
 

RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 6/2014 

 

 

Objednávateľ: 

Základná škola   

adresa:             Tbiliská 4, 831 6  Bratislava 

zastúpený:       Mgr. Eva Šišková, riaditeľka                                                   

IČO:   31768849 

DIČ:   2020958346 

Bankové spojenie:  VÚB kód: SUBASKBX 

Číslo účtu:   SK1502000000001635624153             

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ:  

Stanislav Belej 

adresa:             Hvozdnica 220,013 56 Hvozdnica 

IČO:   43385036 

DIČ:   1033090025 

Bankové spojenie:  VÚB kód: SUBASKBX 

Číslo účtu:   SK3902000000002626703858  

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

I.  

Preambula 

Objednávateľ  na obstaranie  služieb   tejto  zmluvy   použil   postup   

verejného obstarávania   – výzvu v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 

zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v znení 

neskorších predpisov, ktorého víťazom sa stal zhotoviteľ.     

 

II. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie stavebných a obkladačských prác: 

 osadenie sádrokartonových stien a stropov; 

 pokládka keramickej dlažby; 

 murovanie stien; 

 nanášanie vnútorných omietok; 

 povrchová úprava stien; 

 pokládka keramických obkladov; 

 oprava kazetových stropov; 

 štrkové koberce; 

 iné kompletizačné a dokončovacie stavebné práce; 

 ďalšie špecializované stavebné práce: 

 osadenie dverí, 

 vonkajšie prestrešenie s kovovou konštrukciou a plastovým prekrytím, 

 nivelizačné potery; 

 cementové potery; 

 iné súvisiace práce. 

 



 
 

III. 
Dodacie podmienky 

 
1. Zhotovitel' sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa článku III. tejto zmluvy na 

základe písomnej objednávky objednávateľa do 30 dní od vystavenia objednávky. 

2. Stavebné a obkladačské práce v zmysle článku III. tejto zmluvy budú upřesňované 

objednávkami zo strany objednávateľa tak, aby bola zabezpečená kvalita prác z hľadiska 

záruky, druhov použitých materiálov a rozsahu prác. 

3. Miestom plnenia sú objekty v Základnej škole, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť so zhotoviteľom. 

5. Spolu s predmetom dodania budú objednávateľovi služieb odovzdané nasledovné 

doklady: daňový doklad (faktúra) a odovzdávací protokol. 

 
 

IV. 

Cena za stavebné a obkladačské práce 

1. Obstarávateľská cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle  zákona NR 

SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Konečná cena bude vrátane DPH. 

2. Zmluvná cena  obsahuje všetky náklady zhotoviteľa spojené s materiálom, vykládkou 

materiálu, prácou a dopravou. 

3. Dohodnutá cena je stanovená ako cena v čase podpisu tejto zmluvy nasledovne: 

 

 

P. č. práce rozsah cena 

1. dodávka a montáž sádrokartonových stropov m2 21,50 € 

2. dodávka a montáž sádrokartonových priečok dvoj opláštěné m2 40,-€ 

3. dodávka a pokládka keramickej dlažby m2 55,5 € 

4. dodávka a pokládka keramického obkladu m2 52,80 € 

5. dodávka a murovanie priečok o hrúbke 100 mm m2 19,80 € 

125 mm m2 21,40 € 

150 mm m2 24,90 € 

6. dodávka a potiahnutie stien sadrovou omietkou m2 9,50 € 

7. dodávka a potiahnutie stien sieťkou a lepidlom m2 8,80 € 

8. dodávka a pokládka kazetového stropu m2 21,50 € 

9. dodávka a pokládka štrkového koberca m2 14,-€ 

10. dodávku a osadenie dverí plné kus 43...,-€ 

presklené kus 80,- € 

11. dodávka a montáž vonkajšieho prestrešenia (materiál podľa hod. 10,-€ 

12. dodávka a pokládka samonivelizačného poteru m2 10,50 € 

13. dodávka a pokládka cementového poteru m2 10,50 € 

• Uvedené ceny sú s DPH. 

• V cene je zahrnuté: 

 - materiál 

 - podružný materiál 

 - práce 



1. Stavebné a obkladačské práce za stanovené obdobie v zmysle tejto zmluvy budú v 

maximálnej sume 20.000,00 Eur, slovom: dvadsať tisíc Eur bez DPH, 24.000,00 Eur 

slovom: dvadsaťštyritisíc Eur s DPH. 

2. Cena za dielo je splatná na základe daňových dokladov (faktúr) zhotoviteľa, ktoré 

budú objednávateľovi odovzdané súčasne s predmetom plnenia. Faktúry musia obsahovať 

náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúr musia byť odovzdávacie 

protokoly. 

3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. 

4. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej 

sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa diela. 

V.  

Čas a spôsob plnenia, odovzdanie diela 
 
 
1. Platnosť tejto rámcovej zmluvy je od 18.12.2014 do 18.12. 2016, teda dva kalendárne 

roky. 

2. Osoba zodpovedná pre evidenciu rámcových zmlúv v ZŠ Tbiliská 4, Bratislava  je p. 

Marta Kirthová. 

3. Osoba zodpovedná pre nahlasovanie reklamácií je riaditeľka školy a p. Mara Kirthová 

4. Po odstránení a ukončení reklamácií sa spíše tzv. reklamačný list. Reklamačný list 

bude dokladovat' potvrdenie o odstránení reklamácie. 

VI.  

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaistí zhotovitelovi prístup do objektu a umožní mu 

prevádzať práce v pracovných a v mimopracovných dňoch. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaistí zhotovitelovi prístup k prípojkám elektrickej 

energie a vody. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť nevyhnutne nutný manipulačný a montážny 

priestor pre prevedenie predmetu plnenia diela tak, aby bola zhotovitelovi umožnená 

manipulácia s jednotlivými zariadeniami. 

4. Pri realizácii prác je zhotovitel' povinný počínať si s odbornou starostlivosťou, chrániť 

záujmy a majetok objednávateľa a v maximálnej možnej miere obmedziť negatívne dopady 

predmetnej činnosti na okolie. Zhotovitel' sa zaväzuje udržiavať poriadok v objekte a 

neobťažovať užívateľov hlukom a prachom. 

VII.  

Zmluvná pokuta 

5. Zhotovitel'je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z 

celkovej ceny diela za nedodržanie doby zhotovenia diela. 

6. Zhotovitel'je oprávnený uložiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z 

fakturovanej čiastky za každý deň omeškania, po lehote splatnosti. 

VIII.  

Záručná doba a zodpovednosť za vady diela 

7. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom a trvá 

24 mesiacov. 

8. Záručná doba v prípade reklamácie sa predlžuje o obdobie potrebné na odstránenie 

reklamácie a začína plynúť až spísaním reklamačného listu po odstránení reklamácie. 



 

IX. 

Ostatné ustanovenia 

 

1. Zhotovitel' prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu predmetu 

zmluvy. 

2. Zhotovitel' sa zaväzuje používať certifikované materiály vhodné do škôl a školských 

zariadení. 

3. Zhotovitel' sa zaväzuje používať materiály spĺňajúce všetky technické normy 

zodpovedajúce špecifikáciám prostredia, v ktorom budú práce realizované. 

4. Zhotovitel' bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

5. Zhotovitel' sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a 

podmienky tejto zmluvy. 

X. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvu je možné meniť a doplňovať po dohode zmluvných strán formou písomných 

číslovaných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných obidvomi zmluvnými stranami. 

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia mať písomnú formu. 

3. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých každá 

zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení. 

4. Zmluva nadobúda splatnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými 

stranami. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvu oboznámili, s jej obsahom súhlasia a 

prehlasujú, že zodpovedá ich slobodnej vôli a nebola dojednaná v tiesni ani za inak 

jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú zmluvné strany svoje 

podpisy. 

 

Prílohy: 

živnostenský list 

 

  

 

V Bratislave, dňa ................ 2014       V Bratislave, dňa .................. 2014 

 

 

 

 

 

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

         riaditeľka školy                        konateľ spoločnosti 

           02/44887971                          0918345408 

   riaditelka@zstbiliskaba.edu.sk              stanislav.belej@gmail.com 
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