Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku
Č.p.ASM-477-7 /2014

Bratislava 26. februára 2014

Výzva na predloženie cenovej ponuky
pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa (adresa)
Verejný obstarávateľ :
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO : 308 455 72
Poverená procesom verejného obstarávania je :
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Ing. Viliam POLAKOVIČ - riaditeľ
Kontaktné osoby :
- Ing. Mária Kasalová  0960 327 540, email : maria.kasalova@mod.gov.sk
- pre veci technické a obhliadku : p. Alena JANIŠOVÁ,  0960 339 504,
email: alena.janisova@mil.sk
2. Predmet zákazky : „Trenčín, kasárne kpt. Nálepku – oprava klimatizačnej jednoty“- havária
3. Opis predmetu zákazky : v budove ZASKIS v miestnosti č. 50 je nutné vykonať opravu
klimatizačnej jednotky VR TOSHIBA 1001-T8. Opravu je nutné vykonať podľa
špecifikácie prác na vypracovanie cenovej ponuky – príloha č. 1 k výzve ! Uchádzač
musí predložiť ponuku na celý rozsah zákazky!
4. Typ zmluvy : Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zmluva“).
5. Miesto dodania : budova ZASKIS - miestnosť č.50 v kasárňach kpt. Nálepku, Olbrachtova 6,
Trenčín.
6. Termín dodania : do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
7. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia
7.1 Uchádzač vloží svoju ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť
uzatvorená prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi :
a) adresa verejného obstarávateľa (podľa bodu 7.2 tejto výzvy)
b) adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania)
c) označenie :
„súťaž - neotvárať“
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
d) heslo :
„Trenčín, kasárne kpt. Nálepku – oprava klimatizačnej jednoty“- H
7.2 Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa :
a) poštou :
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

b) osobne (kuriér) : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku (II. Posch. – spisovňa,  0960 327 582)
Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
7.3 Lehota na predkladanie ponúk uplynie : dňa 10.marca 2014 o 10,45 hod.
7.4 Otváranie obálok s ponukami : sa uskutoční dňa 10.marca 2014 o 11,15 hod.
Na otváraní obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili 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 : Agentúra správy majetku Za Kasárňou 3,
832 47 Bratislava, II. poschodie, miestnosť č. 216.
8.Vyhodnotenie ponúk
Predpokladaná cena zákazky : 4 000,00 € s DPH ( 3 333,33 € bez DPH).
Hodnotená bude celková zmluvná cena. Komisia pridelí poradie od najnižšej ceny po
najvyššiu cenu. Úspešným (prvým) sa stane 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. Podmienka účasti
9.1 Doklad o oprávnení podnikať (s predmetom činnosti súvisiacim na vykonanie
požadovaných prác) - napr. výpis zo živnostenského resp. obchodného registra, alebo
potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Pri predložení ponuky uchádzač predloží
len neoverenú fotokópiu dokladu. Úspešný uchádzač pred uzavretím
zmluvy
predloží aktuálny doklad, a to originál alebo jeho úradne overenú fotokópiu.
9.2 Doklad o odbornej spôsobilosti na výkon predmetu zákazky – osvedčenie na opravu
vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A)
pracujúcich s nebezpečnými plynmi, Príloha č. 1a k zákonu č. 124/2006 Z. z. písm. k)
a Vyhlášky 508/2009 prílohy č.1 časť IV. A písm. i ( obsah chladiva nad 25 kg). Pri
predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu.
Uchádzač pred uzavretím zmluvy predloží žiadosť na Odbor dozorných činností
a inšpekcie práce MO Trenčín o vydanie oprávnenia na činnosť (OPaOS a opravy)
na vyhradených technických zariadeniach, v súlade § 6 ods.3 písm. i) zákona č.
321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky, podľa predpisu Všeob-21-2
a Nariadenia ministra obrany SR č. 46/2009 o inšpekcii práce, energetickej inšpekcii
a požiarnom dozore v rezorte ministerstva obrany.
10. Obsah ponuky
10.1 Doklad 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.
Prehlásenie uchádzača bude spracované podľa prílohy č. 3 k 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 stanovená
dohodou a spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona číslo 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 uzavretá
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 Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Dorozumievanie
medzi komisiou a uchádzačmi v priebehu vyhodnocovania ponúk sa bude uskutočňovať
elektronicky - emailom poštou.
14.2 Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude bezodkladne oznámený
výsledok vyhodnotenia ponúk.
14.3 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 musí pred podpisom zmluvy predložiť doklady v súlade s bodom 9.
výzvy.
14.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným
ako druhý v poradí, ak z rôznych dôvodov nedôjde k dohode s úspešným uchádzačom. Ak
nedôjde k dohode ani s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako druhý v poradí, môže
verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako tretí v poradí.
14.5 Obhliadka : záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby
si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu
spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 04.marca 2014. Zraz bude o 9,00
hod. pred vstupom do kasární kpt. Nálepku, Olbrachtova 6, Trenčín.
14.6 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 z uchádzačov 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
č.1 – špecifikácia prác na vypracovanie cenovej ponuky – 1 list
č.2 – obchodné podmienky – 5 listov
č.3 – prehlásenie uchádzača – 1 list
Ing. Viliam POLAKOVIČ
Riaditeľ

Príloha č. 1 k výzve č. p. ASM-477-7/2014
Špecifikácia prác na vypracovanie cenovej ponuky
názov diela :
„Trenčín, kasárne kpt. Nálepku – oprava klimatizačnej jednoty“ - havária
p.č.

Popis položky
(opis prác a dodávok)

Množstvo/
merná jedn.

Demontážne práce
1
Odkrytovanie zariadenia
2

Odsatie freónu

3

Demontáž poškodených dielov

Jednot. cena
v eurách
bez DPH

Cena celkom
v eurách
bez DPH

1,00 súbor
1,00 súbor
2,00 kus

Dodávka materiálu
4
Kapilára

1,00 kus

5

HP prevodník tlaku

1,00 kus

6

AG – pájka neobaľovaná

1,00 kus

7

Olej do chlad.okruhu Toshiba

8

Chladivo R410A

70,00 kg

9

Stlačený technický dusík

1,00 kus

1,00 l

Montážne práce
10 Doplnenie oleja

1,00 súbor

11

Montáž nových dielov

12

Tlakovanie dusíkom

13

Opakovaná kontrola úniku tesnosti a pevnosti po

2,00 kus
1,00 súbor

montáži nových dielov

1,00 súbor

14

Napustenie chladiva

1,00 súbor

15

Testovanie po montáži

1,00 súbor

16

Zakrytovanie zariadenia

1,00 súbor

17

Vypratanie pracoviska

1,00 súbor
Celková cena bez DPH
DPH 20%
Celková cena s DPH

Do ceny je potrebné zahrnúť všetky vedľajšie náklady spojené s predmetom zákazky (napr.

dopravu,
pomocné práce, pomocný materiál).
Ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Verejný obstarávateľ bude
považovať ponúknutú cenu za konečnú !

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

Obchodné podmienky – príloha č. 2 k výzve č. ASM-477-7/2014
Zmluva o dielo č. .....
uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov

1.1

1.2

1.3

1.4

Čl. I. Zmluvné strany
: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
V zastúpení
: Ing. Viliam POLAKOVIČ – riaditeľ Agentúry správy
majetku
IČO
: 30845572
Bankové spojenie
: Štátna pokladnica
Číslo účtu
: 7000171928/8180
IBAN
SK05 8180 0000 0070 0017 1928
(ďalej len „objednávateľ“)
:
Zhotoviteľ - obchodné meno
Sídlo/Miesto podnikania
:
V zastúpení
:
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných a
technických
:
IČO
:
IČO DPH
:
Bankové spojenie
:
Číslo účtu
:
IBAN
:
Číslo telefónu a e-mail
:
Register
:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Za objednávateľa v procese zhotovenia diela a agendou s tým spojenou je oprávnený konať vo
veciach :
a) zmluvných : Ing. Viliam POLAKOVIČ riaditeľ Agentúry správy majetku, Za kasárňou 3,
832 47 Bratislava,  0960/327 510.
b) technických : koná Ing. Marta ONDREJKOVÁ – vedúci Strediska prevádzky objektov
Trenčín, Železničná 3, 911 27 Trenčín (ďalej len „SPO Trenčín“),  339 501, 0903 824 408
c) kontroly prác, preberania diela, fakturácie a reklamácií : Alena JANIŠOVÁ – odborný
referent – strojár zo SPO Trenčín,  0960 339 504
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 a 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 vykoná dielo : oprava klimatizačnej jednotky VRV
TOSHIBA T 1001 –T8 - havária, podľa oceneného popisu rozsahu prác a dodávok uvedeného
v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2.2 Názov diela : „Trenčín, kasárne kpt. Nálepku – oprava klimatizačnej jednoty“ - havária

2.3 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, spôsob a miesto plnenia
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmetné dielo vykoná v termíne: do 30 kalendárnych dní od
nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Dielo bude možné realizovať v pracovné dni v pracovnom čase od 7,00 do 15,00 hod. Zmenu
pracovného času je možné dohodnúť s vedúcim SPO Trenčín .
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela
uvedenom v bode 3.1 tejto zmluvy, pokiaľ mu vo vykonávaní diela bránili okolnosti na strane
objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty , ktorej dĺžka sa
časovo zhoduje s lehotou, ktorá bránila zhotoviteľovi riadne a včas vykonať dielo pre príčiny
a okolnosti zo strany objednávateľa.
3.3 Miesto vykonania diela : budova ZASKIS - miestnosť č.50 v kasárňach kpt. Nálepku,
Olbrachtova 6, Trenčín.
3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak je riadne a
včas vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy. Práce musia byť vykonané v súlade so
zmluvnými podmienkami, s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom
o odovzdaní a prevzatí diela podľa súpisu vykonaných prác, podpísaným oprávnenými
zástupcami zmluvných strán.
3.5 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim
súhlasom objednávateľa.
Čl. IV. Cena
4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán a je v súlade s ustanoveniami zákona
č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Súčasťou zmluvy je cenová ponuka
zhotoviteľa, ktorá je obsahom prílohy č. 1 k tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že cena
za vykonanie diela zahŕňa všetky náklady, ktoré v súvislosti s jeho vykonaním zhotoviteľovi
vzniknú, vrátane nákladov na dopravu, ako aj nákladov na všetky pomocné práce a materiál,
podľa technologického postupu prác.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu za dielo nasledovne:
Cena bez DPH ............ €
DPH 20% ................... €
Cena celkom s DPH .... €
4.3 V prípade prác naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec zmluvy alebo prác resp.
zmien, ktoré nemohol zhotoviteľ v čase predloženia ponuky predvídať, a ktoré budú mať
vplyv na cenu alebo na dobu realizácie diela, bude vykonanie takýchto prác upravené
písomným dodatkom k tejto zmluve. Cena prác naviac bude stanovená rovnakým spôsobom
ako pri stanovení ceny diela podľa tejto zmluvy a, po vzájomnej dohode zmluvných strán.
Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi potrebu
vykonania prác naviac, ktoré nemohol v čase predloženia ponuky predvídať spolu s cenovou
ponukou za práce naviac.
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 objednávateľovi faktúru za vykonané dielo až po ukončení všetkých prác,
na základe podpísaného zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.
5.2 Faktúra bude vystavená do 15 dní odo dňa riadneho vykonania diela v zmysle § 71 a nasl.
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len :
„zákon o dani z pridanej hodnoty“) a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1. zákona

o dani z pridanej hodnoty. Objednávateľovi bude faktúra predložená po vykonaní diela
v celom rozsahu. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený
povereným pracovníkom objednávateľa a zápis o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený
oprávnenými osobami zmluvných strán.
5.3 Splatnosť faktúry zhotoviteľa za riadne vykonané dielo je do 30 dní od jej doručenia
objednávateľovi.
5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna alebo neúplná,
objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva
plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni
doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
5.5 Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu : Stredisko prevádzky objektov Trenčín, Železničná 3, 911
27 Trenčín

6.1

6.2
6.3

6.4
6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Čl. VI. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa
Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s realizáciou diela samostatne, vo vlastnom mene a na
vlastnú zodpovednosť, pričom sa zaväzuje dodržiavať príslušné technické normy a súvisiace
právne predpisy. Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými
prostriedkami a metódami v plnom rozsahu splniť predmet zmluvy.
Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v článku
II. tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých
pracovníkov s ich osobnými údajmi, ktorí sa budú podieľať na vykonaní diela, ako aj zoznam
techniky s uvedením evidenčných čísiel z dôvodu zabezpečenia vstupu do objektu.
Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody
vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on a jeho pracovníci budú rešpektovať pokyny a inštrukcie
riadiacich pracovníkov objednávateľa, ktoré súvisia s vnútorným poriadkom a režimom
v mieste vykonávania diela.
V prípade potreby objednávateľ zhotoviteľovi určí odberné miesto vody a elektrickej energie,
pričom v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií
a úhrada za ich spotrebu. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s SPO Trenčín , týkajúcu sa
refundácie odberu elektrickej energie a vody spotrebovanej pri vykonávaní diela.
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 zhotoviteľ.
Zhotoviteľ sa zaväzuje likvidovať vzniknutý odpad podľa druhu v zmysle zákona č.
223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov.
Zhotoviteľ poveruje vedením prác, výkonom dodržiavania BOZP a PO: ...............

Čl. VII. Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady
7.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne vykonané dielo ako celok, o čom sa spíše
zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi odovzdať dielo ako celok, v súlade s platnými
slovenskými technickými normami, ktoré sa naň vzťahujú.
7.3 Záručná doba riadne vykonaného diela je 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom
odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom
uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením písomnej reklamácie
zhotoviteľovi.

7.4 V prípade zistenia vady počas plynutia záručnej doby na dielo 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 od uplatnenia reklamácie. V prípade, že na odstránenie
vady bude nutné zabezpečiť náhradný diel, lehota odstránenia vady sa predĺži o dobu potrebnú
na doručenie náhradného dielu zhotoviteľovi.
7.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť
objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7 Materiály, použité pri výkone diela, ktoré nezodpovedajú zmluvným podmienkam a
požadovaným technickým normám, 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 sankcie a odstúpenie od zmluvy
8.1 Ak, zhotoviteľ nevykoná dielo v termíne podľa Článku III. bod 3.1 tejto zmluvy je povinný
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň
omeškania až do vykonania 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 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť
zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, až
do dňa riadneho uhradenia faktúry
8.4 Ak objednávateľ ukončí tento zmluvný vzťah, pred dokončením diela bez toho aby zhotoviteľ
porušil povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré
mu do tejto doby preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.
Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou.
8.5 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje nedodržanie lehoty pre
dokončenie diela podľa čl. III. bod 3.1 tejto zmluvy a nedodržanie technických noriem podľa
čl. VI. bod 6.1 tejto zmluvy.
8.6 Dohodnuté sankcie sú splatné do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. Objednávateľ môže okrem
dohodnutej zmluvnej pokuty požadovať aj náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením
zmluvnej povinnosti zo strany zhotoviteľa.
8.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. V odstúpení od
zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

9.1.
9.2.

9.3.
9.4.
9.5.

Čl. IX. Rozhodcovská doložka
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú budú
prerokované a rozhodnuté v rozhodcovskom konaní.
Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto rozhodcovskej doložky sa budú riešiť všetky
ich spory, najmä na zmluvnom základe ale aj na inom právnom základe, napr. spory z
náhrady škody, bezdôvodného obohatenia a pod.
Zmluvným základom sporov bude najmä, nie však výlučne táto zmluva.
Na základe tejto rozhodcovskej doložky možno riešiť všetky spory medzi zmluvnými
stranami s výnimkou tých pri ktorých je to zo zákona vylúčené.
Na základe tejto rozhodcovskej doložky môže byť v rozhodcovskom konaní rozhodnuté o
splnení povinnosti, ktorá vyplýva zo zákona, z právneho vzťahu alebo z porušenia práva; ako
aj o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je.

9.6. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto rozhodcovskej doložky sa budú riešiť a
rozhodovať spory pred Rozhodcovským súdom pri Slovenskej arbitrážnej komore, s.r.o.
zriadenom pri Slovenskej arbitrážnej komore, s.r.o. IČO: 36 414 603 (ďalej len
"Rozhodcovský súd"), v písomnom konaní pred jedným rozhodcom vymenovaným
Rozhodcovským súdom, podľa slovenského právneho poriadku a podľa rokovacieho poriadku
a štatútu Rozhodcovského súdu.
9.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že vylučujú podanie žaloby podľa § 40 ods. 1 písm. h) zákona
č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov, a že sa podrobujú
rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu Rozhodcovského súdu, ktoré bude pre ne konečné,
záväzné a vykonateľné.
9.8. Zmluvné strany sa dohodli, že táto rozhodcovská doložka nebráni Slovenskej republike
zastúpenej Ministerstvom obrany Slovenskej republiky – objednávateľom podaniu žaloby na
všeobecný súd, ak do dňa začatia konania na všeobecnom súde nebolo v tej istej veci začaté
rozhodcovské konanie. Zmluvné strany netrvajú, pre prípad, že sa začne konanie na
všeobecnom súde, na tejto rozhodcovskej doložke. V prípade súčasného podania návrhov na
začatie konania na všeobecnom súde zo strany Slovenskej republiky zastúpenej
Ministerstvom obrany Slovenskej republiky – objednávateľom a na Rozhodcovskom súde zo
strany zhotoviteľa, v tej istej veci, zmluvné strany trvajú na prerokovaní veci na všeobecnom
súde.

10.1
10.2

10.3
10.4
10.5

10.6

10.7

Čl. X. Záverečné ustanovenia
Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojím
podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami, ktoré im z nej vyplývajú.
Zmluva môže byť zmenená, alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými
oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy.
Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
Všetky body tejto zmluvy je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné
strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a
jeden pre zhotoviteľa.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §47a zákona č.40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
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.

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

.........................................
Za objednávateľa
Ing. Viliam POLAKOVIČ
riaditeľ Agentúry správy majetku

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

.........................................
Za zhotoviteľa
.........................

Príloha č. 1 k zmluve o dielo č. ......
(cenová ponuka úspešného uchádzača)
Poznámka : v rámci cenovej ponuky uchádzač zmluvu nepredkladá !

Príloha č. 3 k výzve č. p. ASM-477-7 /2014

Prehlásenie uchádzača
Súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie cenovej ponuky pri
zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov č.p. ASM-477-7/2014 zo dňa 26.02. 2014 na predmet zákazky :
„Trenčín, kasárne kpt. Nálepku – oprava klimatizačnej jednoty“ - havária
Kontaktné údaje  .................................................................

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

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

