                     vedúci oddelenia     
        logistického zabezpečenia a služieb VHÚ                                                                                                                      
           

  



 Príloha č. 1 k č. p.: VHÚ-215-8/2013   
 

 
PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

na vypracovanie cenovej ponuky na zákazku 
 

                 „Modernizácia VHÚ-VHA Bratislava – pojazdný policový regálový systém na 
podvozkoch.“ 

 
1/ Všeobecné parametre regálov : 
Verejný obstarávateľ požaduje regálový systém vysokej kvality, vyznačujúci sa rýchlou 
montážou nadstavby / policového regálu/ s minimálnym použitím skrutiek. 
a) Do regálov sa budú ukladať archívne písomnosti v krabiciach ( šírka x výška x dĺžka)  120 
mm x 270 mm x 420 mm. 
b) Hĺbka políc bude navrhnutá pre rozmer min.420 mm. Svetlá vzdialenosť medzi policami 
bude navrhnutá pre rozmer min.270 mm. Dĺžky políc budú navrhnuté tak aby optimálne 
využívali  šírku krabice 115 mm. 
c) Nosnosť systému musí zodpovedať zaťaženiu minimálne 55 kg na bežný meter (bm) 
archiválie, tj. 55kg na úložnú plochu hĺbky 0,4 x 1 bm. 
d) Minimálne množstvo pojazdných systémov (regálov) 7 ks s výškou minimálne 2800 
mm. Šírky  otvorených obslužných uličiek medzi regálmi nesmú byť menšie ako 850mm. 
e) Systém musí byť navrhnutý tak aby ho bolo možné v budúcnosti rozširovať o ďalšie 
pojazdné a stacionárne regály s cieľom dosiahnuť maximálnu kapacitu depozitu,  minimálne 
však 2000 bm policovej plochy v úložnej hĺbke 400mm. Predmetom ponuky je aj kompletný 
dispozičný návrh regálov v depozite s jednoznačným vyznačením regálov ktoré sú predmetom 
cenovej ponuky. Z dispozície musí byť jednoznačne zrejmá celková  kapacita depozitu 
a kapacita regálov, ktoré sú predmetom cenovej ponuky. 
f) Minimálne požadované množstvo úložnej kapacity  predmetu zákazky  je 1 400 bm 
archiválií, pričom minimálne 80% kapacity musí byť v pojazdných regáloch a 20% kapacity 
môže byť v stacionárnych regáloch pri dodržaní písm. d), e). 
g) Strop regálov bude opatrený krycím panelom alebo policou, ktorá sa nezapočítava do 
úložnej kapacity. 
h) Prestaviteľnosť políc s krokom do 50 mm  musí byť zabezpečená v celom rozsahu výšky 
regálov  bez použitia náradia. 
i) Police musia byť vyhotovené tak (bez ostrých hrán a výčnelkov), aby  nemohlo dôjsť 
k poraneniu obsluhy pri ukladaní archiválií. 
j) Regály budú označené štítkom, kde bude uvedené minimálne: nosnosť bunky (police), 
nosnosť stĺpca, označenie výrobcu (dodávateľa). 
k) Podrobné zameranie priestoru pre depozit je v prílohe č.5, za presné zameranie priestoru  
a technické riešenie je zodpovedný predkladateľ ponuky. 
l) Povrchová úprava stacionárnych aj pojazdných regálov bude: pozinkovanie, alebo     
práškový vypaľovaný lak, alebo ich kombinácie. 
  
 
2/ Pojazdné regály 
 Pohon pojazdných regálov bude mechanický s ovládaním pomocou ovládacieho 
kolesa alebo ružice bez nárokov na údržbu. Z čelnej strany budú regály zakryté krycím 
panelom. Budú konštruované tak aby nemohlo dôjsť k ich prevráteniu a budú obsahovať 
mechanizmus proti  samovoľnému posunu.  Tým je zabezpečená bezpečnosť obsluhy, kedy 
nedôjde k nechcenému pritlačeniu obsluhy medzi regálmi. 



 
a) koľajová dráha : 
Regály sa budú pohybovať po koľajniciach z ktorých je najmenej jedna koľajnica vodiaca. 

Koľajnice sa budú klásť na existujúcu podlahu konštrukčne tak, by bolo možné následné  
naliatie drátkobetónovéj podlahy o hrúbke do 100 mm. Takto uložené koľajnice musia byť 
riadne znivelované a dostatočne ukotvené, aby pri šetrnej betonáži nedošlo k ich poškodeniu. 
Rozmiestnenie a množstvo koľajníc  koľajníc musí byť navrhnuté tak, aby : 
       -     bol zachovaný prístup do revíznej šachty 

- bolo možné budúcnosti rozšíriť regálový systém tak, aby nedošlo 
k nutnosti stavebných úprav alebo zásahov. 

  
b) podvozok s pohonom : 

Pojazdný mechanizmus regálov bude vyhotovený tak, aby nevyžadoval údržbu. Každý 
podvozkový rám bude vybavený vodiacimi a vedenými, hnacími a hnanými kolesami, bude 
dostatočne tuhý tak,  aby nemohlo dochádzať  ku kríženiu regálov na koľajniciach. Ručný 
pohon regálu bude pozostávať z hnacieho hriadeľa, reťazových prevodov a bude ukončený na 
čelnej strane ovládacím kolesom alebo ružicou.  
 
3/ Technické parametre 
 

Pojazdný policový regálový systém – technické parametre uviesť áno/nie, 
v prípade číselnej 

hodnoty jej skutočnú 
hodnotu 

Požiadavka 

Rozmery políc  
Nosnosť políc  
Množstvo pojazdných systémov  
Možnosť rozšírenia systému v budúcnosti  
Úložná kapacity regálov  
Prestaviteľnosť políc  
Označenie regálov štítkami  
Povrchová úprava regálov  
Mechanický pohon pojazdných regálov  
Zabezpečenie pojazdných regálov proti samovoľnému posunu  
Krycí panel na ovládacom kolese  
 
4/ Celková cena 

 
Celková cena bez DPH   
DPH 20%  
Celková cena s DPH   

 
Do ceny sú zahrnuté všetky vedľajšie náklady spojené s predmetom zákazky (napr. 

doprava, pomocný materiál a práce). 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
                                                                         ................................................................. 
                                                                          podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

 
 
Prehlásenie – súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie 
ponuky č. VHÚ 215-8/ 2013 zo dňa ................... 

 
Kontaktné údaje / ........................................... 
                              e-mail .................................... 
 

                                                                         ................................................................. 
                                                                          podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 
                                                                                         (odtlačok pečiatky) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Príloha č. 2 k č. p.: VHÚ-215-8/2013   
      

 
Zmluva o dielo č. 

uzatvorená podľa §§ 536 až 565 Obchodného zákonníka 
 

Čl. I. Zmluvné strany 
1.1 Objednávateľ                                            

 
Sídlo 
 
Štatutárny orgán 
IČO                                                   
Bankové spojenie                              
Číslo účtu                                             
Oprávnený rokovať vo  veciach            
- zmluvných  
- technických 
  (ďalej len „objednávateľ) 
                                      

: 
 
: 
 
: 
:
:
: 
 
: 
: 

Slovenská republika 
Vojenský historický ústav 
Krajná č. 27, 821 04  Bratislava 
 02/48207703  
plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD. -  riaditeľ                     
00802751 
Štátna pokladnica  
7000169713/8180 
 
plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.  
RSDr. Anton VAJDA  02/48207707      
    

1.2 Zhotoviteľ  - obchodné meno  
Sídlo: 
Zastúpený: 
Právna forma : 
Označenie registra: 
Číslo zápisu: 
Oprávnený rokovať vo  veciach           
zmluvných a technických: 
IČO : 
IČ DPH:  
Bankové spojenie : 
Číslo účtu : 
Číslo telefónu: 

: 
:
:
:
:
: 
 
: 
:
:
:
:
: 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
1.3 

( ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka a v súlade  s § 9 ods. 9            
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

 
Čl. II. Predmet zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo: dodávku a montáž stavebnicového policového regálového 
systému na podvozkoch podľa dodávok uvedeného v prílohe č.1 ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 

2.2  Názov diela: „Modernizácia VHÚ-VHA Bratislava – pojazdný policový regálový systém     
                        na podvozkoch.““. 

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom 
objednávateľa. 

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevezme a  zaplatí zmluvne dohodnutú 
cenu podľa Čl. IV. tejto zmluvy a v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v Čl. V. tejto zmluvy. 

 
 
 
 



Čl. III.  Čas plnenia   
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že realizáciu predmetného diela ukončí v termíne do: 30 kalendárnych dní                           

od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
Zhotoviteľ bude pri plnení využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni od 9,00 
do 17,00 hod. 

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia realizácie uvedenom v bode 
3.1 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom 
okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty 
realizácie. 

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak je riadne ukončené v celom 
rozsahu podľa  tejto zmluvy. Práce musia byť vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané 
objednávateľovi zápisom o odovzdaní a prevzatí  podľa súpisu vykonaných prác. 

 
Čl. IV.  Cena 

4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou  a je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. Súčasťou zmluvy je  príloha č.1 „Podrobný opis predmetu zákazky na 
vypracovanie cenovej ponuky na zákazku“. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela zahŕňa všetky 
náklady, ktoré v súvislosti s jeho vykonaním vzniknú, vrátane nákladov na dopravu pomocný materiál a práce. 

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne: 
Cena za dielo bez DPH            ................... €                
DPH 20%                                 ................... €        
Celková cena diela s DPH       .................... €         

4.3 V prípade prác naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec zmluvy, alebo prác, resp. zmien, ktoré budú 
mať vplyv na cenu a na dobu realizácie, bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce 
budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. 
Na dodatok  k zmluve  predložený inak  ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo  po splnení predmetu zmluvy sa 
neprihliada. 

4.4 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od týchto zmluvných podmienok, 
objednávateľ neuhradí. 

 
 

Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia  
5.1 Zhotoviteľ predloží faktúru až po ukončení všetkých prác, na základe podpísaného zápisu o odovzdaní a prevzatí 

prác.   
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení 
diela. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený povereným pracovníkom 
objednávateľa. 

5.3 Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia  objednávateľovi. 
5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. 

Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 
 
 
 

Čl. VI. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa 
6.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť podľa tejto zmluvy, 

pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. 
6.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v bode II. tejto zmluvy. 
6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa 

budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel 
v záujme zabezpečenia vstupu do objektu. 

6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením 
svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka. 

6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi 
objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte. 



6.6 Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými 
prostriedkami (cisterna, el. centrála, plyn. fľaše ...). 

6.7 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len „PO“), 
bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), a ochrane životného prostredia, vyplývajúce 
z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Za ich 
prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. 

6.8 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch                 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

6.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác, výkonom dodržiavania  BOZP a PO : .............. 
6.10 Poverený pracovník za objednávateľa  vo veciach technických: ................................. 

 
Čl. VII.  Odovzdanie a prevzatie prác, záručná doba a zodpovednosť za vady  

7.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené dielo ako celok, o čom sa spíše zápis o odovzdaní 
a prevzatí prác. 

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy ako celok, v súlade so Slovenskými technickými normami alebo 
zahraničnými  normami,  ktorými sa prevzali európske normy, vzťahujúci sa na predmet plnenia. 

7.3 Záručná doba na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje, v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 4. zákona                   
č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, záruku päť rokov  od jeho odovzdania 
objednávateľovi a záručná doba na servisné práce, spotrebný tovar t. j. náhradné diely je poskytnutá v dĺžke 24 
mesiacov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia prác bez závad a nedorobkov. Plynutie záručnej 
doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie. 

7.4 V prípade zistenia vady počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať 
a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu odstrániť.  

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie 
objednávateľa a vadu odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom  termíne najneskôr do 10 
dní. 

7.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady 
zhotoviteľa. 

7.7 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na 
vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 

7.8 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú  vady diela, zistené počas 
záručnej doby, odstraňovať. 

 
Čl. VIII. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy 

8.1 Ak, zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných 
podmienok. 

8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady  nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej 
doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň 
omeškania až do odstránenia vady. 

8.3 Keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa, zaplatí pokutu vo výške 5 % z ceny 
nevykonaných prác podľa oceneného popisu prác a dodávok. V takomto prípade, ak vznikne objednávateľovi 
škoda nad dohodnutú zmluvnú pokutu zhotoviteľ je povinný túto škodu zaplatiť 

8.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi 
znemožňuje vykonávanie prác. 

8.5 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

8.6 Keď objednávateľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia zhotoviteľa, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, 
ktoré mu preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia 
byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou.  

8.7  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením  termíny realizácie 
prác, dohodnuté zmluvnými stranami, 

8.8 Dohodnuté zmluvné pokuty, povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní  odo dňa ich uplatnenia. 



8.9 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, ktorý 
zmluvná strana od zmluvy odstupuje.  

 
Čl. IX. Záverečné ustanovenia   

9.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán.  

9.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán.  

9.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.  

9.4 Všetky body tejto zmluvy je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti. 
9.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú 

za originál, z ktorých  po podpise sú tri určené  pre objednávateľa a  jeden  pre zhotoviteľa. 
9.6 Zmluva nadobudne platnosť odo dňa podpisu oprávnenými zástupcami  zmluvných strán a účinnosť nadobudne 

odo dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia, v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov. 

9.7 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

9.8 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu  vlády SR  na 
internete.   

 
 
 
 

V Bratislave, dňa..............  
 
 
Objednávateľ......................................... 
plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD. 
riaditeľ VHÚ Bratislava   

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 3 k č. p.: VHÚ-215-8/2013   
 

 
 
 
 



 
 

Príloha č. 4 k č. p.: VHÚ-215-8/2013   
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