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Zadanie zákazky  

Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

  

Identifikácia verejného obstarávateľa  

 Názov:                    Ekonomická univerzita v Bratislave  

 Sídlo:                    Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava  

 IČO:                    00399957  

Telefón:                         +421 267295147  

         Kontaktná osoba:        Anna Národová 

Verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
v platnom znení (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní/ZVO“) Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len 
„Verejný obstarávateľ") realizuje  obstaranie zákazky podľa § 117 ZVO s názvom - Projektová dokumentácia pre 
stavbu „Viacúčelová športová hala – univerzitné športové centrum pri EU v Bratislave“.     
  (ďalej len „predmet zákazky").  

Podmienkou hodnotenia predloženej/predložených cenovej/cenových ponuky/ponúk bude splnenie všetkých nižšie 

uvedených podmienok. Cenové ponuky, ktoré splnia stanovené podmienky, budú hodnotené na základe kritéria určeného 

v bode 7.1 tohto zadania. 

 
1.  V Y M E D Z E N I E  P R E D M E T U  Z Á K A Z K Y  

 
1.1 Projektová dokumentácia pre stavbu „Viacúčelová športová hala – univerzitné športové centrum pri EU      

v Bratislave“.     
Je podrobne popísané v prílohe č. 1 tohto zadania. 

1.2 Ak uchádzač použije ekvivalentné špecifikácie, všetky ich technické parametre uvedie vo svojej ponuke. 
1.3 Kód klasifikácie produkcie (CPV): 71320000-7. 

 
2 .  M I E S T O  A  D O B A  P L N E N I A  

2.1  Miesto poskytnutia/dodania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava.  
2.2 Doba plnenia:  je uvedená v zmluve, ktorá je prílohou č. 4 tohto zadania. 
 

3 .  P O D M I E N K Y  P R E D K L A D A N I A  C E N O V Ý C H  P O N Ú K  
3.1 Cenovú ponuku je potrebné predložiť osobne/poštou/emailom na adresu:  

Ekonomická univerzita v Bratislave 
Oddelenie pre verejné obstarávanie 
Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava  
e-mail: anna.narodova@euba.sk  
informácie na tel.č. 672 95 147 
kontaktná osoba: Anna Národová  
Ak sa ponuka predkladá osobne/poštou musí byť uzavretá v obálke. 

                   Na obálke bude uvedené obchodné meno uchádzača (ďalej „ U c h á d z a č " )  a nápis „ C e n o v á  p o n u k a  – 
projektová dokumentácia športová hala" .  

3.2 Cenovú ponuku je potrebné doručiť najneskôr:  06.03.2020 do 12:00 hod. 
              3.3 Uchádzač môže cenovú ponuku písomne vziať späť, alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania 

ponúk uvedeného v bode 3.2 tohto zadania. 
 

4. S P Ô S O B  U R Č E N I A  C E N Y  
4.1    Uchádzačom navrhovaná celková cena za poskytovanie predmetu zákazky bude vyjadrená v mene euro 

(EUR). 

4.2 Uchádzačom navrhovaná celková cena za poskytovanie predmetu zákazky musí byť stanovená v súlade s ust.  

zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. vyhlášky Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. 

o cenách v znení neskorších predpisov. 

4.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len ”DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:  

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH 
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- výška DPH 

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 
4.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením ”Nie som platcom 

DPH”. 
4.5 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôkladne preštudoval toto zadanie zákazky a ďalšiu sprievodnú 

dokumentáciu poskytnutú verejným obstarávateľom, ktoré môžu ovplyvniť navrhovanú celkovú cenu za 

poskytovanie predmetu zákazky a charakter ponuky. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiaden nárok 

uchádzača na zmenu ceny za poskytovanie predmetu zákazky z dôvodu chýb a opomenutia povinností 

uchádzača pri predkladaní ponuky. 

4.6 Všetky ceny  a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent. 

     5.       OBSAH A ZÁVÄZNOSŤ CENOVEJ PONUKY 
5.1 Cenová ponuka musí byť záväzná do 31.07.2020. 
5.2  Súčasťou ponuky musia byť: 

5.2.1 Identifikácia uchádzača. 

5.2.2 Návrh ceny za celý predmet zákazky tak, ako je to vymedzené v bode 4. tohto zadania 

5.2.3 Návrh zmluvy vrátane príloh –  na predmet zákazky (uchádzač predkladá všetky prílohy, okrem tých kde 

je uvedené, že doplní úspešný uchádzač). Znenie obchodných podmienok je uvedené v prílohe 4 tohto 

zadania. NÁVRH zmluvy nemožno meniť, ani uvádzať výhrady, ktoré by boli v rozpore s požiadavkami 

a podmienkami uvedenými v tomto zadaní  na predkladanie cenových ponúk, a ani také skutočnosti, ktoré 

sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Návrh zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom, 

jeho štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je 

oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 

5.2.4 Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedených v prílohe č. 2 Podmienky účasti 

tohto zadania. 

5.2.5 Označenie kontaktnej osoby (s uvedením mena a priezviska, e- mailovej adresy a mobilného 

telefónneho čísla), na ktorú sa môže Verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať 

vysvetlenie k obsahu predloženej cenovej ponuky. 

5.2.6 Dokumenty uvedené v bodoch 5.2.2 až 5.2.5 musia byť podpísané osobou, resp. osobami 

oprávnenými konať v mene uchádzača. 

5.2.7 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom/mi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa  do 

registra  partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo  

ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť  zapisovať 

sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora (§11 

ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní).  

5.2.8 Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s 

požiadavkami a podmienkami uvedenými Verejným obstarávateľom v tomto zadaní. 

 
6.  UZAVRETIE ZMLUVY A OBCHODNÉ PODMIENKY 

6.1 Medzi úspešným uchádzačom a Verejným obstarávateľom bude na poskytnutia predmetu zákazky  

uzavretá Zmluva o dielo v zmysle ustanovenia § 536 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“).  
6.2  Zmluva bude uzavretá podľa podmienok vymedzených v tomto zadaní, v predloženej cenovej ponuke a 

obvyklých podmienok stanovených Obchodným zákonníkom, ako aj ďalšími právnymi predpismi 
upravujúcimi realizáciu predmetu zákazky. Návrh zmluvy je prílohou č. 4 tohto zadávania zákazky. 

6.3  Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Verejného obstarávateľa. 
 

 
7. HODNOTENIE PONÚK 

7.1  Cenové ponuky, ktoré splnia všetky podmienky stanovené v tomto zadaní, budú hodnotené na 

základe jediného kritéria, ktorým je najnižšia celková ponúkaná cena (vrátane DPH) určená v súlade s 

ustanovením bodu 4. tohto zadania. Cenová ponuka s najnižšou celkovou cenou bude vyhodnotená 

ako úspešná. 
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V prípade rovnosti cien u dvoch alebo viacerých uchádzačov o poradí rozhodne najnižšia  cena, za vypracovanie 
a dodanie  kompletnej a úplnej dokumentácie  pre realizáciu stavby pre výber zhotoviteľa stavby s položkovým 
rozpočtom (bod 5.6 zmluvy). 

7.2  Každému uchádzačovi bude oznámený výsledok vyhodnotenia predložených ponúk. 

 
8.  ĎALŠIE PODMIENKY 

8.1  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových ponúk (vrátane 

cenovej ponuky vyhodnotenej ako úspešnej), ako aj právo kedykoľvek ukončiť  toto zadanie. 

O ukončení tohto zadania zákazky bude Verejný obstarávateľ bezodkladne informovať všetkých 

uchádzačov. 

8.2 Uchádzači znášajú všetky náklady súvisiace s vypracovaním svojej cenovej ponuky. 

9.  KONTAKTNÉ ÚDAJE 

9.1 Ďalšie informácie a vysvetlenia týkajúce sa  tohto zadania zákazky môžete získať u zástupcu Verejného 

obstarávateľa na e-mailovej adrese: anna.narodova@euba.sk 

9.2 Toto verejné obstarávanie je vyhlásené dňa 28.02.2020 
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P r í l o h a  č .  1  

P o d r o b n ý  o p i s  p r e d m e t u  z á k a z k y  p r e  o b s t a r a n i e  p r o j e k t o v ý c h  č i n n o s t í  p r e  s t a v b u  

„ V i a c ú č e l o v á  š p o r t o v á  h a l a  –  u n i v e r z i t n e  š p o r t o v é  c e n t r u m  p r i  E U  v  B r a t i s l a v e  

 
1. Identifikačné údaje stavby  

 Názov stavby : Viacúčelová športová hala  
 Miesto stavby : areál Ekonomickej univerzity v Bratislave 
 Číslo parcely : 5485/60, 5485/61 
 Objednávateľ : Ekonomická univerzita v Bratislave, 
                 Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 
   

2. Základné údaje 
Predmetom zadania je novostavba viacúčelovej športovej haly na p.č 5485/60 v areáli Ekonomickej univerzity 
v Bratislave na Dolnozemskej ulici. Športová hala bude slúžiť pre potreby výuky a rozvoja športových a pohybových  
aktivít študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave. 
 
Predmetom verejného obstarávania sú kompletné projektové a inžinierske činnosti spojené s realizáciou viacúčelovej 
športovej haly EUBA. 
- Viacúčelovej športovej haly 
- Parkoviska pre 20 miest 
- Prístupovej komunikácie  
- Inžinierskych sieti 

 
V rozsahu špecifikovanom v lokalitnom programe stavby. 
Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavby sú odhadované na 2,736 mil. Eur s DPH. 
   
Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 
Stavebný pozemok sa nachádza v zastavanom území s výlučne občianskou vybavenosťou v stabilizovanom území, na 
pozemku p. č. 5485/60 k. ú. Petržalka, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 31 178m2. Na parcele je zriadené vecné 
bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č.79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) v spojení 
s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti 
ZSE Distribúcia, a.s. (IČO: 36 361 518), podľa geometrického plánu č.194-1/2011 na pozemku reg. C KN parc.č.5485/1, 
týkajúce sa elektroenergetického zariadenia: 1x110 kV vedenie č.V8815 na trase RZ Čulenova - RZ Ovsište. Z-19157/12.  
Pozemok pre navrhovanú výstavbu je rovinatý, čiastočne porastený náletovými drevinami. Je potrebné realizovať výruby 
na základe dendrologického posudku. 
 
Dopravné napojenie 
Dopravná obslužnosť navrhovaného objektu je daná jeho polohou v tesnej nadväznosti na verejnú komunikáciu, Májová 
ulica, na parcele č. 5495. Objekt bude na túto ulicu dopravne napojený. 
Navrhovaná komunikácia bude riešená samostatným projektom. 
Statická doprava 
Celkový počet parkovacích státí je potrebné preveriť výpočtom statickej dopravy.  
Navrhované kapacity sú: 
- 20 miest bežná prevádzka - parkovisko sa bude nachádzať v tesnej blízkosti viacúčelovej športovej haly EUBA 
- 97 miest v prípade organizovania športových podujatí – riešenie tohto parkoviska nie je predmetom verejného 
obstarávania – jedná sa o jestvujúce parkovisko v areáli EU vzdialeného 148 m od viacúčelovej športovej haly EUBA, 
nakoľko hala bude prioritne slúžiť pre študentov a zamestnancov Ekonomickej univerzity, ktorí majú zabezpečené 
parkovanie v dostatočnej kapacite v areáli školy.  

 
Technická infraštruktúra 
Predmetná stavba bude napojená na verejný vodovod, plynovod, optickú sieť, el. sieť aj splaškovú kanalizáciu, ktoré sú 
v jej okolí. Inžinierske siete budú situované na parcele p.č. 5485/1. Jednotlivé body napojenia určí verejný obstarávateľ 
na základe vyjadrení správcov jednotlivých sietí, predpokladaná dĺžka napojení je do 150m. 
 
Predbežné kapacity jednotlivých sieti 
Voda   ročná potreba: Qr =  1100 m3 .rok-1 
Kanalizácia  ročná potreba: Qr =  1100 m3 .rok-1 
Dažďová kanalizácia.   80 l . s-1 – do vsaku 
Elektrina / osvetlenie, chladenie, vykurovanie /       Pi = 270 kW, Psc = 189 kW = 
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   = 189x2600 = 491 400kWh ročne 
 
Charakteristika stavby  
Stavba halového typu, nepodpivničená, s centrálnou hracou plochou, minimálnych rozmerov 42 x 24 m a svetlou výškou 
min. 9m. Súčasťou objektu bude aj zázemie pre športovcov, prevádzku haly a verejnosť – divákov. V blízkosti haly je 
potrebné uvažovať s parkovaním motorových vozidiel s celkovou kapacitou 20 miest. 

 
 

3. Lokalitný program 
Vonkajšie rozmery objektu     cca 42x48m 
Celková úžitková plocha      cca 2450m2 
 
ŠPORTOVISKÁ 
Športoviská budú umiestnené na ploche cca s rozmermi 42 x 24 m, hracia plocha bude multifunkčná s grafickým 
vyznačením viacerých ihrísk pre rôzne športy. Centrálne v pozdĺžnom smere  bude umiestená hracia plocha pre 1 x 
volejbal, basketbal, futsal, florbal a hádzanú. Priečne budú umiestnené tréningové ihriská  2-3 x volejbal, 2-3 bedminton. 
Hracia plocha musí spĺňať parametre pre súťažné / volejbal /  a tréningové / ostatné /  aktivity v daných športoch. 
Tréningové ihriská budú medzi sebou rozdelené mobilnými deliacimi sieťami. Ochranné siete budú použité na 
nevyhnutných plochách. Na ploche budú umiestnené kotviace prvky pre uchytenie športového vybavenia pre jednotlivé 
športy. Na športovisko bude zabezpečený  priamy vstup pre športovcov. Do priestoru športovisko bude vstup aj z 
exteriéru, ktorý zabezpečí možnosť presunu aj väčších predmetov a zariadení. Priestor športovísk bude riadne 
osvetlený, vetraný vykurovaný a chladený. Osvetlenie bude denným aj umelým  svetlom / podľa charakteru a druhu 
športovej aktivity v závislosti od úrovne podujatia / . 
 
HRACIA PLOCHA 
Hracia plocha bude mať rozmery min.    42 x 24 m 
V rámci hracej plochy budú Ihriská – hádzaná, volejbal, bedminton, florbal, futsal, basketbal.    
Volejbal - samotná hracia plocha je  ohraničená reklamnými banermi a má rozmer 31 x 18 m.  Okrem toho  servisná 
plocha, min 3-4 m na každú stranu, na pohyb organizátor, hracie lavičky a podobne. 
Aby bolo možné využívať halu aj na tréning (dve na šírku orientovane ihriska), tak by rozmer mal byť  dĺžka 35m a šírka 
min 24 m (ideál 28).  
Jednotlivé ihriská počas tréningového procesu budú oddelené mobilnými závesnými sieťami.  
 
VÝŠKA:  
Svetlá výška hracej plochy     9 m 
Výška min. 9 m / optimálne 10m /. Výška sa meria nie po strop, ale po najnižší bod nad hracou plochou. To znamená, 
že ak bude nad hracou plochou zavesene svetlo, tak sa meria po svetlo (hracia plocha sa myslí, nie ihrisko, ale plocha 
31 x 18m).  
 
POVRCH:   
Základ by mala tvoriť drevená, odpružená športová  palubovka resp. synteticky povrch – taraflex.  
 
OSVETLENIE:                                                                                                                      
Osvetlenie športovej plochy musí spĺňať štandardy pre usporiadania podujatí na klubovej úrovni    / extraliga / 
a medzinárodnej - študentské turnaje.  Osvetlenie úspornými LED svietidlami. Možnosť rôznych svetelných scén podľa 
druhu športu a podujatia. 
 
OZVUČENIE: 
Kvalitné ozvučenie športovej haly.  
 
KLIMATIZÁCIA:  
Potrebné riešiť chladenie, nie len vzduchotechniku jednotlivých priestorov. 
 
 
PRIESTORY PRE ŠPORTOVCOV 
Priestory pre športovcov budú prístupné zo vstupnej haly, budú oddelení od divákov. Väčšie šatne budú situované na 
1.np na úrovni športoviska s priamym vstupom na hraciu plochu, cez spoločnú komunikačnú chodbu. Budú rozdelené 
na domácich a hostí. Domáca šatňa bude susediť so zasadačkou a kanceláriou pre trénerov. Zasadačka bude v strede 
so vstupmi zo šatne družstva, šatne trénerov a z chodby. Z šatne domácich bude prístup aj do priestorov pre relax 
a regeneráciu športovcov, priestor môže byt prístupný aj zo spoločnej chodby. Na 1.np bude situovaná aj miestnosť 1. 
pomoci – lekárska miestnosť. Menšie šatne a šatne rozhodcov môžu byť situované na 2.np prístupné schodiskom 
z priestorov pre športovcov.  
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ŠATNE 
2 x šatne – zápasy, extraliga  
2 väčšie šatne by mali byt priestranné, kam sa zmesti 15-20 osôb. Vyčleniť priestor pre  uzamykateľné skrinky . 
Podmienka - WC a sprchy priamo v šatni. Z jednej šatne priamo vstup do zasadacej miestnosti, ktorá bude susediť 
s trénerskou šatňou. 
6 x šatne – tréning, turnaj  
Okrem toho 6 menších šatní pre 15 osôb, v šatni musia byť sprchy WC nie je podmienka. Môže byť aj samostatne na 
chodbe, spoločné pre viacero šatní rozdelené na mužov a ženy  
      
ZASADAČKA      
Zasadacia miestnosť s kapacitou 20-30 ľudí. Vybavená pre audio a video prezentácie.  
 
ŠATŇA TRÉNEROV 
Miestnosť bude slúžiť ako šatňa a kancelária pre 2 osoby so samostatnou hygienou – sprcha a WC. 
 
ŠATŇA ROZHODCOV 
Miestnosť bude slúžiť ako šatňa pre 2 osoby so samostatnou hygienou – sprcha a WC.  
 
LEKÁRSKA  MIESTNOSŤ – vybavená  minimálne masérskym lôžkom,  veľkým výborníkom ľadu,  defibrilátorom 
a samostatným WC 
 
PRIESTOR PRE RELAX A REGENERÁCIU ŠPORTOVCOV 
Miestnosť kde budú situované posilňovacie stroje, masér.  
  
PRIESTORY PRE DIVÁKOV  
Diváci budú do objektu vstupovať hlavným vstupom, ktorý bude spoločný aj pre športovcov. Vo vstupnej hale sa rozdelia, 
bude oddelený vstup do zóny pre športovcov a pre divákov. Vo vstupnej hale bude situovaná aj recepcia so stálou 
službou. Na vstupnú halu bude navažovať priestor bufetu so zázemím a WC pre divákov. Zo vstupnej haly budú diváci 
vstupovať na tribúnu, bez možnosti vchádzania na hraciu plochu.  
 
VSTUP 
Spoločný vstupný priestor s vrátnicou, obsluhou a prevádzkou objektu.  
  
TRIBÚNA      
Požadovaná výhľadová kapacita hľadiska je 450 miest, pomer medzi trvalými a mobilnými miestami pre divákov bude 
vychádzať z možností statickej dopravy v areáli univerzity. 
  
BUFET  
Miestnosť s barovým pultom, kde budú podávané studené a teplé nápoje, s príručným skladom a zázemím. Možnosť 
zásobovania z exteriéru. Z odbytového priestoru priehľad na športovisko prípadne exteriérová terasa. 
 
WC VEREJNOSŤ 
Hygienické zázemie pre divákov rozdelené samostatne pre mužov,  ženy a imobilných. Celkový počet divákov 450.   
Muži 6 WC + 6pis + 6 umývadiel 
Ženy 6WC + 6 umývadiel 
2 x WC imobilní  
       
ZÁZEMIE OBJEKTU 
Zázemia objektu viacúčelovej športovej haly môže tvoriť samostatný trakt s priamym kontaktom na hraciu plochu 
a komunikačne prepojený s priestormi pre športovcov a pre verejnosť. Je vhodné ho situovať na úroveň 1.np.  
 
SKLADY ŠPORTOVÉHO NÁRADIA 
Je potrebne navrhnúť  viacero oddelených skladových priestorov na objemnejší materiál;  k tomu aj malé priestory na 
príručné  resp. denné  používané veci (lopty, siete, bránky, náčinie, pomôcky a pod) .  
Sklady by mali byt čo najlepšie prístupné z vonku, aby sa dal materiál čo najlepšie doviesť, odviesť.   
 
OSTATNÉ PRIESTORY 
-  Upratovanie, priestory pre sklad čistiacich potrieb výlevka, pre zázemie ako aj pre hraciu plochu  
-  Kotolňa      
-  Strojovňa VZT      
-  Elektro rozvodňa 
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-  Komunikácie 
-  Schodiská  

 
VYBAVENIE ŠPORTOVÝMI POMOCKAMI 
Vybavenie športovými  náradiami, doplnkami a pomôckami nie je súčasťou investičných nákladov stavby, ale bude s ním 
uvažované v projektovej dokumentácii. Jedná sa napr. o bránky, koše, siete a podporné zariadenia, mantinely, deliace 
mobilné závesné konštrukcie, ochranné siete,  časomeracie zariadenia, lavice, šatňové skrinky, športové pomôcky 
a mobilné tribúny. 

 
     4.Prehľad východiskových podkladov potrebných pre spracovanie projektovej dokumentácie, ktoré má verejný 

obstarávateľ k dispozícií: 
 - Katastrálna mapa  
 - Geodetické zameranie pozemku - výškopis a polohopis,  
                         -  Podrobný inžinierskogeologický prieskum, radónový prieskum 
                         -  Rozhodnutie o povolení užívania parkoviska pre osobné vozidlá – 97 parkovacích stojísk 
 - Body napojenia na inžinierske siete (voda, kanál, plyn, elektroinštalácia, slaboprúd), 
   
      5.Členenie stavby 
   Stavba bude členená na stavebné objekty nasledovne: 

 

Súpis stavebných objektov  

Stavebné objekty 

SO 01  Viacúčelová športová hala 

SO 02 Prípojka vody a areálový pitný a požiarny  vodovod 

SO 03 Prípojka kanalizácie a areálová splašková a dažďová kanalizácia so vsakom 

SO 04 Prípojka NN 

SO 05 Prípojka slaboprúdová 

SO 06 Verejné osvetlenie 

SO 07 Spevnené plochy – chodníky 

SO 08 Parkovisko 

  
 
       6.Rozsah projektovej dokumentácie  

Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby bude obsahovať: 

- dokumentácie pre vydanie stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k investičnému zámeru – v rozsahu požadovanom 

magistrátom hlavného mesta Bratislava. Všetky zmeny projektovej dokumentácie ktoré vzniknú počas schvaľovacieho 

procesu zapracuje zhotoviteľ bezodkladne do projektovej dokumentácie na vlastné náklady.  

- Projektovú dokumentáciu stavby v rozsahu potrebnom pre vydanie územného rozhodnutia podľa SKA SKIS a vyhlášky 

MŽP SR č. 453/2000 Z.z, Stavebného zákona 50/1976 Z.z. Všetky zmeny projektovej dokumentácie ktoré vzniknú 

počas schvaľovacieho procesu zapracuje zhotoviteľ bezodkladne do projektovej dokumentácie na vlastné náklady.  

- Projektovú dokumentáciu stavby v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia podľa SKA SKIS a vyhlášky 

MŽP SR č. 453/2000 Z.z, Stavebného zákona 50/1976 Z.z.  

- Projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby dopracovanú do úrovne podrobnosti potrebných na spracovanie 

ponukovej ceny  tzn. kvalitatívne a kvantitatívne parametre (nenahrádza dielenskú dokumentáciu montovaných 

konštrukcií stavby a kladačské plány, ktoré zabezpečuje dodávateľ stavby), 

- Neocenený  a ocenený položkový rozpočet stavby (Cenkros alebo Odis) 

- vypracovanie a dodanie kompletnej a úplnej dokumentácie pre realizáciu stavby pre výber zhotoviteľa stavby, podľa 

zákona o verejnom obstarávaní v rozsahu tak, aby jej obsah a forma umožnila jednotlivým uchádzačom v rámci 

výberového konania vypracovať porovnateľné ponuky a následne aby bolo možné uzatvoriť s úspešným uchádzačom 

zmluvu o dielo na zhotovenie stavby podľa vyhotovenej projektovej dokumentácie podľa požiadaviek verejného 

obstarávateľa a v rozsahu PD a pre stanovené účely a zároveň, aby bola dostatočným podkladom na uskutočnenie 

celej stavby a na záverečné vyúčtovanie stavebných prác  

Neocenený  a ocenený položkový rozpočet stavby (Cenkros alebo Odis), technickú správu, sprievodnú správu a popis 

prác  

- Autorský dozor 

Minimálne požiadavky na rozsah plnenia 

výkon odborného autorského dohľadu projektanta počas celej realizácie stavby. 

v rámci autorského dohľadu budú vykonané aj ďalšie činnosti, a to najmä: 
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 a) vysvetľovanie predmetu zákazky pri obstarávaní zhotoviteľa stavby, 

 b) účasť v komisii na vyhodnotenie ponúk ak o to požiada verejný obstarávateľ, a iné tu neuvedené výkony a súvisiace 

s autorským dozorom a viažuce sa k verejnému obstarávaniu na výber zhotoviteľa stavby,  

c) dodržanie projektovej dokumentácie s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním 

vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby, 

 d) posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmenu a odchýlky oproti projektu stavby, 

 e) účasť na komplexnom vyskúšaní, 

 f)účasť na kolaudačnom konaní, a iná  činnosť spojená s plnením tejto časti.   

Projektová dokumentácia bude podkladom pre zhotovenie diela. 
 
Členenie projektu: 
1.   Architektúra  (technická a sprievodná správa, koordinačná situácia, dokumentácia stavebnej časti) 
2.   Statika 
3.   TZB – technické zariadenie budov – zdravotechnika   
4.   Elektroinštalácia,  
5.   Bleskozvod 
6.   EPS - elektrická požiarna signalizácia, HSP 
7.   SLP, Štruktúrovaná kabeláž, kamerový systém 
8.   Osvetlenie a ozvučenie 
9.   Verejné osvetlenie 
10. PO - požiarna ochrana stavby 
11. UK - ústredné kúrenie,  
12. VZT - vzduchotechnika 
13. EB – energetická hodnotenie stavby 
14. MaR – meranie a regulácia 
15. ZODT – zariadenie na odvod dymu a tepla 
16. Spevnené plochy– dopravné riešenie 
17. Výkaz - výmer a rozpočet 
 
Dokumentácia bude vyhotovená: 

a) dokumentácie pre vydanie stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k investičnému zámeru – v 3 vyhotoveniach – 

formát A4 v tlačenej forme,  v digitálnej forme - v 2 vyhotoveniach DVD – jedno editovateľné vo formáte DWG, doc, 

xls, druhé needitovateľné vo formáte pdf 

b) dokumentácia pre územné rozhodnutie v 10 vyhotoveniach – formát A4 v tlačenej forme,  v digitálnej forme  - v 2 

vyhotoveniach DVD – jedno editovateľné vo formáte DWG, doc, xls, druhé needitovateľné vo formáte pdf 

c) projekt pre stavebné povolenie  v 10 - ich vyhotoveniach + 10 situácií v tlačenej forme, v digitálnej forme  v 2 

vyhotoveniach  DVD – jedno editovateľné vo formáte DWG, doc, xls, druhé needitovateľné vo formáte pdf.  

d) projekt pre realizáciu stavby  v 4 vyhotoveniach v tlačenej forme, v digitálnej forme  v 2 vyhotoveniach  DVD – jedno 

editovateľné vo formáte DWG, doc, xls, druhé needitovateľné vo formáte pdf., 1 x rozpočet vo formáte xls + pdf, 1 

x výkaz výmer - zadanie vo formáte xls + pdf 

Ostatné vstupné podklady potrebné k spracovaniu projektovej dokumentácie zabezpečí zhotoviteľ, a to: 
                                      - Dendrologický posudok 
 
     7.Energetická hospodárnosť stavby 

Objekt viacúčelovej športovej haly bude navrhnutý v zmysle platných STN, zákonov a vyhlášok aby spĺňal energetické 
kritéria platné v čase projektovania stavby. Stavba bude pripravená pre využívanie alternatívnych zdrojov energie.  
 

     8.Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu 
   Stavba nemá nadväznosti na okolitú zástavbu a bude sa realizovať po vydaní stavebného povolenia. 

 
     9.Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 
   Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 
 
     10. Termíny začatia a dokončenia projekčných prác a stavby 
 

 Výkonová fáza Projektová činnosť 
/ týždeň / 
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1 Zabezpečenie vstupných podkladov 
a projektovej prípravy  
pre vydanie záväzného stanoviska hl. 
mesta k investičnému zámeru  

3   
od podpisu zmluvy 

2 Zabezpečenie projektovej prípravy stavby 
pre územné konanie  
 

4  
od vydania záväzného 
stanoviska Hl. mesta 

3 Zabezpečenie projektovej prípravy stavby 
pre stavebné konanie  

10  
od právoplatného ÚR 

4 Zabezpečenie, vypracovanie a dodanie 
kompletnej a úplnej dokumentácie pre 
realizáciu stavby pre výber zhotoviteľa 
stavby s položkovým rozpočtom stavby 

8 
Od právoplatného SP 

5 Práce spojené s realizáciou stavby – 
autorský dozor 

Počas doby realizácie  

 
      Na požiadanie verejného obstarávateľa úspešný uchádzač začne bezodkladne vypracovávať nasledujúci stupeň projektovej 

dokumentácie. 
 
 

      11.Investičné náklady  
Predpokladané investičné náklady na realizovanie Viacúčelovej športovej haly sú 2,28 mil. Eur bez DPH,  
 
Výpočet predbežných nákladov stavby 
Hala 2450m2 x 850€/m2    2 080 000,- € 
Komunikácia,  parkovisko a IS    200 000,- € 
Spolu       2 280 000,- € 
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P r í l o h a  č .  2  

P O D M I E N K Y  Ú Č A S T I  U C H Á D Z A Č O V  

1 .    O s o b n é  p o s t a v e n i e  

1.1  Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 

písm. e) a f)  ZVO. 
Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO: 
a) uchádzač   zapísaný  v  zozname  hospodárskych  subjektov  (ZHS)   podľa   §152 ZVO  môže  preukázať 

splnenie podmienok účasti osobného postavenia informáciou o zapísaní do ZHS, alebo predložením 

platného potvrdenia úradu o zapísaní do ZHS,  
b) uchádzač, ktorý nie je zapísaný  v  ZHS  podľa § 152 ZVO preukáže  splnenie   podmienok   účasti osobného 

postavenia dokladom v súlade s: 
-  § 32 ods. 2 písm. e) doloženým dokladom o oprávnení poskytovať službu, ktoré zodpovedajú 

predmetu zákazky. V prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne dostupnom a bezplatnom 

elektronickom registri,  postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke uvedie link (odkaz na webovú stránku) na 

požadovanú informáciu; 

-  § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením. 

        Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.  
  

2. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť 

 Na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uchádzač predloží doklady preukazujúce 

splnenie podmienok  podľa ustanovenia: 

podľa §34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní 

zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, 

lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 

podľa  zákona  o verejnom obstarávaní. 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Zo zoznamu poskytnutých služieb musí byť preukázateľné uskutočnenie dodávok služieb rovnakého alebo podobného 
charakteru zodpovedajúcej predmetu zákazky (tzn. Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre: 
-  územné rozhodnutie, 
-  stavebné konanie v rozsahu projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby alebo stavebné konanie a vypracovanie  
   Projektu pre realizáciu stavby) 
ktoré boli poskytnuté v období za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom musí byť 
preukázaná:     
 Minimálne 1 služba  na vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni DÚR pozemnej stavby s podlahovou plochou 

minimálne 2.000 m2 a zároveň s rozpočtovým nákladom stavby minimálne 1,5 mil. EUR bez DPH, 
 Minimálne 1 služba  na vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni pre SP v podrobnosti DRS alebo 

- Minimálne 1 služba na vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni SP a 
- Minimálne 1 služba na vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni DRS, 

pozemnej stavby s podlahovou plochou minimálne 2.000 m2 a zároveň s rozpočtovým nákladom stavby minimálne 
1,5 mil. EUR bez DPH. 

 
Uvedené služby môžu byť preukázané aj na samostatných zákazkách aj spoločne v rámci jednej zákazky. 
Dokladom je referencia ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO. 
Za zákazku rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje vypracovanie projektovej dokumentácie pozemných 
stavieb pre stupeň DÚR, DSP, DRS alebo DP.  
V prípade, ak sa uchádzač preukáže referenciou, ktorú uskutočnil ako subdodávateľ alebo ako člen skupiny 
dodávateľov, v zozname dodávok uvedie, akú časť zákazky (aké činnosti) vykonával. 
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P r í l o h a  č .  3  

N Á V R H  N A  P L N E N I E  K R I T É R I A  

 

Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny. 

P r e d m e t  z á k a z k y :   Projektová dokumentácia pre stavbu „Viacúčelová športová hala – univerzitné 

športové centrum pri EU v Bratislave“ 

U c h á d z a č :  

 

 

 

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

Podpis 

 

Poznámka: 

V prípade, ak má Uchádzač - Zhotoviteľ sídlo mimo územia Slovenskej republiky a je platcom DPH, 
verejný obstarávateľ - Objednávateľ má povinnosť v zmysle platných právnych predpisov SR 
odviesť daň za Uchádzača - Zhotoviteľ - to znamená, že Uchádzač - Zhotoviteľ nebude fakturovať 
DPH.  

 

Avšak - keďže cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH v eurách, ktorú Verejný obstarávateľ - 

Objednávateľ zaplatí za predmet tejto zmluvy je  kritériom na vyhodnotenie ponúk, Uchádzač - 

Zhotoviteľ (platca DPH) so sídlom mimo územia SR uvedie svoju cenu tak, že k nej pripočíta 

príslušnú  výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z 

 
 
 

 
 
 
 

 cena predmetu zákazky 
celkom bez DPH V EUR 

V ý š k a  D P H  v  E U R  

( s a d z b a  2 0 % )  

cena predmetu zákazky 
celkom s DPH V EUR 

Celková cena za vyhotovenie 
celého predmetu zákazky 
vrátane DPH 

(uvedená v bode 5.2 zmluvy 

o dielo) 
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Príloha č. 4 
Návrh Zmluvy 

 

ZMLUVA O DIELO  
Zmluva o dielo č…… (vyplní verejný obstarávateľ) 

uzavretá v zmysle §536 a násl. Obchodného zákonníka  č 513/1991 Zb. v platnom znení 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
 Zmluvné strany 
Objednávateľ:    Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:     Dolnozemská cesta č. 1 
   852 35 Bratislava. 

      Zastúpený:    prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej  univerzity v Bratislave 
IČO:     00399957 

      IČ pre DPH:                     SK 2020879245 
      DIČ:                                 2020879245 
      Bankové spojenie:           Štátna pokladnica Bratislava 
      Číslo účtu:                               SK2581800000007000132574 
                                                          
 

(ďalej len „objednávateľ“) 
Zhotoviteľ:  
 Sídlo: 
 Zastúpený: 
 IČO: 
 IČ pre DPH: 
 DIČ: 
 Bankové spojenie: 
 Číslo účtu: 
 Zapísaný v obchodnom registri: 
 

( ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 

Článok I. 
Preambula 

 
1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zadávania zákazky podľa §117 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

1.2 Zmluvné strany pristupujú k uzatvoreniu tejto zmluvy, ktorá súčasne obsahuje aj atribúty v zmysle zákona 
č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ”autorský zákon”). 

 

ČI. II  
Predmet zmluvy 

 
2.1.  Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa projektové práce označené ako 

„Projektová dokumentácia pre stavbu: Viacúčelová športová hala – univerzitné športové centrum pri EU 
v Bratislave“ (ďalej len ”stavba”), pozostávajúce z vypracovania a dodania vstupných podkladov a projektovej 
prípravy pre vydanie  záväzného stanoviska hlavného mesta k investičnému zámeru, vypracovania a dodania 
projektovej dokumentácie pre účely územného konania, vypracovania a dodania projektovej dokumentácie 
pre účely stavebného konania v rozsahu projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a výkon autorského 
dozoru po dobu realizácie stavby. Stavba bude  realizovaná v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, v súlade 
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so špecifikáciami pre rozsah poskytovaných služieb a zadávacími podmienkami pre projektové práce 
uvedenými v prílohe č. 2 tejto zmluvy. Predmet zmluvy bude členený na jednotlivé výkonové fázy, v rozsahu 
podľa ods. 2.2 až 2.6, ktoré sa budú realizovať podľa pokynov objednávateľa, ako je uvedené v prílohe č. 2 
tejto zmluvy. 

 
2.2  Zabezpečenie vstupných podkladov a projektovej prípravy pre vydanie záväzného stanoviska hlavného mesta    

k investičnému zámeru. 
        Zhotoviteľ je  povinný spracovať  vstupné podklady pre vydanie záväzného stanoviska hlavného mesta 

k investičnému zámeru, ktoré následne musia byť schválené objednávateľom. 
 
2.3  Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre územné konanie  

2.3.1 Podklady 
- pokyny objednávateľa pred začatím prác, 
- vstupné podklady a projektová príprava pre vydanie záväzného stanoviska hlavného mesta 

k investičnému zámeru vypracované zhotoviteľom a schválené objednávateľom (ďalej len „vstupné 
podklady“)  

- vydané záväzné stanovisko hlavného mesta k investičnému zámeru 
2.3.2Rozsah dokumentácie a výkonov 
- výkresová a textová časť v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 9 vyhlášky č. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., 
ktorou sa vykonáva stavebný zákon a SKA SKIS, 

2.3.3 Prerokovanie a schválenie  
- s objednávateľom počas a v závere prác  

 
2.4 Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie 

    2.4.1Podklady 
- vstupné podklady a projektová príprava pre vydanie záväzného stanoviska hlavného mesta  

k investičnému zámeru 
- projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie  
- pokyny objednávateľa pred začatím prác,  
- územné rozhodnutie 
2.4.2Rozsah dokumentácie a výkonov 
- výkresová a textová časť v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 9 vyhlášky č. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., 
ktorou sa vykonáva stavebný zákon a SKA SKIS,     

2.4.3 Prerokovanie a schválenie 
- s objednávateľom počas a v závere prác  

2.5 Zabezpečenie, vypracovanie a dodanie kompletnej a úplnej dokumentácie pre realizáciu stavby pre výber 
zhotoviteľa stavby s položkovým rozpočtom stavby 
2.5.1 Podklady 
- projekt pre územné rozhodnutie a  stavebné povolenie  
- pokyny objednávateľa pred začatím prác 
- územné rozhodnutie a stavebné povolenie  
2.5.2Rozsah dokumentácie a výkonov 
- výkresová a textová časť v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 9 vyhlášky č. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., 
ktorou sa vykonáva stavebný zákon, neocenený a ocenený položkový rozpočet stavby  

2.5.3Prerokovanie a schválenie 
- s objednávateľom počas a v závere prác 

 
2.6 Autorský dozor (ďalej len ”AD”) 

2.6.1 Podklady 
- právoplatné stavebné povolenie  
- projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní 
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- realizačný projekt spracovaný zhotoviteľom 
2.6.2 Rozsah výkonov 
v rámci autorského dohľadu/dozoru budú vykonané aj ďalšie činnosti, a to najmä: 
   a) vysvetľovanie predmetu zákazky pri obstarávaní zhotoviteľa stavby, 
   b) účasť v komisii na vyhodnotenie ponúk ak o to požiada verejný objednávateľ, a iné tu neuvedené výkony 

a súvisiace s autorským dozorom a viažuce sa k verejnému obstarávaniu na výber zhotoviteľa 
stavby,  

   c) dodržanie projektovej dokumentácie s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s 
poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby, 

  d) posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmenu a odchýlky oproti projektu stavby, 
  e) účasť na komplexnom vyskúšaní, 
  f) účasť na kolaudačnom konaní, a iná činnosť spojená s plnením tejto časti.   

2.6.3 Výkon AD budú zabezpečované osobami, ktoré určí zhotoviteľ, a to najmä, zodpovedným 
projektantom stavby, zodpovednými projektantmi každého stavebného objektu, zodpovednými 
projektantmi jednotlivých profesií. 

2.6.4 Účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby bude priebežná ako súčasť výkonov AD, v termínoch 
určených objednávateľom a v rozsahu spravidla 2x mesačne. 

2.6.5 Súčasťou výkonov AD nie sú: 
- výkony technického dozoru investora 
- spracovávanie kontrolných rozpočtov, kontrola čerpania nákladov na stavebnú realizáciu a záverečné 

zostavovanie nákladov. 
 

 
ČI. III 

Čas plnenia 
 
3.1 Predmet zmluvy, resp. jeho jednotlivé výkonové fázy, uvedené v čl. II tejto zmluvy, sa zhotoviteľ zaväzuje 

dodať v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve a finančnými možnosťami objednávateľa 
v nasledovných lehotách plnenia: 

3.2 Spracovanie vstupných podkladov a projektovej prípravy pre vydanie záväzného stanoviska 
hlavného mesta k investičnému zámeru  

- Ukončenie prác  najneskôr do ............(troch/3)  týždňov  od podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými 
stranami. 
Objednávateľ v lehote do 5 pracovných dní vstupné údaje schváli, alebo voči nim vznesie svoje námietky 
a/alebo pripomienky (postačuje e-mailom). V prípade márneho uplynutia lehoty na vznesenie námietok 
a/alebo pripomienok objednávateľa sa považujú vstupné údaje za schválené objednávateľom a dodané 
5. pracovný deň od predloženia návrhu vstupných údajov objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ 
voči predloženému návrhu vstupných údajov vznesie svoje námietky a/alebo pripomienky, je zhotoviteľ 
povinný tieto zapracovať do návrhu v lehote do 5 pracovných dní od ich obdržania a v rovnakej lehote 
doručiť vstupné údaje  so zapracovanými návrhmi a pripomienkami objednávateľovi; v takomto prípade 
sa považujú vstupné údaje za schválené objednávateľom a dodané dňom jej doručenia so 
zapracovanými námietkami a/alebo pripomienkami objednávateľovi.   
 

3.3 Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre územné konanie   

- Začiatok prác  deň nasledujúci po dni vydania záväzného stanoviska hlavného mesta   
- Ukončenie prác  najneskôr do............(4) týždňov od začatia prác 

 
3.4   Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie  

- Začiatok prác  deň nasledujúci po dni nadobudnutia právoplatného územného rozhodnutia 
- Ukončenie prác  najneskôr do  .......  (10) týždňov od začatia prác 
 

3.5 Zabezpečenie, vypracovanie a dodanie kompletnej a úplnej dokumentácie pre realizáciu stavby pre výber 
zhotoviteľa stavby s položkovým rozpočtom stavby 

- Začiatok prác  deň nasledujúci po dni nadobudnutia právoplatného stavebného povolenia  
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- Ukončenie prác  najneskôr do  .......  (8) týždňov od začatia prác 
 

3. 6  Autorský dozor  

- Začiatok prác  od termínu začatia výstavby a podľa pokynu objednávateľa  
- Ukončenie prác  do ukončenia preberacieho konania 

 
3.7 Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci 

pracovný deň.  
 
3.8 Práce zhotoviteľa sa pre posúdenie dodržania termínu ich vykonania považujú za ukončené ich odovzdaním 

objednávateľovi na preberacie konanie (pripomienkovanie, posúdenie, prerokovanie a schválenie) a za 
dodané ich protokolárnym prevzatím, pokiaľ z tejto zmluvy nevyplýva výslovne inak.  Objednávateľ je však 
oprávnený odmietnuť predmet zmluvy alebo jeho časť prevziať, alebo sa tento považuje za neodovzdaný, 
pokiaľ  vykazuje zjavné vady a nedorobky, ktoré bránia jeho použitiu, alebo je predmet zmluvy vykonaný 
v rozpore s pokynmi objednávateľa alebo zmluvou. Protokolárnym prevzatím predmetu zmluvy alebo jeho 
časti objednávateľom nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa zmeniť, doplniť, opraviť alebo inak dopracovať 
predmet zmluvy alebo jeho časť podľa pripomienok objednávateľa a/alebo orgánu verejnej moci (napr. 
stavebný úrad), pričom takáto zmena, doplnenie, oprava alebo iné dopracovanie predmetu zmluvy alebo jeho 
časti je zahrnutá v dohodnutej cene, pokiaľ ide o zmeny podľa pripomienok orgánu verejnej moci.  

 
3.9  Termín zhotovenia predmetu zmluvy alebo jeho časti sa predlžuje o dobu, po ktorú zhotoviteľ  nemôže   

pokračovať v prácach z dôvodov na strane objednávateľa (napr. neposkytnutie súčinnosti). Zhotoviteľ je 
povinný bezodkladne písomne upozorniť objednávateľa na existenciu každej prekážky, pre ktorú nie je 
schopný pokračovať v plnení zmluvy a dohodnúť primeraný spôsob jej odstránenia. 

3.10 Ak vzniknú počas spracovania diela prekážky, ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, a ktoré bránia dodržať 
dohodnuté termíny, predlžuje sa čas plnenia o dobu trvania týchto prekážok (napr. nečinnosť stavebného 
úradu alebo iného orgánu štátnej správy, účastníka stavebného alebo územného konania alebo osoby 
vyjadrujúcej sa k podkladom pre vydanie územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia. 

3.11 Pokyn objednávateľa na začatie jednotlivých fáz predmetu zmluvy podľa jednotlivých bodov tohto článku III. 
musí byť písomný a zhotoviteľovi doručený (postačuje i elektronicky e-mailom). Pokyn obsahuje určenie fázy 
predmetu zmluvy, ktorú má začať zhotoviteľ vykonávať a termín začatia prác.  
Objednávateľ môže v tomto pokyne požadovať od zhotoviteľa bezodkladné vypracovávanie  nasledujúcej 
fázy/stupňa projektovej dokumentácie (DÚR, DSP, DRS), avšak zhotoviteľ je povinný s touto požiadavkou 
objednávateľa vyjadriť písomný súhlas. Uvedeným konaním zmluvných strán nemôže dôjsť k zvýšeniu ceny 
diela. 
  

Čl. IV  
Podklady 

 
4.1 Podklady dodané objednávateľom pred podpisom zmluvy 

-  Katastrálna mapa  

-  Geodetické zameranie pozemku - výškopis a polohopis,  

-  Podrobný inžinierskogeologický prieskum, radónový prieskum 

-  Rozhodnutie o povolení užívania parkoviska pre osobné vozidlá – 97 parkovacích stojísk 

-  Body napojenia na inžinierske siete (voda, kanál, plyn, elektroinštalácia, slaboprúd), 

 
Čl. V 

Cena diela 
5.1 Cena za vyhotovenie a zabezpečenie činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy je určená dohodou 

zmluvných strán podľa § 3 a § 6 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. 
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z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna. Maximálna je celková cena i cena za jednotlivé 
výkonové fázy. 

5.2 Celková cena za vyhotovenie diela podľa predmetu zmluvy je  

Cena bez DPH     .................,- EUR 
DPH 20%      ..................,- EUR 
________________________________________________________________ 
Cena spolu s DPH     ..................,- EUR 
 

 v členení podľa ods. 5.3 až 5.8, v zmysle výkonových fáz podľa čl. II. 
 
5.3  Zabezpečenie vstupných podkladov a projektovej prípravy pre vydanie záväzného stanoviska hlavného mesta    

k investičnému zámeru 
Cena bez DPH     ..................,- EUR 
DPH 20%      ..................,- EUR 
________________________________________________________________ 
Cena spolu s DPH     ..................,- EUR 

 

5.4 Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre územné konanie 
Cena bez DPH     ..................,- EUR 
DPH 20%      ..................,- EUR 
________________________________________________________________ 
Cena spolu s DPH     ..................,- EUR 

 
5.5 Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie  

Cena bez DPH     ..................,- EUR 
DPH 20%      ..................,- EUR 
________________________________________________________________ 
Cena spolu s DPH     ..................,- EUR 
 

5.6  Práce spojené s  vypracovaním a dodaním kompletnej a úplnej dokumentácie pre realizáciu stavby pre výber 
zhotoviteľa stavby s položkovým rozpočtom stavby 

 
          Cena bez DPH     ..................,- EUR 

DPH 20%      ..................,- EUR 
________________________________________________________________ 
Cena spolu s DPH     ..................,- EUR 
 
Cena bez DPH  
 

5.7  Práce spojené s realizáciou stavby – autorský dozor 
Cena bez DPH     ..................,- EUR 
DPH 20%      ..................,- EUR 
________________________________________________________________ 
Cena spolu s DPH     ..................,- EUR 

       
5.8 Práce spojené s vypracovaním dendrologického posudku  

Cena bez DPH     ..................,- EUR 

DPH 20%      ..................,- EUR 

________________________________________________________________ 

Cena spolu s DPH     ..................,- EUR  
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5.9 V cene diela je zahrnutý i počet vyhotovenia  dendrologického posudku a projektovej dokumentácie v takom 
množstve, ktoré bude potrebné pre schvaľovacie procesy.  Početnosť a spôsob je uvedený v prílohe č. 2 tejto 
zmluvy. 

5.10 Cena zahŕňa aj zmeny, alebo doplnky, ktoré budú požadované v priebehu schvaľovacieho procesu z dôvodu 
vád diela spôsobených nerešpektovaním právnych noriem, predpisov, technických noriem a dohôd 
vyplývajúcich z tejto zmluvy.   

 
ČI. VI 

Platobné podmienky 
 
6.1 Zhotoviteľ po ukončení každej výkonovej fázy alebo jej časti určenej objednávateľom, podľa čl. II, nie však 

skôr ako bude príslušná fáza alebo jej časť protokolárne objednávateľom prevzatá, vystaví objednávateľovi 
faktúru za každú výkonovú fázu,  alebo jej časť osobitne, podľa predmetu plnenia uvedenú v článku II. ods. 
2.3 až 2.5., ak z tejto zmluvy ďalej nevyplýva inak; tým nie sú dotknuté ustanovenia tejto zmluvy, ktoré pri 
jednotlivých fázach predmetu zmluvy predpokladajú iné podmienky na vystavenie faktúry za príslušnú fázu 
(napr. bod 6.5.). 

6.2 Prílohou každej faktúry musí byť obidvoma zmluvnými stranami podpísaný protokol z odovzdania 
a prevzatia príslušnej výkonovej fázy alebo jej časti.  

6.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť ceny podľa ods. 5.2 až 5.8 na základe čiastkových faktúr zhotoviteľa a 
konečnej faktúry zhotoviteľa, na základe  protokolov z odovzdania a prevzatia príslušnej časti predmetu 
zmluvy. 

6.4 Zhotoviteľom vystavené faktúry, ako doklady o dodaní služby, musia byť vyhotovené v súlade 
s ustanovením § 71 a § 75 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. V prípade, 
že faktúra nezodpovedá vo vecnej a formálnej stránke, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi na 
zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry a nová 
lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi. 

6.5 Fakturácia výkonov autorských dozorov podľa ods. 5.7, bude realizovaná v pravidelných mesačných 
platbách, vždy do piateho dňa v nasledujúcom mesiaci. 

6.6 Výška mesačnej platby autorských dozorov bude dohodnutá pred začatím stavebnej realizácie a môže byť 
dohodnutá  ako podiel ceny podľa ods. 5.7 a počtu kalendárnych mesiacov určených na dobu výstavby 
objednávateľom pred začatím stavebnej realizácie.  

6.7 Splatnosť všetkých platieb je do 30 dní odo dňa prevzatia faktúry objednávateľom. Peňažný záväzok 
objednávateľa je splnený pripísaním fakturovanej čiastky na účet zhotoviteľa. 

 
 

Čl. VII 
Súčinnosť zmluvných strán 

 
7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy osobne, resp. v spolupráci 

s osobami, oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe podľa § 45 stavebného zákona v 
platnom znení a nezadať subdodávateľom vykonanie celého predmetu zmluvy. 

7.2 Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto zmluvy spolupracovať a poskytovať druhej strane 
potrebné informácie a podklady týkajúce sa predmetu zmluvy, ako aj súčinnosť požadovanú ktoroukoľvek 
stranou. 

7.3 Každá zmluvná strana je oprávnená odmietnuť požadovanú súčinnosť len v prípade, ak táto nesúvisí 
s plnením podľa tejto zmluvy, alebo ak je s prihliadnutím na všetky okolnosti nespravodlivé požadovať od 
zmluvnej strany takéto plnenie, najmä v prípade, ak by poskytnutie takejto súčinnosť zmluvnú stranu 
výrazne finančne, či inak zaťažilo a je zrejmé, že požadovanie takejto súčinnosti sa v čase uzavretia tejto 
zmluvy nemohlo predpokladať a pri tom nevznikla žiadna objektívna skutočnosť oproti momentu podpisu 
tejto zmluvy, ktorá by požadovanie takejto súčinnosti opodstatnila. 
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7.4 Objednávateľ je oprávnený pokynmi usmerňovať realizáciu výkonových fáz a plnenie povinností zhotoviteľa 
v zmysle zmluvy, pričom také pokyny objednávateľa nesmú ísť nad rámec zmluvy, dopĺňať ju, ani ju meniť. 
V prípade ak zhotoviteľ o to objednávateľa požiada, objednávateľ je povinný vyhotoviť pokyn podľa tohto 
bodu písomne a doručiť ho zhotoviteľovi. Pokyny objednávateľa v zmysle tohto bodu a vyhotovené v súlade 
s týmto bodom sú pre zhotoviteľa záväzné. 

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne upozorniť objednávateľa na prípadnú nevhodnú 
povahu jeho pokynov alebo vecí prevzatých zhotoviteľom od objednávateľa na účely plnenia predmetu 
zmluvy, ak takú nevhodnosť zhotoviteľ zistil, alebo mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti 
potrebnej na realizáciu predmetu zmluvy. Zhotoviteľ, ak poruší svoju povinnosť v zmysle tohto bodu, 
zodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných vecí objednávateľa alebo nevhodných pokynov 
objednávateľa. 

7.6 Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa bude uskutočňovať 
v slovenskom jazyku spôsobom, ktorý zaručí trvalé zachytenie obsahu písomnosti. Môže sa uskutočniť aj 
elektronickou poštou.  

7.7 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie alebo žiadosti doručenej elektronickou formou bude 
rozhodujúci obsah písomnosti doručenej poštovou zásielkou. 

7.8 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť trvalú súčinnosť najmä v etapách spracovávania projektov – 
Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie v rozsahu projektovej dokumentácie pre  
realizáciu stavby a to najmä pripomienkovať a odsúhlasovať rozpracovanú projektovú dokumentáciu v 
režime, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú pred začatím projektových prác na každej výkonovej fáze. 
Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi minimálne v rozsahu: 

7.8.1 operatívnych rokovaní, v nevyhnutnom rozsahu, ktoré budú objednávateľovi oznámené telefonicky 
vopred minimálne 3 pracovné dni, 

7.8.2 zabezpečenia inžinierskej činnosti pre získanie: 
- záväzného stanoviska hlavného mesta k investičnému zámeru 
- územného rozhodnutia 
- stavebného povolenia a 
- kolaudácie stavby. 

 
7.9 Osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, ak pôjde o spolupôsobenie, ktoré nemôže objednávateľ 

zaobstarať vlastnými silami. 

7.10 Účastníkmi pracovných porád budú najmä, zhotoviteľ a ním poverení zodpovední projektanti a zástupcovia 
objednávateľa, kompetentní rozhodovať na mieste vo veciach, stavebných technológií, POV, a pod. s plným 
právom pripomienkovať a definitívne odsúhlasovať navrhované riešenia priamo na mieste. Z pracovnej 
porady sa vyhotoví písomný zápis, ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana. 

7.11 V prípade ak zápis obsahuje výhrady vznesené objednávateľom, je zhotoviteľ povinný prepracovať dielo, 
resp. jeho časť v zmysle námietok a na najbližšom stretnutí informovať objednávateľa o vykonanej náprave. 

7.12 Dňom dodania výsledku jednotlivých fáz výkonu diela (okrem vstupných podkladov) v jednom vyhotovení 
do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie, účelom ktorého je posúdenie skutočnosti, či výsledok 
jednotlivých fáz výkonu diela spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti vymienené v tejto zmluve. 

7.13 Preberacie konanie je ukončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom, 
ak z tejto zmluvy nevyplýva inak. Preberací protokol sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú 
stranu jedno vyhotovenie. 

7.14 Objednávateľ sa zaväzuje posúdiť dodanú dokumentáciu v lehote do 15 pracovných dní odo dňa jej dodania 
a v tejto lehote podpísať preberací protokol alebo písomne oznámiť výhrady voči predloženej dokumentácii 
spolu s uvedením lehoty, v ktorej majú byť vady odstránené; uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na 
preberanie vstupných podkladov. 

7.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote určenej objednávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, vady odstrániť 
a predložiť objednávateľovi opravenú dokumentáciu spolu s písomným vyhlásením o rozsahu a spôsobe 
odstránenia vád. 
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7.16 Objednávateľ sa zaväzuje opravenú dokumentáciu podľa bodu 7.15. posúdiť do 5 pracovných dní odo dňa 
jej predloženia a v prípade jej akceptácie v tejto lehote podpísať preberací protokol. 

7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 5 pracovných dní odo dňa podpisu preberacieho protokolu dodať objednávateľovi 
zvyšné vyhotovenia dokumentácie v rozsahu podľa bodu 5.9 tejto zmluvy. 

7.18 Za Objednávateľa sa budú zúčastňovať rokovaní osoby oprávnené rokovať, ktoré sú poverené 
objednávateľom.  

 
Čl. VIII 

Prechod vlastníckych práv 
 
8.1 Vlastníctvo k vyhotovenému dielu podľa predmetu tejto zmluvy podľa článku II., projektová dokumentácia, 

prechádza na objednávateľa po odovzdaní a prebratí jednotlivých výkonových fáz, a zároveň po pripísaní 
dohodnutých cien príslušných výkonových fáz podľa čl. V na konto zhotoviteľa. 

8.2 Prebratie dokumentácie sa uskutoční podľa čl. VII, kedy zhotoviteľ dokumentáciu rozmnoží a odovzdá 
objednávateľovi v jeho sídle podľa čl. I. 

8.3 Podklady, ktoré zabezpečoval zhotoviteľ, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela, a to: 
 - Dendrologický posudok 

    odovzdá objednávateľovi najneskôr  v deň odovzdania časti diela s názvom - Zabezpečenie projektovej 
prípravy stavby pre projektovú dokumentáciu stavby v rozsahu potrebnom pre vydanie územného 
rozhodnutia. 

8.4 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo, zhotovené podľa tejto zmluvy pre účel, vyplývajúci z tejto zmluvy, 
a to na výstavbu stavby, ktorá sa má na základe neho realizovať, vrátane rozpracovania jednotlivých fáz 
projektovej dokumentácie do ich ďalších fáz, ako i v rozsahu uvedenom v prílohe č. 3 tejto zmluvy. Jeho 
poskytnutie tretím osobám okrem osôb vyplývajúcich z tejto zmluvy, je podmienené výslovným súhlasom 
zhotoviteľa. Objednávateľ je taktiež oprávnený použiť zhotovené dielo ako súčasť súťažných podkladov pre 
účely verejného obstarávania pre výber zhotoviteľov stavby. 

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o informáciách, s ktorými príde do styku pri plnení predmetu 
tejto zmluvy, ďalej sa zaväzuje nezneužívať ich a neposkytovať ich tretím osobám. Tento záväzok trvá aj 
po ukončení tohto zmluvného vzťahu.  
 

Čl. IX 
Zodpovednosť za vady, záruky a sankcie 

 
9.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s dodaním diela, alebo jeho časti podľa čl. III tejto zmluvy o dielo, 

bez dôvodu na strane objednávateľa, má právo objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 
1,0 % z ceny príslušnej výkonovej fázy, alebo jej časti, za každý deň omeškania. 

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s plnením peňažných záväzkov v zmysle  

9.3  tejto zmluvy o dielo, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1,0 % z dlžnej sumy 
vrátane DPH a to za každý deň omeškania. 

9.4 Uplatnením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody. 

9.5 V prípade, že objednávateľ zruší alebo odstúpi od zmluvy z dôvodov, neležiacich na strane zhotoviteľa, 
bude zhotoviteľ práce, rozpracované ku dňu zrušenia  alebo odstúpenia, fakturovať objednávateľovi vo 
výške percentuálneho rozpracovania predmetu zmluvy s preukázaním nákladov, s následným odovzdaním 
rozpracovanej časti diela v jednom vyhotovení. Nárok na náhradu škody zostáva zachovaný. 

9.6 Pri odstúpení sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami § 344-351 Obchodného zákonníka v platnom 
znení. 

9.7 Zhotoviteľ sa zaručuje, že predmet zmluvy, jeho projektované stavebno – technické parametre a iné 
súvisiace parametre  budú vypracované  podľa predpisov platných v Slovenskej republike a budú mať 
vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými v Slovenskej republike. 
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9.8 Záručná doba výkonových fáz, uvedených v čl. II tejto zmluvy je päť rokov a začína plynúť odo dňa 
protokolárneho odovzdania príslušnej výkonovej fázy  objednávateľovi. 

9.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela pokiaľ ich pôvod bude vo vadnej projektovej dokumentácii 
vypracovanej podľa tejto zmluvy. Táto skutočnosť nijako nezbavuje dodávateľov stavby zodpovednosti: 

- za riadne preštudovanie projektovej dokumentácie pred začatím prác a včasné reklamovanie zistených 
vád a nedostatkov v projektovej dokumentácii, 

- za okamžité zastavenie ním realizovaných stavebných a montážnych prác v prípade pochybností, alebo 
nejasností v projektovej dokumentácii, 

- za dodržiavanie všeobecne platných technických noriem a právnych predpisov, 
- za vyhotovenie výrobnej prípravy v podobe výrobnej alebo technickej dokumentácie, ktorú pred začatím 

prác predloží zhotoviteľovi, 
- za dodržiavanie predpísaných technických a technologických postupov stanovených výrobcami 

použitých výrobkov a materiálov, 
- za dodržiavanie požadovaných parametrov stavby ako celku, najmä v oblasti spolupôsobenia použitých 

stavebných prvkov a materiálov, v oblasti stability stavby, stavebno-fyzikálnych parametrov stavby, v 
kvalite použitých materiálov a výrobkov a pod. 

9.10 Bez súhlasu zhotoviteľa, nie je prípustné, aby ktokoľvek vykonával v odovzdanej PD akékoľvek úpravy. 
Každá navrhovaná zmena zo strany objednávateľa, alebo zhotoviteľa stavby musí byť ešte pred začatím 
stavebnej realizácie odsúhlasená so zhotoviteľom. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na odstraňovanie 
vlastných vád PD, resp. reklamovaných vád PD zhotoviteľom. 

9.11 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela alebo jednotlivých jeho častí vyvolané vadnou 
projektovou dokumentáciou vypracovanou podľa tejto zmluvy najmä v týchto prípadoch: 

- ak boli použité podklady prevzaté od objednávateľa, resp. ktoré vyplynuli zo spolupôsobenia 
objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval, 

- ak zhotoviteľ stavby zmení stavebnú realizáciu oproti schválenej projektovej dokumentácii bez súhlasu 
zhotoviteľa, 

- ak v priebehu stavebnej realizácie neboli dodržané stavebno-technologické postupy, ktoré majú viesť k 
dosiahnutiu projektovanej kvality stavby a k dosiahnutiu navrhnutých stavebných štandardov, 

- ak neboli dodržané parametre stavby v PD, všeobecne platné technické normy, ak neboli použité 
potrebné akosti zabudovaných hmôt, materiálov a výrobkov, dodávaných zhotoviteľmi stavby, 

- ak následne po odovzdaní diela do užívania sa objavili skryté vady stavebného diela ktorých pôvodcom 
je zhotoviteľ stavby, 

- ak následne po uvedení stavby do užívania vznikli vady, ktoré boli spôsobené neodborným zásahom 
užívateľa do stavby, alebo do zabudovaných technických a technologických zariadení. 

9.12 Pre reklamáciu vady diela, v zmysle tejto zmluvy, platia ustanovenia §§ 560-565 Obchodného zákonníka. 

9.13 Reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný po jej zistení bezodkladne písomne oznámiť zástupcovi 
zhotoviteľa uvedeného v čl. I tejto zmluvy. 

9.14 Oprávnenú reklamáciu vady predmetu tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne a bezplatne odstrániť 
na základe písomnej reklamácie doručenej do rúk zástupcu zhotoviteľa, začať s odstraňovaním vady bez 
zbytočného odkladu a vzniknutú vadu odstrániť v lehote do 14 dní od uplatnenia reklamácie.  

9.15 Odstránením reklamovanej vady diela nezaniká objednávateľovi nárok na náhradu škody, ak mu takáto 
preukázateľne vznikla. 

9.16 Zhotoviteľ má uzavretú poistnú zmluvu na škody spôsobené z jeho podnikateľskej činnosti. 
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Čl. X 
Ostatné dohody 

 
10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že činnosti špecifikované v čl. 2 tejto zmluvy bude pre objednávateľa vykonávať 

prostredníctvom kvalifikovaných osôb.  
10.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať vecne vymedzený predmet zmluvy podľa Čl.II prednostne sám, t.j. vlastnými 

kapacitami. Ak zhotoviteľ použije na poskytnutie plnenia alebo jeho časti akúkoľvek tretiu osobu, zodpovedá 
voči objednávateľovi v celom rozsahu tak, ako keby dané plnenie poskytoval sám. Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. 
Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti 
vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.  

10.3 Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu zmluvy špecifikovať stavebné výrobky tak, aby tieto zodpovedali 
všeobecne - záväzným právnym predpisom a technickým normám platným v Slovenskej republike.  

10.4 Odmena zhotoviteľa za plnenie jeho povinností podľa bodu 10.3 je zahrnutá v cene za zhotovenie diela 
podľa bodu 5.2 tejto zmluvy.  

 
Čl. XI 

Zmena záväzku, odstúpenie od zmluvy 
 
11.1 Zmena záväzku je možná len po dohode zmluvných strán. 
11.2 Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť: 

- ak zhotoviteľ nie je schopný preukázateľne dodržať základné odborno-kvalitatívne požiadavky kladené 
na výkon projektových činností, resp. ak zhotovuje dielo v rozpore s podmienkami tejto zmluvy, 

- ak zhotoviteľ nie je schopný preukázateľne dodržať termínové plnenie  v zmysle tejto zmluvy, 
- ak to je uvedené v tejto zmluve. 

11.3 Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť: 
- ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny za prebraté dielo viac ako 90 dní, 
- ak to je uvedené v tejto zmluve. 

11.4 Ak niektorá zo zmluvných strán hodlá od tejto zmluvy o dielo odstúpiť je povinná písomne túto skutočnosť 
oznámiť druhej zmluvnej strane a poskytnúť jej 30 dňovú lehotu na odstránenie dôvodov, ktoré sú príčinou 
návrhu na odstúpenie od tejto zmluvy. 

11.5 V prípade neplnenia dohodnutých záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou 
má druhá zmluvná strana právo, za účelom riadneho splnenia prijatých záväzkov, požadovať primerané 
zabezpečenie, a až do jeho poskytnutia odložiť svoje vlastné plnenie. Ak sa zabezpečenie neposkytne v 
lehote do 10 dní, zmluvná strana, ktorá ho požaduje, má právo odstúpiť od zmluvy o dielo. 

11.6 Deň odstúpenia od zmluvy, je deň, kedy ktorákoľvek zmluvná strana obdržala písomné oznámenie 
o oprávnenom odstúpení od tejto zmluvy o dielo. 

11.7 Zmluvná strana, ktorá odstúpila od zmluvy z dôvodov na druhej zmluvnej strane má nárok na náhradu 
škody. 

11.8 V prípade, že dôjde k oprávnenému odstúpeniu od tejto zmluvy, ktoroukoľvek zmluvnou stranou zhotoviteľ 
bude rozpracované práce ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy fakturovať objednávateľovi vo výške úmernej 
percentu rozpracovanosti a rozsahu preukázateľných nákladov zodpovedajúcich rozsahu vykonaných 
prác. Cena rozpracovanosti bude určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že nedôjde k dohode o 
cene do 15 pracovných dní, cena bude určená súdnym znalcom. 

11.9 V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, zostávajú každej dotknutej strane zachované práva na 
náhradu škody, zmluvnú pokutu resp. úrok z omeškania. 

11.10 Vysporiadanie majetkových sankcií, škôd, vád, pokiaľ nie je stanovené touto zmluvou, sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 
 

Čl. XII 
Záverečné ustanovenia 

 
12.1 Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú: 

12.1.1 príloha č. 1 – formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny  
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12.1.2 príloha č. 2 – zadávacie podmienky – podrobný opis  
12.1.3 príloha č. 3 – špecifikácia rozsahu autorských práv  

12.2 Právne vzťahy neupravené výslovne touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

12.3 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomným a očíslovaným dodatkom k 
tejto zmluve po vzájomnej dohode zmluvných strán a podpísané oprávnenými osobami zmluvných strán 
v súlade s §18 zákona č. 343/2015 Z.z.  

12.4 Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Poskytovateľ služby berie na vedomie, že uzatvorenie tejto zmluvy 
s objednávateľom ako orgánom verejnej správy, ktorý, v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 
znení neskorších predpisov ”čo nie je tajné, je verejné” a ”prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a 
ekonomickými záujmami osôb”, na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o 
slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú 
používania verejných financií alebo nakladania s majetkom štátu za účelom zvyšovania transparentnosti  a 
kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto 
zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, 
identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje, ...), v Centrálnom 
registri zmlúv. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia. 

12.5 Táto zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, z ktorých 3 exempláre dostane objednávateľ a 2 exempláre 
dostane zhotoviteľ. 

12.6 Štatutárni zástupcovia zmluvných strán svojím podpisom potvrdzujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli a 
že k jej prijatiu pristupujú slobodne a dobrovoľne. 

 
 
 
 
V ...................,  dňa  .....................                                   
 
 
Za Zhotoviteľa:      Za objednávateľa 
 
 
....................................................   .......................................................... 
                                                                                        prof. Ing. Ferdinand Daňo, Phd. 
                                                                                                     rektor                
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Príloha č. 1 zmluvy 
 

Verejný obstarávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Zákazka: Projektová dokumentácia pre stavbu: Viacúčelová športová hala – univerzitné 
športové centrum pri EU v Bratislave  

Špecifikácia ceny - Príloha č.1   

Por. č. Výkonová fáza Cena v Eur 

1 
Zabezpečenie vstupných podkladov a projektovej prípravy  
pre vydanie záväzného stanoviska hl. mesta 
k investičnému zámeru 

0 € 

2 
Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre územné 
konanie  

0 € 

3 
Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné 
konanie  

0 € 

4 
Práce spojené s  vypracovaním a dodaním kompletnej a 
úplnej dokumentácie pre realizáciu stavby pre výber 
zhotoviteľa stavby s položkovým rozpočtom stavby 

0 € 

5 Práce spojené s realizáciou stavby – autorský dozor 0 € 

6 Práce spojené s vypracovaním  dendrologického posudku  0 € 

7 
Cena za predmet zmluvy(výkonové fázy spolu) bez 
DPH (maximálna) 

0 € 

8 DPH 0 € 

9 
Cena za predmet zmluvy (výkonové fázy spolu) vrátane 
DPH (maximálna) 

0 € 
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Príloha č. 2 zmluvy 
Zadávacie podmienky – Opis predmetu zákazky 
 
”Zadávacie podmienky – Opis predmetu zákazky sú samostatnou kapitolou  zadávanej zákazky. ” 
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Príloha č. 3 zmluvy 
 
Špecifikácia rozsahu autorských práv  

 
1. Autorské práva sa riadia zákonom č. 185/2015 Z. z. o autorských právach a právach súvisiacich s autorským 

právom v platnom znení (autorský zákon) (ďalej len ”AZ”.)  
2. Akékoľvek architektonické diela zriadené podľa tejto zmluvy, najmä autorské  návrhy, , projektová 

dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia, dokumentácia pre realizáciu stavby, ako aj ďalšie podklady 
vypracované v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, ktoré napĺňajú znaky architektonického diela v zmysle 
AZ sa ďalej v texte označuje jednotne ako ”dielo”. 

3. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi nevýhradnú a  časovo neobmedzenú licenciu na použitie diela 
zhotoveného podľa tejto zmluvy, na základe ktorej je objednávateľ oprávnený použiť dielo pre dosiahnutie 
účelu zhotovenia diela – t. j. vydania právoplatného stavebného povolenia, ak bude potrebné a zrealizovania 
ním investovanej stavby. Odplata za udelenie licencie je zahrnutá v odplate podľa čl. V. Pri takomto použití 
diela ostávajú osobnostné autorské práva nedotknuté. 

4. Zhotoviteľ ďalej udeľuje objednávateľovi licenciu pre použitie rozpracovanej časti diela v prípade, že 
k ukončeniu diela došlo z dôvodu oprávneného odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy o dielo a za 
predpokladu, že rozpracovaná časť diela bude použitá výlučne spôsobom a  v  rozsahu smerujúcom 
k  ukončeniu resp. kompletizácii projektovej dokumentácie a následne k realizácii stavebného diela. Odplata 
za udelenie takejto licencie je taktiež  zahrnutá v odplate podľa čl. V. Osobnostné autorské práva ostávajú aj 
v tomto prípade zachované. 

5. Licencie uvedené v tejto prílohe vstupujú do účinnosti v momente, keď jednotlivé diela zaradené pod pojem 
”dielo” sú v zmysle čl. V a čl. VI uhradené. V takomto prípade ostávajú osobnostné autorské práva zachované, 
vrátane nárokov za použitie diela, na autorskú korektúru a  autorskú odmenu súvisiacu s výkonom autorskej 
korektúry. 

6. Objednávateľ je oprávnený udeliť sublicenciu na použitie diela len s písomným súhlasom zhotoviteľa. 
7. Autori prehlasujú že autorské architektonické diela podľa tejto zmluvy, neporušujú autorské práva tretích osôb. 
8. Objednávateľ je oprávnený poskytnúť dielo, zhotovené podľa tejto zmluvy, tretím osobám len pre účely, 

vyplývajúci z tejto zmluvy a to najmä: 
a. pre potreby konaní súvisiacich s povolením stavby 
b. potreby výberových konaní na zhotoviteľov stavby 
c. pre potreby zabezpečenia finančných zdrojov na realizáciu stavby 

9. Iné použitie diela objednávateľom je podmienené súhlasom autorov, pričom autori majú nárok na primeranú 
odmenu, ktorú objednávateľ týmto použitím získa. 

10. Poskytnutie diela objednávateľom tretím osobám na iné účely ako je stanovené v tejto prílohe, ako sú napríklad 
reklamné účely dodávateľských firiem, propagácia použitých výrobkov a  zariadení v stavebnom diele tretími 
subjektmi a pod., je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa a to za odplatu podľa osobitnej dohody. 

11. Zánikom objednávateľa licencia prechádza na právneho nástupcu objednávateľa spolu s vlastníctvom diela 
v súlade s ustanoveniami stavebného zákona v platnom znení. 
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