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Výzva na predloženie ponuky   
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(prieskum trhu) 

  
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Názov: Správa a údržba ciest TTSK 

Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava 

IČO: 37847783 

Štatutárny zástupca: Ing. Dalibor Trebichalský 

E-mail: vo@spravaciest.sk  

Internetová adresa 
organizácie: 

http://www.spravaciest.sk 

 
2. KONTAKTNÁ OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA PRIESKUM TRHU 

Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Skácelová, PhD. 
Tel. kontakt :                                 0904/984 508, 033/5531287 

E-mail: 
dagmar.skacelova@spravaciest.sk  
  

 
3. NÁZOV ZÁKAZKY 

Kontroly technického stavu budov a technických zariadení 

 
4. DRUH ZÁKAZKY 

zákazka na poskytnutie služby 

 
5. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 

15 950  € bez DPH 

 
6. PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Predmetom zákazky je vykonanie kontroly a revízie bleskozvodov, rozvodov ELE – zásuvky 
a rozvádzače, elektrických zariadení a ručného náradia, nízkotlakových kotolní a cisterien, 
zdvíhacích zariadení na jednotlivých strediskách a objektoch verejného obstarávateľa. 
 
Verejný obstarávateľ požaduje vykonanie vyššie uvedených kontrol a revízií v zmysle zákona č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré 
sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov. 
 
Verejný obstarávateľ požaduje vystaviť zo všetkých kontrol revízne správy v rozsahu stanovenom vo 
Vyhláške č. 508/2009. Zároveň požaduje dodať fotodokumentáciu závad, ktorá bude obsahovať 
presné umiestnenie a označenie miesta závady + popis závady. Všetky revízne správy je potrebné 
doručiť v listinnej podobe v 2 vyhotoveniach a zároveň aj v elektronickej podobe spolu 
s fotodokumentáciou. 
 
Verejný obstarávateľ požaduje vytvorenie aktuálneho zoznamu revidovaných elektrických zariadení 
a elektrického náradia s ich identifikáciou (zapísanie s uvedením inventárneho alebo evidenčného 
čísla, resp. iné označenie na základe vzájomnej dohody s verejným obstarávateľom) a označenia 
zariadenia/ náradia štítkom. 
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Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 5 tejto výzvy. 
 

7. NOMENKLATÚRA (CPV) 
Hlavný kód: 71630000-3 Technická inšpekcia a skúšanie 
71632000-7 Technické skúšky 
71631300-3 Technická inšpekcia budov 
71317200-5 Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou pri práci 

 
8. NUTS 

SK021 
 
 

9. KOMPLEXNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY 
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 
zákazky. 

 
10. MIESTO A TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 

Miesto plnenia predmetu zákazky: sú sídla jednotlivých stredísk Správy a údržby ciest TTSK: 
SÚC Trnava, Bulharská 39 
SÚC Buková, Buková 315 
SÚC Červeník, Kollárova 23 
SÚC Piešťany, Pod Párovcami 180 
SÚC Sereď, Šulekovská 21 
SÚC Galanta, Matúškovská cesta 606 
SÚC Senica, Hurbanova 516 
SÚC Holíč, Hollého 1514 
SÚC Sekule, Pohraničnej stráže 1108 
SÚC Dunajská Streda, Bratislavská 10 
SÚC Veľký Meder, Priemyselná  3287 
SÚC Šamorín, Bratislavská 78/43 
Chata Kováčová, oblasť Borinka, A.Kmeťa 48, 962 37 Kováčová 
 
Termín plnenia predmetu zákazky: 6 mesiacov (odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy)  

 
11. VARIANTNÉ RIEŠENIE 

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 
variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo 
predložené. 

 
12. PODMIENKY FINANCOVANIA 

Financované z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa bezhotovostným platobným 
stykom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému 
obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.  

 
13. ZMLUVA/OBJEDNÁVKA 

Výsledkom prieskumu trhu bude uzavretie zmluvy (rámcovej dohody) na obdobie 6 mesiacov alebo 
do vyčerpania celkovej zmluvnej ceny podľa toho, ktorá situácia nastane skôr. 
 
Návrh zmluvy (rámcovej dohody) tvorí samostatnú Prílohu tejto výzvy na predloženie ponuky.  
 
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu (rámcovú dohodu) s uchádzačom alebo uchádzačmi, 
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. (viď. § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o VO“)   
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14. VYSVETĽOVANIE 
V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve a jej prílohách, môže 
uchádzač  e-mailom požiadať verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie. Adresa kontaktnej 
osoby je  uvedená v bode 2 tejto výzvy).   
Požiadavku o vysvetlenie je možné doručiť najneskôr do posledného pracovného dňa, ktorý 
predchádza dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky uvedenej v tejto výzve resp. 
do 10.6.2021  do 10:00 hod.   

 
15. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK 

Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej celkovej ceny za predmet zákazky v EUR 
s DPH. 
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najnižšiu celkovú cenu v EUR 
s DPH za predmet zákazky a zároveň splní podmienky účasti, požiadavky stanovené verejným 
obstarávateľom na predmet zákazky a náležitosti ponuky. Ostatní uchádzači budú neúspešní.  

 
16. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa 
§ 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) 
zákona o VO:  
 § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO - t.j. je oprávnený poskytovať služby, 

ktoré zodpovedajú predmetu zákazky   
 § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO - t. j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu (verejný obstarávateľ si splnenie tejto podmienky účasti overí na web. 
stránke Úradu pre verejné obstarávanie, v časti Vestník a registre, Register osôb so zákazom)  

 § 40 ods. 6 písm. f) zákona o VO – verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania 
uchádzača, ak konflikt záujmov podľa § 23 zákona o VO nemožno odstrániť inými 
účinnými opatreniami.  

 
17. CENA  A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

a) navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov; 

b) navrhovaná cena bude vyjadrená v mene EUR a zaokrúhlená s presnosťou na 2 desatinné 
miesta podľa matematických pravidiel; 

c) ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní 
v ponuke; 

d) uchádzač uvedie navrhovanú cenu vyjadrenú v mene EUR v Prílohe č.1 tejto výzvy ako cenu 
celkovú a nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené s plnením celého predmetu 
zákazky 

 
18. ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV (OBSAH PONUKY) 

Uchádzač predloží: 
 Identifikačné údaje uchádzača a návrh na plnenie kritéria v zmysle Prílohy č. 1 tejto výzvy 
 Kópie dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (kópie oprávnení na výkon kontrol 

a revízií požadovaných zariadení, ktorými uchádzač preukáže, že je oprávnený uskutočňovať 
predmet zákazky) 

 Čestné vyhlásenie o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa  § 32 ods.1 písm. f) zákona o VO v zmysle 
Prílohy č. 2 tejto výzvy.  

 Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov  v zmysle Prílohy č. 3 tejto výzvy  
 Rozpočet zákazky v zmysle Prílohy č. 4 tejto výzvy 
 Doplnený návrh rámcovej dohody v požadovanej štruktúre (Príloha č.5 tejto výzvy) so 

Zoznamom subdodávateľov (Príloha č.2 rámcovej dohody), ak sú známi v rozsahu: názov 
subdodávateľa, IČO, podiel plnenia v požadovanej štruktúre 
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19. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 
do 11.6.2021 do 10:00 

 
20. LEHOTA VIAZANOSTI PONDÚK 

do 31.7.2021 
 

21. MIESTO PREDKLADANIA PONÚK 
Uchádzač predloží ponuku e-mailom  (naskenované dokumenty s podpisom oprávnenej osoby 
a odtlačkom pečiatky uchádzača) na e-mailovú adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode 2 tejto 
výzvy. 

 
22. OSTATNÉ INFORMÁCIE 

Vyhodnocovanie ponúk je neverejné.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá presiahne predpokladanú hodnotu 
zákazky. 
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 
finančného nároku na verejného obstarávateľa.  
Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah 
zodpovedá všetkým podmienkam definovaným vo výzve na predloženie ponuky, obsahuje všetky 
náležitosti definované vo výzve na predloženie ponuky a bola predložená v lehote na predloženie 
ponuky.  

 
23. DÁTUM VYHOTOVENIA VÝZVY 

1.6.2021 

 
24. PRÍLOHY VÝZVY 

Príloha č. 1: Identifikačné údaje uchádzača a návrh na plnenie súťažných kritérií 
Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní 
Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 
Príloha č. 4: Rozpočet zákazky 
Príloha č. 5 : Návrh rámcovej dohody 

 
 
 
 
 .................v.r..................... 
 Ing. Dalibor Trebichalský 
 riaditeľ 



  
 

 

PRÍLOHA Č. 1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA A NÁVRH NA 
PLNENIE KRITÉRIA 

 
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:  

Obchodné meno uchádzača   

Sídlo/miesto podnikania uchádzača   

IČO   

DIČ   

IČ DPH   

Zapísaný v   

Telefón   

E-mail   

Platiteľ DPH (ÁNO/NIE)   

 
 
 
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA:  
 

Kontroly technického stavu budov a technických zariadení 

Celková cena  

v EUR bez DPH 
DPH 

Celková cena  

v EUR s DPH 

   

 
 
 

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

............................................  
podpis a pečiatka uchádzača  

(v súlade so zápisom v obchodnom registri,  
 resp. v živnostenskom registri)  

 
 
 



  
 

 

PRÍLOHA Č. 2: ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEULOŽENÍ ZÁKAZU ÚČASTI 
VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ  
  

  
  
  
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, nemám uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 
343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.   

  
  

Obchodné meno uchádzača     

Sídlo/miesto podnikania uchádzača     

Zastúpený    

IČO     

DIČ     

IČ DPH     

Zapísaný v     

  
  

  
  
  
  

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

............................................  
podpis a pečiatka uchádzača  

(v súlade so zápisom v obchodnom registri,  
 resp. v živnostenskom registri)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

PRÍLOHA Č. 3: ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU 
ZÁUJMOV  
  
Predmet zákazky: Kontroly technického stavu budov a technických zariadení 
  
  
Uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta 
podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov) ........................ týmto vyhlasuje, že v súvislosti 
s uvedeným postupom zadávania zákazky:  
  

 nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá 
je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení (ďalej len „zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť 
k zvýhodneniu postavenia uchádzača v postupe tohto verejného obstarávania,  

  
 neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe 
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo 
odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,   

  
 bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek 
v priebehu procesu verejného obstarávania,  

  
 poskytne verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, 
pravdivé a úplné informácie.  

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

............................................  
podpis a pečiatka uchádzača  

(v súlade so zápisom v obchodnom registri,  
 resp. v živnostenskom registri)  

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

PRÍLOHA Č. 4: ROZPOČET ZÁKAZKY 

 
 

Požadovaná služba počet v ks 
J.C. v                  

€ bez DPH 
Cena celkom                    
v € bez DPH 

Kontroly a revízie bleskozvodov  18     
Kontroly a revízie rozvodov ELE - zásuvky 750     
Kontroly a revízie rozvodov ELE - rozvádzače 20   
Kontroly a revízie elektrických zariadení a ručného náradia 800     
Kontroly a revízie nízkotlakových kotolní a cisterien 60     
Kontroly a revízie zdvíhacích zariadení 30     
Cena celkom v € bez DPH   
DPH v €   
Cena celkom v € s DPH   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

PRÍLOHA Č. 5:  
RÁMCOVÁ DOHODA  

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov 

 
Zmluvné strany: 
 
Objednávateľ: 

  
Obchodné meno: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 
Zastúpený: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ SÚC TTSK 
Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava 
IČO: 37 847 783 
DIČ: 2021777516 
IČ DPH: neplatiteľ DPH 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu – IBAN: SK62 8180 0000 0070 0049 1390 
(ďalej len ako „Objednávateľ“) 

a 

Poskytovateľ: 
 
Obchodné meno:  
Sídlo: 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu 
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:   
Bankové spojenie: 
Číslo účtu – IBAN:  
(ďalej len ako „Poskytovateľ“) 

 

Objednávateľ a Poskytovateľ (ďalej len „Zmluvné strany“ a jednotlivo len „Zmluvná strana“) 
uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom v zmysle 
§ 117 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ túto Rámcovú dohodu (ďalej len „Dohoda“) za 
nasledovných podmienok.          

Článok I. 
Predmet Dohody  

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ bude v súlade s touto Dohodou vykonávať pre  

Objednávateľa kontroly technického stavu budov a technických zariadení (ďalej len „predmet 
Dohody“) podľa zákona č. 124/2006   Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a súvisiacich všeobecne záväzných 
právnych predpisov  upravujúcich oblasť BOZP v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve 
a záväzok Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi za riadne a včas vykonaný predmet Dohody cenu 
v zmysle tejto Dohody. 

2. Predmet tejto Dohody je špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto Dohody: Špecifikácia poskytovaných 
služieb (ďalej len „Príloha č.1). 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pre Objednávateľa predmet Dohody špecifikovaný v Prílohe č. 
1 na základe uzavretia jednotlivých čiastkových zmlúv vo forme objednávok vystavených 
Objednávateľom a potvrdených Poskytovateľom (ďalej len „Objednávka“). 



  
 

 

Článok II. 
Čas a miesto plnenia 

1. Termíny plnenia: priebežne po dobu platnosti Rámcovej dohody.  Jednotlivé Objednávky je 
Dodávateľ povinný zrealizovať do 1 mesiaca odo dňa ich doručenia Dodávateľovi. 

2. Miestami výkonu dohodnutých služieb sú: 

 Správa a údržba ciest Trnava, Bulharská 39 
 Správa a údržba ciest Buková, Buková 315 
 Správa a údržba ciest Červeník, Kollárova 23 
 Správa a údržba ciest Piešťany, Pod Párovcami 180 
 Správa a údržba ciest Sereď, Šulekovská 21 
 Správa a údržba ciest Galanta, Matúškovská cesta 606 
 Správa a údržba ciest Senica, Hurbanova 516 
 Správa a údržba ciest Holíč, Hollého 1514 
 Správa a údržba ciest Sekule, Pohraničnej stráže 1108 
 Správa a údržba ciest Dunajská Streda, Bratislavská 10 
 Správa a údržba ciest Veľký Meder, Priemyselná 3287 
 Správa a údržba ciest Šamorín, Bratislavská 78/43 
 Chata Kováčová, oblasť Borinka, A.Kmeťa 48, 962 37 Kováčová 

 

Článok III. 
Cena za služby a platobné podmienky 

1. Cena za poskytnuté služby podľa tejto Dohody je stanovená na základe cenovej ponuky 
Poskytovateľa, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto Dohody, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a 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.  

2. Maximálna celková cena za služby poskytnuté na základe tejto Dohody je ................. EUR bez DPH 
(slovom: ............. eur a ................ centov bez DPH), t.j. .............. EUR s DPH (slovom: .............. eur  
a ............................ centov s DPH). Objednávateľ nie je povinný vyčerpať finančný limit plnenia 
uvedený v tomto bode Dohody. 

3. Dohodnutá maximálna celková cena za služby poskytnuté na základe tejto Dohody zahŕňa všetky 
čiastkové  plnenia poskytnuté a vyfakturované Poskytovateľom a obsahuje všetky  oprávnené 
náklady Poskytovateľa súvisiace s riadnym dodaním predmetu Dohody podľa podmienok  
uvedených v tejto Dohode, vrátane nákladov na dopravu, nákladov na vyhotovenie revíznych správ, 
aktuálneho zoznamu revidovaných elektrických zariadení a elektrického náradia s ich identifikáciou, 
fotodokumentácie a je cenou pevnou a nemennou počas trvania tejto Dohody. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje cenu služieb poskytnutých podľa tejto Dohody uhrádzať  Poskytovateľovi 
na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom za každé zdaniteľné plnenie podľa Článku I. bod 2. 
tejto Dohody.  

5. Splatnosť faktúry je tridsať (30) dní od  dňa doručenia faktúry Objednávateľovi do sídla uvedeného 
v záhlaví Dohody. Peňažný  záväzok vyúčtovaný faktúrou sa považuje za uhradený dňom pripísania 
dlžnej sumy na  účet Poskytovateľa. 

6. Faktúra musí obsahovať všetky údaje uvedené v § 74 ods.  1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,  vrátane čísla tejto Dohody a  čiastkovej objednávky.  

7. V prípade, ak faktúra bude v rozpore s touto Dohodou alebo súvisiacimi všeobecne  záväznými 
právnymi predpismi, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru bez zaplatenia Poskytovateľovi na 
prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa  doručenia opravenej, doplnenej, resp. 
novej faktúry. Za deň splnenia finančného  záväzku sa považuje deň pripísania sumy peňažného 
záväzku na bankový účet  Poskytovateľa.   



  
 

 

Článok II. 
Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 
1. Poskytovateľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom  činnosti podľa 

tejto Dohody, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami,  ktoré sú k výkonu činnosti 
potrebné a že činnosť bude vykonávať s odbornou  starostlivosťou, riadne a včas, prostredníctvom 
odborných zamestnancov (osôb) kvalifikovaných podľa osobitných predpisov. 

2. Spôsob uzatvárania čiastkových zmlúv: 

a. na základe tejto Dohody nedochádza k plneniu predmetu zákazky. Rámcová dohoda je 
zmluvným záväzkom Zmluvných strán uzatvárať v súlade s predmetom tejto Dohody a za 
podmienok stanovených touto Dohodou čiastkové zmluvy – objednávky, na základe ktorých 
dôjde k plneniu predmetu Dohody, 

b. k plneniu predmetu Dohody dochádza len na základe písomnej objednávky podpísanej 
Objednávateľom. 

3. Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pre riadne plnenie záväzkov 
Poskytovateľa vyplývajúcich z tejto Dohody.  

4. Objednávateľ má právo zrušiť objednávku kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa o prijatí alebo odmietnutí objednávky v lehote 
do 2 pracovných dní od jej obdržania. 

6. Objednávateľ organizačne zabezpečí plynulý výkon služieb uvedených v Článku I. bod 2. tejto 
Dohody. 

Článok IV. 
Subdodávatelia 

1. Poskytovateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom 
a Objednávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia Dohody, a to bezodkladne, 
najneskôr v deň nasledujúci po dni, kedy k zmene došlo. 

2. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Dohody, pričom zmenou sa rozumie výmena 
pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je Poskytovateľ 
povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť 
Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel 
zákazky, ktorý má v úmysle zadať, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia.  

3. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa 
tohto Článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od Dohody.  

4. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom 
alebo inom spore. 

Článok V. 
Zodpovednosť za škody 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby riadne, včas, v požadovanej kvalite a s náležitou 
odbornou starostlivosťou v zmysle tejto Dohody.  

2.  Zmluvné strany sú povinné vyvinúť maximálne úsilie k predchádzaniu vzniku škôd a k minimalizácii 
vzniknutých škôd.  

3. Poskytovateľ zodpovedá za škodu preukázateľne spôsobenú Objednávateľovi pri plnení záväzkov 
podľa tejto Dohody.  

4. V prípade, ak sa vyskytnú udalosti, ktoré jednému alebo obom Zmluvným stranám čiastočne alebo 
úplne znemožňujú plnenie ich povinností podľa tejto Dohody, sú povinní o tom bez zbytočného 
odkladu informovať druhú Zmluvnú stranu a spoločne podniknúť kroky k ich prekonaniu. Nesplnenie 
tejto povinnosti zakladá nárok na náhradu škody pre tú Zmluvnú stranu, ktorá sa porušenia Dohody 



  
 

 

podľa tohto bodu nedopustila.  

5. Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vecne nesprávneho 
alebo inak chybného zadania, ktoré obdržala od druhej Zmluvnej strany v prípade, že na 
nesprávnosť takéhoto zadania druhú Zmluvnú stranu písomne upozornila ešte pred vznikom škody. 
Žiadna zo Zmluvných strán nie je zodpovedná za omeškanie spôsobené v dôsledku omeškania 
plnenia záväzkov druhej Zmluvnej strany.  

6. Poskytovateľ je povinný riadne plniť záväzky vyplývajúce z tejto Dohody vo vlastnom mene, na 
vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo. Pokiaľ Poskytovateľ poverí plnením 
ktoréhokoľvek zo záväzkov podľa tejto Dohody tretiu stranu (subdodávateľa), má Poskytovateľ voči 
Objednávateľovi rovnakú zodpovednosť, akoby plnil tieto záväzky sám.  

7. Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť druhú Zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu na vzniknuté 
okolnosti brániace riadnemu a včasnému plneniu predmetu Dohody alebo na okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť. 

8. Zodpovednosť za škodu zmluvných strán sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). 

Článok VI. 
Sankcie 

1. V prípade, že je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má právo na úroky z 
omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške určenej 
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. Uplatnením sankcií podľa tohto Článku Dohody nie je dotknuté právo Zmluvných strán na náhradu 
škody. Zaplatenie sankcie nemá vplyv na trvanie záväzkov Zmluvných strán. 

Článok VII. 
Doručovanie písomností 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto 
Dohody, si budú doručovať prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk, alebo 
kuriérskou službou alebo odovzdávať osobne. Písomnosťou obsahujúcou právne významné 
skutočnosti sa na účely tejto Dohody rozumie najmä oznámenie týkajúce sa zmien Dohody, jej 
ukončenia, výzvy na zaplatenie a akékoľvek výzvy na plnenie. 

2. Pre potreby doručovania sa použijú adresy sídiel Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Dohody. 
V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto Dohody, 
sa Zmluvná strana zaväzuje informáciu o zmene bezodkladne, najneskôr do 7 kalendárnych dní 
odkedy takáto zmena nastane, písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane. V takomto prípade je pre 
doručovanie rozhodujúca nová adresa, riadne oznámená Zmluvnej strane pred odoslaním 
písomností. Pri doručovaní prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenú dňom jej 
doručenia na adresu sídla Zmluvných strán. 

3. Za deň doručenia sa rozumie aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie 
doručovanú zásielku prevziať alebo deň, v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si 
zásielky na pošte doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo deň, v ktorý je na zásielke 
doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne poštou vyznačená poznámka „adresát 
neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu. 

4. Oznámenia neuvedené v bode 1. tohto Článku, t.j. správy neobsahujúce právne významné 
skutočnosti a slúžiace len na účely urýchlenia vzájomnej komunikácie medzi Zmluvnými stranami, 
môžu byť doručované aj elektronickou formou odoslaním e-mailovej správy na kontaktné e-mailové 
adresy Zmluvných strán:  

Objednávateľ: bude doplnené pri podpise Dohody 

Poskytovateľ: bude doplnené pri podpise Dohody 



  
 

 

Článok VIII. 
Mlčanlivosť 

1. Poskytovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní a uchovávaní osobných údajov bude dodržiavať 
ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Objednávateľ a Poskytovateľ sa zaväzujú považovať skutočnosť alebo informácie, ktoré sa 
dozvedeli v súvislosti s touto Dohodou za dôverné a zaväzujú sa zachovávať mlčanlivosť o takýchto 
skutočnostiach alebo informáciách až do doby, kedy sa tieto stanú všeobecne známymi za 
predpokladu, že sa tak nestane porušením povinnosti mlčanlivosti. 

3. Obe Zmluvné strany sa zaväzujú, že ich zamestnanci, subdodávatelia alebo spolupracujúce tretie 
strany budú zachovávať mlčanlivosť v zmysle tohto Článku. 

 

Článok VIII. 
Ukončenie dohody 

1. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto Dohody alebo do vyčerpania sumy uvedenej v Článku III. bod 2. tejto Dohody, podľa 
toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.  

2. Pred uplynutím dohodnutej doby môžu Zmluvné strany Dohodu o ukončiť: 

a. kedykoľvek, dohodou Zmluvných strán, pričom platnosť Dohody skončí dňom dohodnutým 
v písomnom vyhotovení Dohody, 

b. odstúpením od Dohody, 

c. výpoveďou. 

3. Zmluvné strany majú právo od tejto Dohody odstúpiť v prípade podstatného porušenia  tejto Dohody 
ktoroukoľvek zo Zmluvných strán.  

4. Za podstatné porušenie tejto Dohody Poskytovateľom sa považuje, ak Poskytovateľ  opakovane 
neplní zmluvné povinnosti a neposkytuje dohodnutý predmet Dohody v rozsahu, kvalite a cene 
podľa tejto Dohody  a príslušnej objednávky, pričom na toto porušenie Objednávateľ  písomne 
Poskytovateľa upozornil, avšak Poskytovateľ svoju povinnosť nesplnil ani   v dodatočnej primeranej 
lehote poskytnutej v písomnom upozornení. 

5. Za podstatné porušenie tejto Dohody zo strany Objednávateľa sa považuje omeškanie  
Objednávateľa s úhradou ceny za poskytnuté služby podľa Článku III. bod 5. tejto Dohody  o viac 
ako 30 (tridsať) kalendárnych dní, pričom na toto porušenie Poskytovateľ  písomne Objednávateľa 
upozornil, avšak Objednávateľ svoju povinnosť nesplnil ani v dodatočnej primeranej lehote 
poskytnutej v písomnom upozornení. 

6. Okrem vyššie uvedených dôvodov má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto Dohody  aj v prípade, 
ak bol na majetok Poskytovateľa vyhlásený konkurz alebo povolená  reštrukturalizácia, alebo 
Poskytovateľ je v likvidácií podľa platných ustanovení zákona   č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov. 

7. Odstúpením od Zmluvy, Zmluva zaniká dňom doručenia písomného oznámenia  o odstúpení od 
Dohody druhej Zmluvnej strane. Pri odstúpení od tejto Dohody sa Zmluvné  strany zaväzujú 
vyrovnať si všetky plnenia poskytnuté do času odstúpenia od Dohody,  najneskôr do 15 dní od 
uplynutia platnosti a účinnosti Dohody. 

8. Túto Dohodu je možné ukončiť aj písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu. Výpovedná  lehota 
je dva (2) mesiace a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni jej  doručenia druhej 
Zmluvnej strane. 



  
 

 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Dohoda podlieha povinnému zverejneniu. Táto Dohoda 
nadobúda platnosť dňom jej obojstranného  podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim  po dni jej zverejnenia.  

2. Práva a povinnosti Zmluvných strán touto Dohodu neupravené sa budú riadiť príslušnými  
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými  právnymi 
predpismi platnými v Slovenskej republike. 

3. Zmena identifikačných údajov Zmluvných strán (napr. obchodného mena, sídla,  štatutárneho 
zástupcu), ako aj zmena čísla účtu, sa nebude považovať za zmenu  vyžadujúcu si uzavretie 
dodatku k tejto Dohode. Zmluvné strany sa ale zaväzujú, že bez  zbytočného odkladu budú písomne 
informovať druhú Zmluvnú stranu o prípadnej zmene  svojho obchodného mena, právnej formy, 
sídla, IČO, DIČ, oprávnených zástupcov,  bankového spojenia a čísla účtu, na ktorý majú byť 
poukázané platby a o iných  skutočnostiach významných pre riadne plnenie tejto Dohody. 

4. Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dve(2) 
vyhotovenia a Poskytovateľ dve (2) vyhotovenia. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Dohodu riadne prečítali, jej zneniu plne porozumeli,  a že ju 
uzavreli slobodne, vážne, bez nátlaku a tiesne, a že táto vyjadruje ich skutočnú  vôľu bez omylov, 
a preto ju na znak svojho súhlasu s jej znením potvrdili svojimi  vlastnoručnými podpismi, ktoré 
nasledujú. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody je: 

Príloha č. 1 Špecifikácia poskytovaných služieb 
Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov 
 

V Trnave dňa:  V .................... dňa:   
 
Za Objednávateľa:  Za Poskytovateľa: 

 

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



  
 

 

 

PRÍLOHA Č. 1: ŠPECIFIKÁCIA POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB  

Požadovaná služba počet v ks 
J.C. v                  

€ bez DPH 
Cena celkom                    
v € bez DPH 

Kontroly a revízie bleskozvodov  18     
Kontroly a revízie rozvodov ELE - zásuvky 750     
Kontroly a revízie rozvodov ELE - rozvádzače 20   
Kontroly a revízie elektrických zariadení a ručného náradia 800     
Kontroly a revízie nízkotlakových kotolní a cisterien 60     
Kontroly a revízie zdvíhacích zariadení 30     
Cena celkom v € bez DPH   
DPH v €   
Cena celkom v € s DPH   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 

 
PRÍLOHA Č. 2: ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV  

 

 

 

Uchádzač/skupina dodávateľov: 

Obchodné meno 

Adresa spoločnosti 

IČO 

 
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky:  
„Kontroly technického stavu budov a technických zariadení“ vyhlásenej verejným 
obstarávateľom Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja so sídlom Bulharská 39, 
918 53  Trnava: 

  sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami. 
  sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia: 

 

P. 
č. 

Obchodné meno a sídlo 
subdodávateľa 

IČO 

Údaje o osobe 
oprávnenej 

konať za 
subdodávateľa1  

% podiel na 
zákazke Predmet 

subdodávok 

1 
     

2 
     

3 
     

 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 

 
 
 

 

 
1  V rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 
 


