
Zmluva o dielo č. 11/6/2004
uzavretá podl'a par. 10 zákona č.523/2003 Z.z. o verejnom odstarávaní a o zmene a doplnení
niektových zákonov v znení neskorších predpisova par. 269 ods. 2 Obchodného zákoníka

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava ,hl.m. SR so sídlom v Bratislave,
Ružinovská 8, P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava 29 ,Slovenská republika

v zastúpení: MUDr. Eva Haladová, CSc., MPH, ved. služ. úradu
Bankové spojenie: Národná banka Slovenska
č. účtu: 22327-012/0720
IČO: 607436
DIČ: nie je platitel'om DPH

/ďalej len obstarávateľ/

2. MONTY Pro s.r.o., Mierová 4,82105 Bratislava

v zastúpení: Robert Keleši- konateľ
Bankové spojenie: Tatrabanka Bratislava
č. účtu: 2623708610/1100
IČO: 35791101
DRČ: 0035791101/801
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, Oddiel: Sro, Vložka:22005/B

/ďalej len dodávateľ/

uzatvárajú túto

ZMLUVU
Článok I

Účel zmluvy.

Účastníci uzatvárajú túto zmluvu za účelom zateplenie štítovej steny a oprave poškodenej časti fasády
administratívnej budovy Ružinovská ul.č.8 v Bratislave.

Článok II
Predmet plnenia.

1. Dodávateľ sa zaväzuje podľa tejto zmluvy zhotoviť zateplenie štítov ej steny a opravu časti
poškodenej fasády administratívnej budovy Ružinovská ul.č.8 v Bratislave v rozsahu a podľa
priloženej cenovej ponuky.

2. Zmeny rozsahu prác, materiálov, resp. iných stavebných prác, ako sú predmetom tejto zmluvy
a cenovej ponuky, ktorá je jej nedelitel'nou súčasťou , prípadne iné zmeny nie zásadného charakteru
budú riešené zápismi v stavebnom denníku, podpísané obstarávatel'om.

Článok III
Cena za zhotovenie diela

l. Cena je stanovená v súlade s par. 3 zákona NR SR č.18/1966 Z.z. v platnom znení o cenách
v znení neskorších predpisov vo výške: 386 127,00 SKK podl'a priloženého rozpočtu. Táto cena
neobsahuje v súčasnosti platnú 19% DPH.

2. Obstarávatel' prehlasuje, že má zabezpečené vlastné finančné prostriedky.



Článok IV
Podmienky vykonávania diela

1. Obstarávateľ odovzdá dodávateľovi zápisnične pracovisko k realizácii predmetu zmluvy v takom
stave, aby dodávateľ mohol s prácami začať a bez prerušenia v nich pokračovať po celú dobu
výstavby až do ukončenia zmluvného diela /vrátane dní pracovného voľna/ .

2. Obstarávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby zhotoviteľ
mohol predmet plnenia zhotoviť včas.

3. Obstarávateľ umožní dodávateľovi bezplatný odber vody a elektrickej energie 220 V , miestnosť na
náradie a šatňu.

Článok V
Lehota výstavby

1. Zahájenie prác: 10.11.2004 a termín ukončenia: 15.12.2004

2. Zmluvné strany sa dohodli, že termín ukončenia sa predlži o počet dní v ktorých teplota klesne pod
5°C a dní s trvalým dažďom.

Článok VI
Platenie a faktu rácia za dielo

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ má právo každých 14 dní vystaviť dielčiu faktúru
a obstarávateľ povinnosť zaplatiť po odsúhlasení skutočne vykonaných prác do 14 dní. Konečnú
faktúru zaplatf obstarávateľ dodávateľovi do 14 dní od jej doručenia. Obstarávateľ faktúry odsúhlasí do
5 pracovných dní.

Článok VII
Zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania dodávateľ voči zmluvne dohodnutému záverečnému termínu ukončenia môže
si obstarávateľ nárokovať u dodávateľa pokutu vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania
z celkovej dohodnutej ceny.

2. V prípade nedodržania kvality voči STN má právo obstarávateľ v priebehu výstavby zápisom
v stavebnom denníku alebo najneskôr do protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu diela požadovať
od dodávateľa opravu zadarmo s termínom odstránenia do 14 dní, prípadne v inom dohodnutom
termíne. Nekvalitu bude obstarávateľ špecifikovať. Ak dodávateľ vadu neodstráni do dohodnutého
termínu, môže obstarávateľ zadať opravu chybne vykonanej časti inému dodávateľovi na účet
dodávateľa. Takto dohodnutá cena bude preukázaná pôvodnému dodávateľovi.

3. V prípade porušenia finančného záväzku obstarávateľa, vyplývajúceho z tejto zmluvy, je dodávateľ
oprávnený vyúčtovať a obstarávateľ povinný zaplatiť pokutu vo výške 0,05 % z neuhradenej hodnoty
faktúry za každý začatý deň omeškania.

Článok VIII
Odovzdanie diela

1. O odovzdaní diela spíšu zmluvné strany zápisnicu o odovzdaní, ktorú podpíšu v deň ukončenia
odovzdávacieho konania.



Článok IX
Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že na porušenie zmluvných povinností a ich následky platia príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka Č. 513/199111 Zb. týkajúce sa porušenia zmluvných povinností.

2. Dodávateľ sa zaväzuje na pracovisku dodržiavať predpisy platné v oblasti BOZ PO. Pokiaľ v mieste
stavby platia v tejto oblasti osobitné predpisy, obstarávateľ zápisnične oboznámi pracovníkov
dodávateľa s týmito osobitnými predpismi.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že technické alebo odborné informácie, s ktorými bude dodávateľ
alebo obstarávateľ oboznámený v priebehu platnosti tejto zmluvy, sú predmetom obchodného
tajomstva a nebudú použité pre akýkoľvek iný ako obchodný účel a nebudú oznámené tretej osobe.
Toto ustanovenie sa nevzťahuje na údaje známe pred uzavretím zmluvy, alebo na údaje všeobecne
známe.

Článok X
Záruka

1. Zmluvné strany sa dohodli na záruke v trvaní 36 mesiacov dodávateľom obstarávateľovi na
zmluvne dojednané dielo po záverečnom protokolárnom odovzdaní.

2. Dodávateľ neberie záruky za vady diela, ktoré vznikli chybami obstarávatefa, prípadne nesprávnym
prevádzkovaním.

Článok Xl
Spoločné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri splnení záväzkov, vyplývajúcich z tejto zmluvy pri realizácii
výstavby budú vzájomne spolupracovať.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky tejto zmluvy prechádzajú aj na ich právnych nástupcov,
pričom druhá zmluvná strana musí s touto zmenou súhlasiť.

3. Zmeny ustanovení a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len písomnou dohodou zmluvných
strán, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.Všetky spory vzniknuté z tejto zmluvy
a v súvislosti s ňou budú s konečnou platnosťou rozhodnuté Rozhodcovským súdom Komory
komerčných právnikov Slovenskej republiky jediným rozhodcom, a to v súlade so Štatútom
a Rokovacím poriadkom tohto súdu.

4. V prípade písomného pozastavenia prác zo strany obstarávateľa sa po dobu pozastavenia výstavby
predlži lehota výstavby. Prípadné takého rozhodnutie ako aj rozhodnutie o zastavení stavby oznámi
obstarávateľ dodávateľovi písomnou formou najneskôr 7 dní pred zamýšľaným pozastavením alebo
zastavení m stavby.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s touto zmluvou riadne oboznámili, súhlasia s jej obsahom a na
znak toho ju podpisujú.

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania.

7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z toho 1 rovnopis pre každú zmluvnú stranu.

V Bratislaye dňa ú" 1~,j dJJ''-1

J1 In ~I~ ~

(V'----: [l

~
MONTY Pro apol .• r.o.

MIERovA 4. 8~1 05 BRATISLAVA
SK 2020245370

REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNICTVA BRATISLAVA
hl.rn.SR so síutom v Bratislave

Ružinovská 8. 820 09 Bratislava
40-
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. _J ď ",y~~~ Dodatok č.1

~i$;"'" k zmluve o dielo č. 11/6/2004" .: .;)'"~~
1. ~egionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava ,hl.m. SR so sídlom v Bratislave,
Ružinovská 8, P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava 29 ,Slovenská republika

v zastúpení: MUDr. Eva Haladová, CSc., MPH, ved. služ. úradu
Bankové spojenie: Národná banka Slovenska
č. účtu: 22327-012/0720
IČO: 607436
DIČ: nie je platiteľom DPH

/ďalej len obstarávateľ/

2. MONTY Pro s.r.o., Mierová 4,82105 Bratislava

v zastúpení: Robert Keleši- konateľ
Bankové spojenie: Tatrabanka Bratislava
č. účtu: 2623708610/1100
IČO: 35791101
DRČ: 0035791101/801
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, Oddiel: Sro, Vložka:22005/B

/ďalej len dodávatel'/

uzatvárajú tento

DODATOK č.1
Článok I

Účel dodatku.

Účastníci uzatvárajú tento dodatok za účelom rozšírenia predmetu zmluvy o zateplenie zadnej steny
od schodiska po dilatáciu administratívnej budovy Ružinovská ul.č.B v Bratislave.

Článok II
Predmet plnenia.

1. Dodávateľ sa zaväzuje podľa tohto dodatku rozšíriť predmet zmluvy o zateplenie zadnej steny od
schodiska po dilatáciu administratívnej budovy Ružinovská ul.č.B v Bratislave v rozsahu a podľa
priloženej cenovej ponuky.

Článok III
Cena za zhotovenie diela

L Cena sa zvyšuje o 696 206,00 SKK, čo tvorí spolu s cenou z pôvodnej zmluvy sumu
1 155 697,00SKK. Táto cena obsahuje v súčasnosti platnú 19% DPH.

2. Obstarávateľ prehlasuje, že má zabezpečené vlastné finančné prostriedky.

(l~



Článok V
Lehota výstavby

1. Termín ukončenia sa predlžuje do: 22.12.2004

2. Zmluvné strany sa dohodli, že termín ukončenia sa predlži o počet dní v ktorých teplota klesne pod
5°C a dní s trvalým dažďom.

Článok Xl
Spoločné ustanovenia

1. Zmeny ustanovení a doplnky k tomuto dodatku č.1e možné vykonať len písomnou dohodou
zmluvných strán., ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tohoto dodatku. Všetky spory vzniknuté z tejto
zmluvy a v súvislosti s ňou budú s konečnou platnosťou rozhodnuté Rozhodcovským súdom Komory
komerčných právnikov Slovenskej republiky jediným rozhodcom, a to v súlade so Štatútom
a Rokovacím poriadkom tohto súdu.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s týmto dodatkom riadne oboznámili, súhlasia s jej obsahom a na
znak toho ju podpisujú.

3. Ostatné články pôvodnej zmluvy ostávajú v platnosti.

6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania.

7. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z toho 1 rovnopis pre každú zmluvnú stranu.

V Bratislave dňa t· IJ.., 1..J)~7 REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNÉHO ZDRAVOTNfcTVA BRATISLAVA
hl.m.SR so sfdlom v Bratislave

Ružinovská 8. 820 09 Bratislava
.40-

~~(

'iJ!!6íIfi
MONTY Pro tp<>1 • r.o.

MIERovA 4. 821 05 BRATISLAVA
SK 2020245370



Krycí list rozpočtu

Ing. M. Kadraba-STAVOKONTAKT

"IIe_ Ružinovská 8 zadná strana JKSO:

Rozpočet:

Spracoval : Keleši
c-: - - ----

Miesto: BA - Ružinovská 8 Zmluva č. Dňa: 18.11.2004

Odberate!' : IČO: DIČ:

IČDPH:

Dodávate!' : Monty Pro spol. s r.o. IČO: 35791101 DIČ: 35791101/801

82105 Bratislava Mierová 4 IČDPH:
------ -- -

Projektant: IČO: DIČ:

IČDPH:

1 M3 OP 696206 Sk za M30P 1M 696206 Sk za M
-

1 M2 ZP 696206 Sk za M2 ZP
- -

1 M2 UP 696206 Sk za M2 UP

A ZRN konštrukcie, práce špecif.materiál spolu ZRN B IN - individuálne náklady

1 HSV: 570849,58 570849,58 6 Práce nadčas
- -

2 PSV: 14197,41 14197,41 7 Murárske výpomoce
-- -

3 MCE: 8 Bez pevnej podlahy
l--- f---

4 iné: 9

5 Súčet: 585046,99 585046,99 10 Súčet riadkov 6 až 9 :

C NUS - náklady umiestnenia sta by D ON - ostatné náklady:
---

11 Zariadenie staveniska 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
----

12 Prevádzkové vplyvy 17 Inžinierska činnosť
- --- - --

13 Sťažené podmienky 18 Projektové práce

14 Územné vplyvy 19 Kompletizačná činnosť

15 Súčet riadkov 11 až 14 : 20 Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár, cenár: E Celkové náklady:
- -

Dátum: 21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 585046,99

22 DPH 19 % z: 585046,99 111158,90
Pečiatka:

23

Podpis:
24 Súčet riadkov 21 až 23 : 696205,89

I F I Odpočet - prípočet I I
odberatef, obstarávatef: dodávatef, zhotovitef:

Dátum: Dátum:

n~Pečiatka: Pečiatka:
MO Pro Spol • ro

IEROV 4. 821 05 BRATISlAVA

Podpis: Podpis: ---rr! "~
..

TlaclVo : OOIS A1 O



r-~------------------~I

.0.

JKSO:

Dátum: 18.11.2004

Spracoval: Keleši

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

.a : Zateplenie_ Ružinovská 8 zadná strana

Popis položky, stavebného dielu, remesla
Cena Konštrukcie Špecifikovaný

spolu a práce materiál

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 453337,50 453337,50

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 117512,08 117512,08

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 570849,58 570849,58

PRÁCE A DODÁVKY PSV

764 - Konštrukcie klampiarske 11893,41 11893,41

76 - KONŠTRUKCIE 11893,41 11893,41

783 - Nátery 2304,00 2304,00

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE 2304,00 2304,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 14 197,41 14197,41

Za rozpočet celkom: 585046,99 585046,99

Ing. M. Kadraba-STAVOKONTAKT

Hmotnosť Suť

spolu (t) spolu (t)

6,987

24,226 0,089

31,213 0,089

0,076 0,029

0,076 0,029

0,004

0,004

0,081 0,029

31,294 0,118

Tlačivo: ODIS 840 Strana 1



~~~~~--------~~~~~---,~-------------------------

ó zadná strana

Projektant:

Spracoval: Keleši

JKSO: Dátum: 18.11.2004

Prehl'ad rozpočtových nákladov
Ing. M. Kadraba-STAVOKONTAKT

or,
Kód položky

Popis položky, stavebného dielu, remesla Množslvo Memá Jednotková Náklady spolu

h II čislo výkaz výmer Výmera jednotka cena Montáž Dodávka

II 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. DPH

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1 622475110 Tenkovrslvová ušiach!. omietka stien vonk.akrylátová 493,100 m2 280,00 138068,00 19

Terranova hr.1 ,5mm škrabaná

2 622481121 Potiahnutie vonk. stien pletivom 493,000 m2 40,00 19720,00 19

3 6259913'5 Zatepl.systém stierka a extrudovaný polystyrén hr.50mm 68,100 m2 895,00 60949,50 19

4 625991305 Zatepl.systém stierka a polystyrén samozh.hr.50mm 425,000 m2 552,00 234600,00 19

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 453 337,50 Sk 453337,50
-- --

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

5 941941042 Montáž lešenia rahk. radového s podlahami š. do 1,2 mv. do 700,800 m2 50,00 35040,00 19

30m

6 941941292 Pripiatok za prvý a každý ďalši mesiac použitia lešenia k pol. 700,800 m2 46,00 32236,80 19

1042

7 941941842 Demontáž lešenia rahk. radového s podlahami š. do 1,2 mv. 700,800 m2 34,00 23827,20 19

do 30 m

8 952901114 Vyčistenie budov byt alebo občian. výstavby pri výške podlaž. 100,000 m2 52,50 5250,00 19

nad 4 m

9 9780596'1 Vybúranie obklad ov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2 - 493,000 m2 16,23 8001,39 19

4ks/m2

10 978059631 Demontáž a spätná montáž mreži na oknách 1,000 cel. 5540,00 5540,00 19

11 979082111 Silikón na styku okna a zateplenia 24,950 m 35,00 873,25 19

12 979131409 Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených 3,340 t 449,00 1499,66 19

skládkach 'O' -ostatný odpad

13 998011033 Presun hmôt pre budovy z blokov výšky do 24 m 31,213 t 168,00 5243,78 19

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 117 512,08 Sk 117 512,08

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 570 849,58 Sk 570849,58 ----
PRÁCE A DODÁVKY PSV

76 - KONŠTRUKCIE

764 - Konštrukcie klampiarske

14 764430220 Klamp. PZ pl. oplechovanie atiky 29,200 m 380,00 11 096,00 19

15 764430810 Klamp. demon!. oplechovanie atiky 29,200 m 20,50 598,60 19

16 998764203 Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 116,946 % 1,70 198,81 19

m

764 - Konštrukcie klampiarske spolu: 11893,41 Sk 11893,41

76 - KONŠTRUKCIE spolu: 11893,41 Sk 11893,41

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE

783 - Nátery

17 783522000 Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter 12,800 m2 180,00 2304,00 19

783 - Nátery spolu: 2304,00 Sk 2304,00

78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu: 2304,00 Sk 2304,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 14197,41 Sk 14197,41

Za rozpočet celkom: 585 046,99 Sk 585046,99

Tlačivo: ODIS B10 ~ Strana 1


