
Výzva na predkladanie ponúk 
Je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)  

na poskytnutie služby  

Projektová dokumentácia v rámci zákazky: "Budova Domu Matice slovenskej v 
Galante" 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
 
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán, Verejný obstarávateľ 
podľa § 7 ods. 1) písm. b) 
Názov organizácie: Matica slovenská 
Sídlo organizácie: P. Mudroňa č. 1, 036 01 Martin 
Identifikačné číslo: 00179027 
Štatutárny orgán: JUDr. Marián Gešper - predseda Matice slovenskej 
 
1.1) 
Kontaktná adresa: LEDAS s.r.o., Ferka Urbánka 10/A, 917 01 Trnava 
Tel: 0903731202 
E-mail: info@ledas.sk 
 

2. PREDMET ZÁKAZKY 
Názov: Projektová dokumentácia v rámci zákazky: "Budova Domu Matice slovenskej 
v Galante" 
Druh: Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

Stručný opis zákazky: 
Vypracovanie  prípravnej  a projektovej  dokumentácie pre objekt budovy Domu Matice slovenskej 

v Galante 

Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je vypracovanie  projektovej dokumentácie  vrátane zmien, variantných riešení a 

doplnkov pre realizáciu rekonštrukcie súčasnej budovy Domu Matice slovenskej Galanta pre stavebné  

povolenie vrátane zameriavacích prác (zameranie súčasného  stavu stavby a iné) v zmysle Výzvy 

zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-2015-6).  

Budova Domu Matice slovenskej v Galante leží na okraji centrálnej mestskej zóny a pozostáva z 3 

samostatných pavilónov. Hlavný objekt je 2 podlažná stavba zo železobetónového skeletu vyplnená 

keramickým murivom. V nadväznosti na hlavný vstup do objektu je jednopodlažný pavilón a v zadnej 

časti je samostatný pavilón garáží a technologických miestností. Fasáda objektu je zhotovená 

z profilovaného oceľového plechu pojednaná farebným náterom. Okenné a dverné otvory 

nevyhovujú žiadnym teplotechnickým predpisom a normám preto je na objekte značný únik tepla. 

Predmetom projektu bude navrhnúť komplexné zateplenie objektu v súlade s požiadavkami STN 

a predpisov týkajúcich sa deklarovanej potrebe energetických úspor. Za týmto účelom bude 

spracovaný energetický audit, ktorý bude podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie. 



Obsahom projektu musí byť návrh a výmena všetkých okenných a vstupných dverných otvorov, 

parapetov a oplechovania stavby vrátane odvedenia dažďových vôd. Takisto bude potrebné zatepliť 

a vyriešiť sokle a dolné časti objektu a navrhnúť dodatočnú izoláciu plochých striech z technickým 

riešením detailov na komínových prvkoch a odvetrávacích prvkoch 

Časťou projektu kúrenie sa projektant musí zaoberať vylepšením kotolne a prípravy teplej úžitkovej 

vody. V časti elektro bude treba riešiť nový bleskozvod, vymeniť svietidlá za úsporné a prípadne riešiť 

fotovoltaiku ako aplikáciu OZE na predmetnej stavbe. 

Projektant je povinný doplniť dokumentáciu o všetky zákonom predpísané časti tak, aby táto mohla 

bez problémov prejsť stavebným konaním. 

Rozsah plnenia: 

Vypracovanie projektovej dokumentácie požadujeme spracovať pre objekt budovy Domu Matice 

slovenskej, súpisné číslo 1458 evidovaný  na LV č. 490 v Galante  v zmysle Výzvy zameranej na 

zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-2015-6).  

Rozsah predmetu zákazky:  
 

 Zameranie objektu stavby  
 

 Posúdenie skutkového stavu objektu stavby MS 
 

 Stavebné časť – stavebné úpravy  
 

 Technická časť – profesie elektro, voda, vykurovanie  
 

(teplo-technický posudok stavby)  
 

 Výkaz výmer  
 

 Rozpočet 
 

Zhotoviteľ projektu objekt zameria a posúdi jeho stavebno - technický stav. Projekt bude riešiť 

prevádzku budovy Domu Matice slovenskej v Galante, ktorá pozostáva z 3 samostatných pavilónov. 

Do dispozičného riešenia budú zapracované všetky zmeny tak, aby spolu s navrhovanými úpravami,  

budova  spĺňala všetky technické normy, požiarne a hygienické predpisy.  

Projektanti sú povinní spracovať projekt podľa stavebného zákona a príslušných vykonávacích 

vyhlášok, aby ten bol spôsobilý na vydanie stavebného povolenia. 

 

 

Projektová dokumentácia bude expedovaná v počte 6 ks tlačených vyhotovení a jeden krát v digitálnej 

forme CD/DVD (pdf, excel)  

Spracovanie projektovej dokumentácie v požadovanom rozsahu bude v zmysle sadzobníka pre 

navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností podľa § 3 Vyhlášky MŽP SR 

č.435/200 Z.z.  

Pri vypracovaní dokumentácie bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické 

normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa, zápismi a 
dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni, vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií. 

 

Miesto dodania predmetu zákazky: 

Dom Matice Slovenskej Galanta 



Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

Hodnota: 27.063,33 € bez DPH 

Predpokladanú hodnotu zákazky určuje verejný obstarávateľ podľa pravidiel jej výpočtu vyjadrených 

v ust. § 5 zákona o verejnom obstarávaní. 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie 
je platiteľom DPH, upozorní uchádzač verejného obstarávateľa v ponuke. 

Spôsob určenia ceny:  

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, musí byť 

vyjadrená v mene EUR a stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon“), Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky 

č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

Názov Cena v EUR bez DPH DPH 

 
 
Cena v EUR s 
DPH - celková 

Projektová dokumentácia: 0,00  0,00 

 
0,00 

 

Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa tejto výzvy. 

Ak uchádzač nie je platca DPH, uvedenú skutočnosť uvedie v ponuke.  

Trvanie zmluvy: 

Obdobie:  do 30 dní od účinnosti zmluvy. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jej 

zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa.   

Typ zmluvy: 
Zmluva o dielo podľa § 536  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). 
 

Zdroj finančných prostriedkov: 

Financovanie predmetu zákazky bude z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa 

a štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6 

Financovanie predmetu zákazky bude po odovzdaní diela na základe faktúry. Splatnosť faktúry bude 

30 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi. 

Variantné riešenie: Nie. 

Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Vzhľadom na predmet zákazky sa nevyžaduje.   
 

Požadované zábezpeky a záruky: Nepožadujú sa.  

 

Elektronická aukcia: Verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu.  
 

3. 

PONUKA UCHÁDZAČA A POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: 
Obsah ponuky:  



Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

1. Ponukový list s identifikačnými údajmi uchádzača (Príloha č. 1 tejto výzvy) – tento Ponukový list musí byť 
odtlačený pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača. 
 

2. Fotokópia dokladu preukazujúceho oprávnenie poskytovať službu, ktorá je predmetom tohto verejného 
obstarávania (t.j. výpis z obchodného registra, živnostenský register resp. iný doklad oprávňujúci podnikať).   
  

3. Autorizačné osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na SKA/SKSI podľa zákona č. 138/1992 Zb. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, s rozsahom oprávnenia na výkon činnosti v zmysle predmetu zákazky. 
 
Uvedené doklady uchádzač preukazuje kópiou osvedčenia s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom 
spôsobilej osoby. 

 
4. Návrh Zmluvy o dielo v zmysle prílohy, ktorého súčasťou bude harmonogram.  

 
5. Čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami súťaže a taktiež s obchodnými podmienkami predmetu 

zákazky uvedenými v prílohe výzvy na predkladanie ponúk.  
 

Predloženie ponuky:  

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuka a iba na celý predmet zákazky. Predmet zákazky nie je 

možné rozdeliť na časti. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom 
skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 

Lehota na predkladanie ponúk:  24.06.2019 do 09:00 hod. 

Uchádzač predloží ponuku v uzavretom označenom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej 

zásielky na adresu verejného obstarávateľ (LEDAS, s.r.o., Ferka Urbánka 10/a, 917 01 Trnava) a to 
v lehote na predloženie ponúk, pričom rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému 

obstarávateľovi (viď. čl. 1 tejto výzvy).  

Na obale ponuky musia byť uvedené nasledujúce údaje:  

1. Adresa miesta predkladania ponúk 
2. Adresa uchádzača 

3. Označenie „súťaž - neotvárať“ 
Označenie heslom súťaže: „Projektová dokumentácia v rámci zákazky: "Budova Domu 

Matice slovenskej v Galante" 

 
Lehota otvárania ponúk:  24.06.2019 o 10:30 hod.  v priestoroch spol. LEDAS s.r.o.,  

Náklady na ponuku:  

Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní znáša 
uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči Verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok 

verejného obstarávania.  
Lehota viazanosti ponúk: 

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty 

viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je do 05.02.2019. 
 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Ponuky budú vyhodnocované na základe jediného kritéria: najnižšej ceny celkom s DPH.  

Ponuková cena predmetu zákazky uchádzača v EUR s DPH = 100%. 

Po vyhodnotení Verejný obstarávateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli 
vyhodnocované, výsledok vyhodnotenia ponúk. 

Pokiaľ by Verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tom 

všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na 
pôvodný predmet zákazky. 

Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 



dôvodov: 

- nebude predložená ani jedna ponuka, 

- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve, 

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené. 

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
a) 

Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle tejto výzvy. 
b) 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk. 

c) 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú 

zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo predložené obchodné podmienky 
budú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa.  

d) 

Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom listom. 
e) 

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. 
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. 

f) 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon 

kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti 

a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

Oprávnené osoby sú: 
a) Riadiaci orgán a ním poverené osoby, 

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 
poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a EÚ. 

 

 S pozdravom 

 

                                                PaedDr. Branislav Kohút 
                                                                            riaditeľ Technicko-investičného útvaru 

        Matice  slovenskej  
 

V Martine, dňa 14.06.2019 

Prílohy: 

1. Ponukový list 

2. Zmluva o dielo 

 

 

 



Príloha č. 1: 
 

PONUKOVÝ LIST 
Verejný obstarávateľ:  

Matica slovenská, P. Mudroňa č. 1, 036 01 Martin 

Názov predmetu zákazky:  

Projektová dokumentácia v rámci zákazky: "Budova Domu Matice slovenskej v Galante" 

 

Názov uchádzača:  

Sídlo:  

Štatutárny orgán 
(Zastúpený): 
 

 

IČO:  

DIČ:  

Tel:  

Fax:  

E-mail:  

 
 

Cenový návrh: 

 

Názov Cena v EUR bez DPH DPH 

 
 
Cena 
 v EUR s DPH  

Projketová dokumentácia 0,00  0,00 

 
0,00 

 

Dátum predkladania ponuky uchádzačom: 

 

 

 

                                                                                      

.......................................................................... 
                                                                                      Podpis otlačok pečiatky uchádzača  

(meno, priezvisko,  funkcia štatutárneho zástupcu  
uchádzača oprávneného konať  v záväzkových vzťahoch)   

 

 

 

 



Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk 

 
 
 

ZMLUVA  O  DIELO č. ........  
na zhotovenie projektu stavby podľa § 536  zánona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). 

 

Čl. 1.  ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1: Objednávateľ: 
Názov:                                                                                 
So sídlom:                    
Štatutárny zástupca :   
IČO :        
DIČ :   
Osoba oprávnená na rokovanie  
vo veciach zmluvných:   
 
 (ďalej len „objednávateľ“)  
 
Zhotoviteľ:   
Názov:   
Sídlo:     
Zapísaný:  
 
Štatutárny orgán:     
Osoba oprávnená rokovať      
vo veciach zmluvy:     
vo veciach technických:         
IČO:         
DIČ:     
IČ DPH:    
Bankové spojenie:   
Číslo účtu: IBAN:   
SWIFT:  
Tel./Fax číslo:    
Mail:     
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Čl. 2.   

PREDMET ZMLUVY 

2.1.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje /zhotoví/ v rozsahu a za podmienok dojednaných v 
tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá Projektovú dokumentáciu 
v stupni pre stavebné povolenie pre projekt pod názvom: „Projektová dokumentácia v 

rámci zákazky: "Budova Domu Matice slovenskej v Galante"“. 

Rozsah predmetu zmluvy je špecifikovaný v bode 3. 



 
2.2.  
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončenú dokumentáciu a práce uvedené v bode 3. 
prevezme, zaplatí za jej zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané 
spolupôsobenie. 

 

ČI. 3  

ROZSAH  A  OBSAH  PREDMETU  ZMLUVY 

3.1.  
Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie  v realizačnom vyhotovení 
pre akciu: „Projektová dokumentácia v rámci zákazky: "Budova Domu Matice 
slovenskej v Galante"“ a s tým súvisiace činnosti a to pre podanie projektu v rámci 
štrukturálnych fondov EÚ. 
 
3.2  

Rozsah zákazky: 

Predmetom zákazky je vypracovanie  projektovej dokumentácie  vrátane zmien, variantných riešení a 

doplnkov pre realizáciu rekonštrukcie súčasnej budovy Domu Matice slovenskej Galanta pre stavebné  

povolenie vrátane zameriavacích prác (zameranie súčasného  stavu stavby a iné) v zmysle Výzvy 

zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-2015-6).  

Budova Domu Matice slovenskej v Galante leží na okraji centrálnej mestskej zóny a pozostáva z 3 

samostatných pavilónov. Hlavný objekt je 2 podlažná stavba zo železobetónového skeletu vyplnená 

keramickým murivom. V nadväznosti na hlavný vstup do objektu je jednopodlažný pavilón a v zadnej 

časti je samostatný pavilón garáží a technologických miestností. Fasáda objektu je zhotovená 

z profilovaného oceľového plechu pojednaná farebným náterom. Okenné a dverné otvory 

nevyhovujú žiadnym teplotechnickým predpisom a normám preto je na objekte značný únik tepla. 

Predmetom projektu bude navrhnúť komplexné zateplenie objektu v súlade s požiadavkami STN 

a predpisov týkajúcich sa deklarovanej potrebe energetických úspor. Za týmto účelom bude 

spracovaný energetický audit, ktorý bude podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie. 

Obsahom projektu musí byť návrh a výmena všetkých okenných a vstupných dverných otvorov, 

parapetov a oplechovania stavby vrátane odvedenia dažďových vôd. Takisto bude potrebné zatepliť 

a vyriešiť sokle a dolné časti objektu a navrhnúť dodatočnú izoláciu plochých striech z technickým 

riešením detailov na komínových prvkoch a odvetrávacích prvkoch 

Časťou projektu kúrenie sa projektant musí zaoberať vylepšením kotolne a prípravy teplej úžitkovej 

vody. V časti elektro bude treba riešiť nový bleskozvod, vymeniť svietidlá za úsporné a prípadne riešiť 

fotovoltaiku ako aplikáciu OZE na predmetnej stavbe. 

Projektant je povinný doplniť dokumentáciu o všetky zákonom predpísané časti tak, aby táto mohla 

bez problémov prejsť stavebným konaním. 

Rozsah plnenia: 

Vypracovanie projektovej dokumentácie požadujeme spracovať pre objekt budovy Domu Matice 

slovenskej, súpisné číslo 1458 evidovaný  na LV č. 490 v Galante  v zmysle Výzvy zameranej na 

zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-2015-6).  



Rozsah predmetu zákazky:  
 

 Zameranie objektu stavby  
 

 Posúdenie skutkového stavu objektu stavby MS 
 

 Stavebné časť – stavebné úpravy  
 

 Technická časť – profesie elektro, voda, vykurovanie  
 

(teplo-technický posudok stavby)  
 

 Výkaz výmer  
 

 Rozpočet 
 

Zhotoviteľ projektu objekt zameria a posúdi jeho stavebno - technický stav. Projekt bude riešiť 

prevádzku budovy Domu Matice slovenskej v Galante, ktorá pozostáva z 3 samostatných pavilónov. 

Do dispozičného riešenia budú zapracované všetky zmeny tak, aby spolu s navrhovanými úpravami,  

budova  spĺňala všetky technické normy, požiarne a hygienické predpisy.  

Projektanti sú povinní spracovať projekt podľa stavebného zákona a príslušných vykonávacích 

vyhlášok, aby ten bol spôsobilý na vydanie stavebného povolenia. 

 

 

Projektová dokumentácia bude expedovaná v počte 6 ks tlačených vyhotovení a jeden krát v digitálnej 

forme CD/DVD (pdf, excel)  

Spracovanie projektovej dokumentácie v požadovanom rozsahu bude v zmysle sadzobníka pre 

navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností podľa § 3 Vyhlášky MŽP SR 

č.435/200 Z.z.  

ČI. 4  
SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

4.1.  
Dokumentácia  bude vypracovaná a dodaná v rámci dojednanej ceny v šiestich 
vyhotoveniach a 1x v digitálnej forme vo formáte pdf.. Naviac požadované vyhotovenia  
zhotoviteľ dodá za osobitnú úhradu, ktorá nie je súčasťou tejto ZOD.  Autorský dozor nie 
je súčasťou tejto ZOD. 
4.2.  
Pri vypracovaní dokumentácie bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné 
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími 
podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni, 
vyjadreniami dotknutých orgánov a organizácií. 
 

Č1. 5  

ČAS A MIESTO PLNENIA 

5.1.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu 
Cl.3 tejto zmluvy v termínoch : do 30 dní odo dňa účinnosti tejto ZoD v zmysle 
harmonogramu uvedenom v bode 3.2 tejto zmluvy. 
 
5.2.  
Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním 
dokumentácie objednávateľovi. Odovzdaním dokumentácie sa rozumie jej osobné 
odovzdanie s potvrdením o prevzatí. 



 
5.3 Miesto realizácie zákazky: Dom Matice Slovenskej Galanta. 

 

Č1. 6   

SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA 

6.1.  
Dokumentáciu podľa tejto zmluvy spracovateľ vypracuje a dodá podľa týchto podkladov 
objednávateľa: 

- uzatvorenej zmluvy o dielo, 
- dohodnutého rozsahu v zmysle ZoD a odsúhlasenia riešenia s objednávateľom 

stavby, 
 
6.2 
Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania technickej dokumentácie poskytne 
zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v 
odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, ktoré bude zhotoviteľ potrebovať. 
Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 3 dní od jeho vyžiadania. 
Osobitnú lehotu dojednajú strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré 
nemôže objednávateľ zaobstarať v požadovanom termíne alebo vlastnými silami. 
 

ČI.7.  

CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY 

7.1 
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 3 tejto zmluvy je dojednaná 
dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/96 Zb. dohodou, ale hlavne 
výsledkom zadávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmetné projektové práce. 
 
7.2 
Dohodnutá cena podľa rozsahu zmluvy  tejto zmluvy predstavuje sumu: 
 

Cena celkom                                                       xxxxxxxx  € bez DPH 

DPH 20 %:                                                xxxxxxxx   € 

Cena celkom:                  xxxxxxxx   € s DPH 

Cena zahŕňa vyhotovenie Dokumentácie v zmysle zmluvy (čl. 3 tejto ZoD, vypracovaný 

v zmysle  bodu 4.1 tejto ZoD. 

7.3 
V cene podľa bodu 7.2.je zahrnutých šesť pare dokumentácie ,  1 x na CD nosiči v digitálnej 
forme vo formáte pdf. Prípadné ďalšie vyhotovenia bude zhotoviteľ fakturovať osobitne za 
osobitnú úhradu, na základe požiadavky. 
Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra vystavená zhotoviteľom po 
splnení predmetu tejto zmluvy. Faktúra je splatná do 30 dní od doručenia a prevzatia 
faktúry. 
Zhotoviteľ záväzne prehlasuje, že cena uvedená v tejto zmluve je konečná, predmet zmluvy 
zabezpečí v požadovanej kvalite a v ponúknutej cene. 

 



7.4 

K zmene ceny môže dôjsť : 

7.4.1 v prípade zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa 
7.4.2 v prípade rozšírenia predmetu zmluvy, ak sa vyskytli v priebehu poskytnutia 

služby a nebolo možné s nimi uvažovať pred začatím poskytnutia 
7.4.3 v prípade zmeny sadzby DPH a iných právnych predpisoch 

 
7.5 
Zmluvné strany sa dohodli, že záloha poskytnutá nebude. V prípade omeškania s úhradou 
faktúry môže zhotoviteľ vystaviť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 100,00 eur z 
dlžnej sumy za každý deň omeškania. V prípade omeškania s termínom ukončenia projektu 
sa môže znížiť cena diela tiež o 100,00 eur za každý deň omeškania z jednotlivých 
nedodaných častí projektov. 
V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 
objednávateľa, bude zhotoviteľ práce, rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia 
fakturovať objednávateľovi vo výške :podľa stupňa rozpracovania. 
 

7.6 

Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení 
neskorších predpisov a číslo tejto zmluvy. Faktúry budú predkladané objednávateľovi 
v šiestich vyhotoveniach. V prípade jej neúplnosti, alebo nesprávnosti ju objednávateľ môže 
zhotoviteľovi vrátiť na opravu. Doručením opravenej faktúry začína plynúť nová lehota 
splatnosti tejto faktúry. 
 
7.7 
Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet poskytovateľa uvedený v tejto 
zmluve. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty 
splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu. 
 
7.8 
Pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi nie je možné postúpiť tretej strane bez 
písomného súhlasu štatutárneho orgánu objednávateľa. 

 

Č1. 8.  

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 

 
8.1 
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že 
po dobu stanovenú /záručná doba/ bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 
 
8.2 
Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady predmetu tejto zmluvy odo dňa jeho odovzdania 
objednávateľovi až do 5 rokov po odovzdaní projektu. / pokiaľ ešte STN a EN platné pri 
spracovaní dokumentácie budú platiť aj v čase realizácie podľa tejto dokumentácie./ 
 
8.3 
Pre prípad vady dokumentácie dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa 
požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť 



iného dojednania nie je vylúčená. Spracovateľ sa zaväzuje prípadné vady projektu 
odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom 
písomne. 
 
8.4 
Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný 
uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa 
uvedenému v Čl. 1 ako oprávnenému vo veciach technických. Lehota pre uplatnenie 
reklamácie je 30 dní odo dňa jej zistenia a teda aj písomného doručenia reklamácie 
zhotoviteľovi. 

ČI. 9  

ZMENA ZÁVÄZKU 

 
9.1. 
 K návrhu dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 14 dní od 
odoslania dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho 
podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby 
ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie. 

 

Čl. 10. 
ZMLUVNÉ POKUTY 

 
10.1 
Objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z odplaty bez DPH 
dohodnutej v bodu 7.2 tejto zmluvy, a to za každý deň omeškania realizácie zákazky 
spôsobeného poskytovateľom. 
 
10.2 
Poskytovateľ môže uplatniť nárok na úrok z omeškania podľa ustanovenia § 369, ods.1 
Obchodného zákonníka v prípade omeškania objednávateľa so zaplatením odplaty za 
realizáciu zákazky. 
 
10.3 
Ak po podpise tejto zmluvy zhotoviteľ z akéhokoľvek dôvodu nezapríčineného 
objednávateľom odstúpi od plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo znemožní 
plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy objednávateľovi, Zhotoviteľ uhradí 
objednávateľovi pokutu vo výške 1500,- EUR bez DPH. 
 

Čl. 11. 
NÁHRADA ŠKODY 

11.1 

Zhotoviteľ zodpovedá za škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka pre prípad 
meškania s dodaním predmetu zmluvy voči zmluvne dohodnutému termínu plnenia, pričom 
zmluva a zmluvne dohodnuté podmienky zostávajú v platnosti aj pri uplatnenej náhrade 
škody zo strany objednávateľa. 

11.2 
Zhotoviteľ na základe žiadosti Objednávateľa bezodkladne a na vlastné náklady napraví 
všetky nedostatky a chyby v predmete realizácie zákazky v prípade, že Zhotoviteľ alebo jeho  
odborníci si neplnia riadne svoje zmluvné záväzky. 



 
 

Čl. 12. 
OSOBITNÉ DOJEDNANIA VYPLÝVAJÚCE Z POVAHY ZDROJA 
FINANCOVANIA Z FONDOV EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA 

 
12.1 
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly    
orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa § 6 a § 10 zákona č. 528/2008 o pomoci a 
podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a 
podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 resp. subjektom a osobám 
povereným oprávnenými orgánmi podľa § 6 a § 10 zákona č. 528/2008 a podľa článku 59 a 
nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 na výkon kontroly. Za strpenie výkonu kontroly a 
poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží Zhotoviteľovi žiadna odmena, náhrada 
ani iné plnenie. 
 
12.2 
Zhotoviteľ je povinný predovšetkým oznámiť nákladovú štruktúru plnenia zákazky na základe 
požiadavky objednávateľa alebo oprávneného orgánu a nimi poverených subjektov a osôb, 
dodať podpornú dokumentáciu účtovného a iného charakteru za účelom doloženia 
požadovaných podkladov pre výkon kontroly podľa tohto bodu zmluvy. Za účelom 
preventívneho riešenia problémov spojených s preukazovaním realizácie tejto zákazky je 
oprávnený požadovať tieto podklady aj objednávateľ. 
 
12.3 
Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo 
strany Zhotoviteľa sa bude považovať za závažné porušenie tejto zmluvy. 
 
12.4 
V prípade vzniku škody v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a nedodania 
požadovaných podkladov zo strany Zhotoviteľa, je povinný Zhotoviteľ túto škodu nahradiť v 
plnej miere. Povinnosť strpieť kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenú vo všeobecne 
záväzných predpisoch pre implementáciu projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v 
programovom období 2014-2020. 
 
12.5 
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutými 
službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
Oprávnené osoby sú: 

a) Riadiaci orgán a ním poverené osoby, 
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 
a nimi poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a EÚ. 

 

Čl. 13. 



LICENČNÁ DOLOŽKA 

13.1 
Dielo vypracované podľa tejto zmluvy je dielom v zmysle ustanovení zákona č. 618/2003 o 
autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že má vysporiadané autorsko-právne nároky autorov k dielu a je 
oprávnený vykonávať majetkové práva k dielu, a to najmä s dielom nakladať a majetkové 
práva k dielu resp. veci, prostredníctvom ktorých je dielo vyjadrené, nie sú zaťažené právami 
tretích osôb.  
 
13.2 
Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi časovo neobmedzený a výhradný súhlas na 
použitie diela na území Slovenskej republiky v rozsahu pre potreby konaní, pre vydania 
rozhodnutí, súhlasov a stanovísk dotknutých orgánov a právnických osôb, uzatvárania zmlúv, 
ako aj pre samotnú realizáciu a prezentáciu diela. Každé iné a ďalšie použitie diela, najmä 
vyhotovenie rozmnoženiny, verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny 
predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, verejné rozširovanie originálu diela 
alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním, spracovanie, preklad a adaptácia diela, 
zaradenie diela do súborného diela, verejné vystavenie diela, verejné vykonanie diela a 
verejný prenos diela je možné len na základe písomného súhlasu poskytnutého zhotoviteľom 
vo forme dodatku k tejto zmluve, pričom zmluvné strany súčasne dohodnú podmienky 
takéhoto použitia diela. Rovnaké pravidlá platia aj pre akékoľvek zmeny, zásahy či úpravy 
diela. 
 
13.3 
V prípade, že na diele v štádiu ďalšej realizácie budú pracovať osoby iné ako zhotoviteľ, 
objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť autorský dohľad zhotoviteľa nad takýmito prácami. 
 
13.4 
Objednávateľ je oprávnený používať dielo výlučne v súlade s jeho určením, investičným 
zámerom a za podmienok stanovených touto zmluvou. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, 
aby zhotoviteľ stavby realizáciu stavby uskutočnil podľa diela, zhotoviteľ je oprávnený 
vykonávať autorský dohľad nad zhotovovaním stavby podľa diela. 
 
13.5 
Zhotoviteľ môže vo vzťahu k tretím osobám použiť jednotlivé typy stavieb a objektov s 
typologickým a technickým riešením v štádiu rozpracovanosti, ktoré sa viaže k dielu.  
13.5.1 
Odmena za použitie diela podľa predchádzajúcich bodov tejto doložky je zahrnutá v cene 
diela dohodnutej zmluvnými stranami v bode 7.2  tejto zmluvy.  
 
13.5.2 
Objednávateľ je oprávnený na vykonávanie práv podľa tejto doložky k jednotlivým častiam 
diela momentom úplného zaplatenia príslušnej časti ceny diela. 
 

Čl. 14. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1 
 Na riešenie sporov zmluvných strán sú určené príslušné súdy Slovenskej republiky. 
14.2 



Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl.   
Obchodného zákonníka. Poskytovateľovi  prináleží náhrada iba za skutočne poskytnuté 
služby. 
 
14.3 
Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 
 
14.4 
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ mešká so splnením 
zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie 
dodatočne stanovená lehota na plnenie. 
 
14.5 
Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely 
vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie 
tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ 
túto dokumentáciu na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, 
má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohoto ďalšieho 
využitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má právo tiež na náhradu 
škody. 
 
14.6 
Spracované matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa, východiskové podklady vráti 
objednávateľovi zhotoviteľ po odovzdaní poslednej časti predmetu zmluvy. 
 
14.7 
Prijatie návrhu, ktoré obsahuje dodatky, výhrady, alebo iné zmeny je odmietnutím 
predloženého návrhu zmluvy a považuje sa za nový návrh. 
 
14.8 
Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi 
zástupcami zmluvných strán. 
 

14.9 
Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa 
riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka. 
 
14.10 
Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ po jej podpísaní 
obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia. 
 
14.11 
Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

Príloha č. 1 –    harmonogram rozpracovanosti projektu  a rozloženie výrobných výborov až do 
odovzdania projektu. 

 

Príloha č. 2 – Autorizačné osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na SKA/SKSI 
podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 

inžinieroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s 
rozsahom oprávnenia na výkon činnosti v zmysle zmluvy. 

 



Príloha č. 3 – Poistenie Autorizovaného stavebného inžiniera v zmysle zákona o autorizácii 

stavebných inžinierov. (pozn. predloží úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy). 

14.12 
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných 
strán. Účinnosť nadobudne s prihliadnutím na zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene  doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 47a ods. 1 zák. č. 
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, dňom nasledujúcim po dni jej uverejnenia na webovom 
sídle objednávateľa. 
 
14.13 
Dokumentácia alebo jej časť sa stáva majetkom objednávateľa, len po jej zaplatení na 
základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. 
 
V                     , dňa ..................               V   , dňa ............. 

 
 
 
Objednávateľ :      Zhotoviteľ :  
 
 
 
 ............................................. ............................................. 
  Starostka obce                           Štatutárny orgán 

 
 


