
  
 

 

Zmluva o dielo 

 

číslo objednávateľa:          číslo zhotoviteľa: 

 

„Prestavba vnútorných priestorov CVTISR“ 

 
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 
 
       Čl. 1 

Zmluvné strany 
 
 
1.1 Objednávateľ: 
Obchodné meno:    Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky                                                           
Sídlo:      Lamačská cesta 8/A, 811 04  Bratislava 
Zapísaný:   Register organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky                                                                                                          
Štatutárny orgán:  prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ 
Osoby oprávnené na rokovanie: 
- vo veciach zmluvných –  JUDr. Zuzana Kostelanská 
- vo veciach finančných –    Ing. Eva Kalužáková 
- vo veciach technických –   Peter Chudý 
     
IČO:       00151882                                                                                                                                                                                                           
IČ DPH:       SK2020798395                                                                                                       
Bankové spojenie:      Štátna pokladnica 
č. ú.:          
(ďalej len ,,objednávateľ“) 
 
 
a 
 
1.2 Zhotoviteľ:      
Obchodné meno:  Mapeka s.r.o.   
Sídlo:    Pútnická 7583/82, SK-841 06 Bratislava, SR 
Zápis v obch. reg.:  OR Okresný súd Bratislava I, odd. Sro. vlž. č.  42814/B 
Štatutárny orgán:  Peter Kajzer 
Osoby oprávnené na rokovanie: 
- vo veciach zmluvných –  Miroslav Kajzer 
- vo veciach finančných –    Peter Kajzer 
- vo veciach technických –   Peter Kajzer 
IČO:    36 688 843 
DIČ:    2022263881 
IČ DPH:    
Bankové spojenie:   
č. ú.:     
(ďalej len ,,zhotoviteľ“) 
 
 
1.2 Zhotoviteľ a Objednávateľ sú ďalej spoločne označovaní ako „zmluvné strany“ alebo „strany“. 
 
1.3 Sídla zmluvných strán sú zároveň ich korešpondenčnými adresami. 
 
 

Čl. 2 
 Úvodné ustanovenia 

 
2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „Prestavba 
vnútorných priestorov CVTISR“ (vyhlásenej objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania  
č. 20/2015 pod zn. 2404 - WYP). 
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Čl.3  
Predmet zmluvy 

 
3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo „Prestavba vnútorných 

priestorov CVTISR (ďalej len „dielo“) a záväzok zhotoviteľa zaplatiť cenu za jeho vykonanie uvedené v čl. 5 
tejto zmluvy.  

 
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade so súťažnými podkladmi, projektovou dokumentáciou, ktorú 

vypracovala firma ADIF s.r.o. architektonicko-projekčná kancelária v roku 2014 a touto zmluvou.  
 
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať, spolupôsobiť pri plnení záväzku zhotoviteľa, 

týkajúceho sa predmetu zmluvy a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie  uvedenú v čl. 5 tejto zmluvy. 
 
3.4    Miestom plnenia sa rozumie: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Lamačská cesta 

8/A, 811 04  Bratislava, Slovenská republika. 
 

Čl. 4 
 Vykonanie diela, čas plnenia 

 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať na základe písomnej objednávky objednávateľa a odovzdať dielo 

v súlade so vzájomne odsúhlaseným harmonogramom prác, ktorý ako neoddeliteľná súčasť tvorí prílohu č. 2 
tejto zmluvy, a to najneskôr do 12 týždňov odo dňa prevzatia prvého dotknutého interiérového  priestoru 
určeného na zhotovenie požadovaných prác (ďalej len „objekt“). Zhotoviteľ je povinný písomne ohlásiť 
ukončenie stavebných prác na diele objednávateľovi najneskôr do 2  pracovných dní od ich ukončenia. 

 
4.2   Zmluvné strany sa dohodli, že dielo sa bude realizovať po etapách uvedených v bode 4.3 tejto zmluvy,  

z ktorých každá predstavuje samostatné plnenie. Jednotlivé etapy sa budú realizovať na základe písomnej 
objednávky objednávateľa v lehote nepresahujúcej 4 týždne pre jednu etapu a pri dodržaní lehoty uvedenej 
v bode 4.1. 

 
4.3  Prestavba vnútorných priestorov CVTI SR sa bude realizovať  v nasledovných etapách: 

I. Etapa - prestavba interiérových priestorov na 2. NP (objekt 2. NP) 
II. Etapa - prestavba interiérových priestorov na 5. NP (objekt 5. NP) 
III. Etapa - prestavba interiérových priestorov na 4. NP (objekt 4. NP) 

 
4.4 Objednávateľ písomne vyzve za účelom realizácie diela, resp. jednotlivých etáp na prevzatie objektu, v 

termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán, najneskôr však v takom termíne, 
aby mohlo byť dielo vykonané v termíne podľa ods. 4.1 prvej vety tohto článku. Zhotoviteľ sa zaväzuje objekt 
prevziať najneskôr do  2 kalendárnych dní od doručenia výzvy na prevzatie objektu, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak, resp. ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky. V prípade, že zhotoviteľ 
bezdôvodne odmietne objekt prevziať, môže objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy.  

 
4.5 O odovzdaní a prevzatí objektu pred každou etapou bude vyhotovený zápis o odovzdaní a prevzatí objektu, 

podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán  
 

4.6 Osobou oprávnenou za objednávateľa pre styk so zhotoviteľom vo veciach technických  (napr. oznámenie 
termínu začatia realizačných prác) je: Peter Chudý, tel. č.: 02/69 253 118, e-mail: peter.chudy@cvtisr.sk 

 
4.7 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá 

bude/by mohla mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času 
plnenia podľa ods. 4.1. tohto článku.  

 
4.8 Ak sa pri vykonaní diela vyskytne požiadavka naviac prác alebo nových prác oproti súťažným podkladom, 

prípadne sa zmenší rozsah prác, zmluvné strany sa zaväzujú dodatkom k tejto zmluve upraviť v súlade so 
zákonom  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodnutý predmet, cenu, 
prípadne termín ukončenia ešte pred začatím realizácie týchto zmien. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonávať 
uvedené zmeny pred uzavretím písomného dodatku k tejto zmluve. 

 
 
 
 
 
 

mailto:peter.chudy@cvtisr.sk
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Čl. 5 

Cena za dielo a platobné podmienky 
 

5.1 Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v eurách (EUR) ako cena dohodou v zmysle príslušných 
ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 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 a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese 
verejného obstarania tejto podlimitnej zákazky, a to nasledovne:  

 
 a) Cena za 1. etapu (bez DPH):  8 596,64 Eur  

b) Cena za 2. etapu (bez DPH): 29 550,05 Eur  
c) Cena za 3. etapu (bez DPH): 44 090,46 Eur  
 
d) Celková cena diela (súčet cien za jednotlivé etapy diela):  
 
Celková cena bez DPH:   82 237,15 Eur 
DPH 20 %:    16 447,43 Eur 
Celková cena diela (s DPH): 98 684,58 Eur 
 

5.2 Celková cena diela je pevná,  záväzná a zahŕňa všetky náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s 
realizáciou predmetu zmluvy. Celkovú cenu diela nie je možné navýšiť ani  v prípade, že zhotoviteľ vykonal 
chybu pri oceňovaní diela (sčítanie, zlé cenové zatriedenie, nezaradenie položky do ceny a iné). 
 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že nárok na zaplatenie jednotlivých etáp zhotoviteľovi vzniká odovzdaním danej 
etapy objednávateľovi. Platby budú uhrádzané na základe faktúr vystavených dodávateľom. Neoddeliteľnou 
súčasťou každej faktúry dodávateľa bude kópia  protokolu o  odovzdaní a prevzatí   dodaní jednotlivých 
čiastkových plnení podľa tejto zmluvy. Preberací protokol musí byť podpísaný zo strany CVTI SR.  

 
5.4 Lehota splatnosti faktúr je 60 dni od doručenia objednávateľovi. 
 
5.5 Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zák. č. 222/2004 Z. z. v platnom 

znení. Vystavená faktúra musí obsahovať minimálne: obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH dodávateľa, 
obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH CVTI SR, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň 
splatnosti faktúry, označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý má byť platba poukázaná, názov 
podpornej služby, výšku ceny bez dane, sadzbu dane, fakturovanú sumu celkom vrátane DPH, názov 
projektu, ITMS kódy, podpis oprávnenej osoby. 

 
5.6    Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo bude uhradená  bezhotovostným prevodom v prospech účtu 

zhotoviteľa. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa.  
 
5.7    Zmluvné strany sa dohodli, že  v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry  z dôvodov na strane 

Štátnej pokladnice, nie je objednávateľ po túto dobu v omeškaní s. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom 
odpísania fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa. 

 
5.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, ak objednávateľ nebude mať dostatok finančných prostriedkov na 

realizovanie diela resp. všetkých jeho 3 etáp, bude realizovať dielo iba v rozsahu finančných prostriedkov, 
ktoré má k dispozícii (t.j. iba niektorú z etáp, prípadne iba dve etapy).  O uvedenej skutočnosti bude 
objednávateľ písomne informovať zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že doručením písomného 
oznámenia podľa tohto bodu  sa zmluva považuje sa ukončenú a zmluvné strany už nie sú oprávnené  na jej 
základe plniť ani domáhať sa plnenia.   

 
Čl.6 

 Odovzdanie diela 
 

6.1  Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo riadnym ukončením a odovzdaním  etapy objednávateľovi na 
základe protokolu o odovzdaní a prevzatí  (ďalej len „preberací protokol“), ktorý podpíšu oprávnení 
zástupcovia vo veciach technických, za obe zmluvné strany. 

 
6.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo bez zbytočného odkladu po jeho  ukončení, najneskôr však v lehote 

podľa článku 4 tejto zmluvy. Po ukončení realizácie etapy je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu 
vypratať a vyčistiť objekt, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
6.3 V prípade, že dielo vykazuje akékoľvek vady, objednávateľ nie je povinný dielo prevziať až do úplného 

odstránenia vád. V prípade, že dielo vykazuje drobné vady, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, môže 
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objednávateľ dielo prevziať. Súpis drobných vád bude zaznamenaný v preberacom protokole s uvedením 
termínu ich odstránenia. Vady uvedené v preberacom protokole sa považujú za odstránené podpisom 
preberacieho protokolu odstránených vád z preberacieho konania. 

 
6.4 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca voči dohodnutému rozsahu diela. Zhotoviteľ je povinný 

špecifikovaný nedorobok na vlastné náklady odstrániť v čase dohodnutom zmluvnými stranami podľa tejto 
zmluvy. 

 
6.5 Preberací protokol musí obsahovať nasledujúce náležitosti: 

- Identifikáciu objednávateľa  
(obchodné meno alebo meno, sídlo alebo trvalý pobyt, IČO alebo rodné číslo) 

- Identifikáciu zhotoviteľa (obchodné meno, sídlo, IČO) 
- Označenie zmluvy ku ktorej sa protokol viaže (názov zmluvy, dátum podpisu zmluvy) 
- Označenie stavu odovzdaného diela 
- Súpis zistených vád a nedorobkov 
- Určenie lehoty na odstránenie vád a nedorobkov 
- Zoznam odovzdávaných dokladov 
- Prehlásenie strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá 
- Dátum a miesto odovzdania 
- Podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán 
- Dĺžku trvania záručnej lehoty 

 
 

Čl. 7 
Záručná doba 

 
7.1  Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa 

riadneho protokolárneho odovzdania diela (bod 6.1). Pri zariadeniach, pri ktorých bol vydaný záručný list 
výrobcom, sa záruka zhotoviteľa riadi týmto záručným listom, pričom aj pri týchto zariadeniach záručná doba 
začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia etapy.  

 
 

7.2 Zhotoviteľ  zodpovedá  za  to, že dielo má zmluvne dohodnuté vlastnosti a že zodpovedá technickým 
predpisom a normám, uplatneným v zmluve a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo 
schopnosť jeho používania na obvyklé alebo zmluvne predpokladané účely. 

 
 

Čl. 8 
Zmluvné sankcie 

 
8.1 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením dohodnutej ceny na základe faktúry, je zhotoviteľ 

oprávnený účtovať objednávateľovi z fakturovanej sumy za každý, aj začatý  deň omeškania úroky z 
omeškania vo výške 0,03 %. 

  
8.2 V prípade, že zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené dielo po termíne uvedenom v článku 4. ods. 1 zmluvy, má 

objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z Celkovej ceny diela s DPH 
uvedenej v článku 5 ods. 5.1 písm. d) zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania. 

 
Čl. 9 

 Podmienky vykonania diela 
 
9.1 Zhotoviteľ je povinný za účelom vykonania diela prevziať objekt v súlade s článkom 4. tejto zmluvy. 
 
9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať v objekte poriadok a čistotu. Zhotoviteľ je povinný dbať, aby realizáciou prác 

nespôsobil škody objednávateľovi. Prípadné škody z porušenia jeho povinností uhradí zhotoviteľ 
objednávateľovi.  

 
9.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizovať počas neprerušenej činnosti objednávateľa v 

dotknutých administratívnych a súvisiacich objektoch, pričom uskutočnenie prác spojených s dodaním diela je 
možné uskutočňovať i počas dní pracovného pokoja, resp. pracovného voľna, v súlade s právnym poriadkom 
platným v Slovenskej republike; s touto podmienkou zhotoviteľ súhlasí a zaväzuje sa riadiť pokynmi 
oprávneného zástupcu objednávateľa. 
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9.4 Zhotoviteľ je povinný pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou 

starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 
Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov  
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

 
9.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že pracovníci zhotoviteľa sú v plnom rozsahu oboznámení s predpismi pre zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri prácach, ktoré sú predmetom zmluvy o dielo.  
 
9.6  Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť prác na jednotlivých etapách 

diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov 
predloženom v ponuke v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, pokiaľ 
objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade 
zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, musí 
spĺňať podmienky podľa § 26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ZVO“). Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za 
všetky práce a činnosti subdodávateľa. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa 
vybratého zhotoviteľom, ak má  na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym 
subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa 
predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať 
podmienky podľa § 26 ods. 1 ZVO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s týmto bodom. 

 
9.7 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 28 ods.1 ZVO inou osobou podľa § 

28 ods. 2 ZVO, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa tejto zmluvy vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto 
osoby.  
 

9.8 Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť stavbyvedúceho len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. 
Nový stavbyvedúci musí spĺňať podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 ZVO určené pre činnosť stavbyvedúceho, 
ktorých splnenie zhotoviteľ preukazoval vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto 
zmluvy. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za činnosti stavbyvedúceho. 
Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu stavbyvedúceho vybratého zhotoviteľom, ak nový 
stavbyvedúci nespĺňa uvedené podmienky účasti. V prípade stavbyvedúceho, ktorý vykonáva činnosť v 
postavení samostatne zárobkovo činnej osoby a bola ňou preukazovaná technická a odborná spôsobilosť 
v zmysle §28 ods. 2 ZVO, je zhotoviteľ oprávnený zmeniť osobu stavbyvedúceho iba za dodržania podmienok 
uvedených v § 28 ods. 2 ZVO. 

 
Čl. 10 

Platnosť zmluvy 

 
10.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu.  
 
10.2 Túto zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo jednostranným odstúpením od zmluvy v 

prípadoch uvedených v tejto zmluve a v Obchodnom zákonníku.. 
 
10.3 Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená písomne odstúpiť od tejto zmluvy 

v prípade, že druhá zmluvná strana podstatne poruší podmienky v nej uvedené. Za podstatné porušenie sa 
považuje   

 
a) nedodržiavanie zmluvne dohodnutých termínov, opakované odmietnutie súčinnosti zmluvných strán 

v zmysle dohodnutých podmienok zmluvy,   
b) neodborný a preukázateľne nekvalitný postup zhotoviteľa pri vykonávaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ 

opakovane písomne upozornený zástupcom objednávateľa alebo oprávnenou osobou objednávateľa. 
Na účely tohto ustanovenia sa pojmom „opakovane“ myslí  min. 2x. 

 
10.4 Odstúpenie je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane, týmto dňom sa zmluva zrušuje. 
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Čl. 11 

Osobitné dojednania vyplývajúce z povahy zdroja financovania 
 

11.1 Predmet zmluvy je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej EFRR), Operačný 
program Výskum a vývoj (číslo zmluvy: OPVaV/NP/1/2014, ITMS kód: 26240220092), v rámci realizácie 
národného projektu „NPC - Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. 
etapa“.  

 
11.2 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému 

vykonávať kontrolu podľa § 6 a § 10 zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 
1083/2006 resp. subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa § 6 a § 10 zákona č. 528/2008 
a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006 na výkon kontroly. Za strpenie výkonu kontroly a 
poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží Prenajímateľovi žiadna odmena, náhrada ani iné 
plnenie. 

 
            Čl. 12  

Záverečné ustanovenia 
 
12.1  Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných 
v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa 
tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať dohodou a jednou zo zmluvných strán je subjekt so 
sídlom mimo územia Slovenskej republiky, je daný právny poriadok, právomoc a príslušnosť súdov 
Slovenskej republiky. 

 
12.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu 

alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 

 
12.3   Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží tri (2) rovnopisy a zhotoviteľ 

obdrží dva (2) rovnopisy. 
 
12.4  Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa 

zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 
 
12.5   Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy: 

1. Ocenený výkaz výmer  
2. Harmonogram postupu a trvania prác 
 

12.6   Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a vysvetlenie súťažných 
podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, 
v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov. 

 
12.7   Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.  
 
 
 
V Bratislave dňa: 30.6.2015         V Bratislave dňa: 29.6.2015 
 
 
Za objednávateľa:                                                                         Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
................................................   ............................................... 
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.    Peter Kajzer 
  generálny riaditeľ                         konateľ 
 



Stavba: CENTRUM VTI SR Bratislava - stav.úpravy interieru 2 n.p.

Objekt: 

Časť: 

P.Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková v € 

bez DPH

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 003 941955001

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 

výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m m2 78,000 1,08 84,24

2 011 952901111

Vyčistenie miestností,budov pri výške 

podlaží do 4m m2 78,000 0,10 7,80

3 766 766112820. Demontáž drevených stien,priečok m2 29,680 3,50 103,88

4 013 968062455

Vybúranie drevených a kovových 

dverových zárubní -0,082 t m2 3,600 6,53 23,51

5 013 979011111

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za prvé podlažie nad alebo pod základným 

podlažím t 0,897 5,30 4,77

6 013 979011121

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každé ďalšie podlažie t 1,794 0,60 1,07

7 013 979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

vybúraných hmôt do 10 m t 0,897 5,30 4,77

8 013 979082121

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 1,794 0,60 1,07

9 R 979089000

Likvidácia stav.sute,odpadu s odvozom a 

prenájmom kontajnera kpl 1,000 200,00 200,00

99 Presun hmôt HSV

10 014 999281111

Presun hmôt pre opravy a 

rekonštr.objektov vrátane vonkajších 

plášťov výšky do 25 m t 0,127 7,00 0,91

PSV Práce a dodávky PSV

763

Konštrukcie - drevostavby a SDK 

konštrukcie

11 763 763133410

SDK podhľad KNAUF zavesená nosná kca 

ocel profil dosky GKFI hr. 12,5 

protipož.,impregnov.s 10% stratným m2 4,000 20,55 82,20

12 763 763167131.

SDK kaslíky dosky hr.12,5 mm + 

ocel.podkonštrukcia - pre zákryt nových 

konštr. m 3,900 15,55 60,65

13 R 763169160r Výrez otvorov a úpravý v sdk podhladoch ks 12,000 0,99 11,88

14 763 998763201

Presun hmôt pre drevostavby a 

sadrokart.konštr. v objektoch výšky do 12 

m % 4,500 7,00 31,50

767 Konštrukcie doplnkové kovové 

15 767 767113150r

Montáž stien a priečok z AL-profilov 

zasklených bezpečn.sklom,vč.zamerania m2 46,388 13,58 629,98

16 59310ALPS

Dodávka zasklených hliníkových stien a 

dverí bezpečnost.sklom,vč.dopravy - 

inf.c./upresní sa výberom dodávatela / m2 46,388 130,00 6030,70

17 767 767581802s

Demontáž podhľadov sadrokarton.dosiek 

plný m2 3,500 3,00 10,50

18 767 767582800 Demontáž podhľadov roštov 0,002t m2 3,500 3,00 10,50

19 767 767584811 Demontáž mriežky vzduchotechnickej ks 4,000 2,00 8,00



20 767 998767202

Presun hmôt pre kovové stavebné 

doplnkové konštrukcie v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m % 1,100 7,00 7,70

776 Podlahy povlakové

21 775 776511820

Odstránenie textilných podláh z kobercov,z 

nášľapnej plochy lepených m2 17,600 2,00 35,20

22 775 776572100

Položenie povlakových podláh textilných 

všívaných a vpichovaných lepenie z pásov - 

po úprave a montáži preskl.hliník.stien m2 17,600 5,00 88,00

23 284 28412942000

Podlahovina - koberec šedý s 10% 

stratným m2 20,000 5,00 100,00

24 775 776994111r

Ostatné práce - vyrezanie 

poškod.kobercov po dlžke m 35,200 5,00 176,00

25 775 998776202

Presun hmôt pre podlahy povlakové v 

objektoch výšky nad  6 do 12 m % 0,350 7,00 2,45

M M

21-M Elektromontáže

26 R 210100101

Montáž krabica  

prístrojová/1901,KP68,KZ3/ ks 2,000 2,50 5,00

27 345 3450916000. Krabica prístrojová/1901,KP68,KZ3/ ks 2,000 0,62 1,24

28 R 210100102

Montáž krabica  prístrojová trojitá s 

rámikom ks 1,000 2,50 2,50

29 345 34509160001 Krabica prístrojová trojitá s rámikom ks 1,000 1,86 1,86

30 R 210100103

Montáž krabica odboč.s 

víčkom.svor./1903,KR68/kruhová ks 3,000 2,50 7,50

31 345 3450913500.

Krabica odboč.s 

víčkom.svor./1903,KR68/kruhová ks 3,000 0,62 1,86

32 R 210210104 Ukončenie vodičov do 6 mm v rozvádzači ks 6,000 0,60 3,60

33 R 210210105 Montáž spínač Tango č.5 ks 1,000 4,00 4,00

34 345 3450201320. Spínač Tango č.5 ks 1,000 5,45 5,45

35 R 210210106 Montáž spínač so senzorom pohybu ks 1,000 7,00 7,00

36 345 3450201321. Spínač so senzorom pohybu ks 1,000 18,96 18,96

37 R 210111107 Montáž zásuvka Tango 240V/16A ks 2,000 4,00 8,00

38 345 3450317700. Zásuvka Tango 240V/16A ks 2,000 6,60 13,20

39 R 210800108 Montáž kábel CYKY-O3x1,5 m 5,000 0,90 4,50

40 341 3410104300 Kábel medený CYKY  O3x1,5 m 5,000 0,50 2,50

41 R 210800109 Montáž kábel CYKY-J3x1,5 m 110,000 0,90 99,00

42 341 3410109300 Kábel medený CYKY  J3x1,5 m 110,000 0,50 55,00

43 R 210800110 Montáž kábel CYKY-J3x2,5 m 5,000 0,90 4,50

44 341 34101093001 Kábel medený CYKY  J3x2,5 m 5,000 0,80 4,00

45 R 2101111011

Montáž zásuvka tel/dat- 

Tango,2XRJ45CAT 6 UTP,IP20 ks 1,000 5,00 5,00

46 345 3450201350.

Zásuvka tel/dat-Tango,2XRJ45CAT 6 

UTP,IP20 ks 1,000 8,05 8,05

47 R 210220112 Demontáž žiarivkových svietidiel ks 13,000 5,00 65,00

48 R 210230113

A-žiarivkové zapustené,2x36W,IP20,znovu 

montáž ks 13,000 7,65 99,45

49 R 210230214

Montáž NO-núdzové SEC-TMT LUX-11W, 

1 hod.,IP44 ks 2,000 7,65 15,30

50 348 3481320030

NO-núdzové SEC-TMT LUX-

11W,1hod,IP44 ks 2,000 47,65 95,29

51 R 210-HZS Hodinová zúčtovacia sadzba

ho

d 4,000 10,00 40,00

52 R 210-PPV Podiel pridružených výkonov % 6,000 10,00 60,00

Ostatné Ostatné

HZS Ostatné

53 R HZS-004

Odstránenie,vypratanie kancelár.nábytku a 

ost.nerozpočtované práce

ho

d 32,000 7,55 241,60



Celkom 8 596,64

vyplní zhotoviteľ



Stavba: CENTRUM VTI SR Bratislava - stav.úpravy interieru 4 n.p.

Objekt: 

Časť: 

P.Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková v € 

bez DPH

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 003 941955001

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 

výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m m2 158,268 1,08 170,93

2 011 952901111

Vyčistenie miestností,budov pri výške 

podlaží do 4m m2 361,300 0,10 36,13

3 013 979011111

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za prvé podlažie nad alebo pod základným 

podlažím t 0,761 5,30 4,03

4 013 979011121

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každé ďalšie podlažie t 3,044 0,60 1,82

5 013 979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

vybúraných hmôt do 10 m t 0,761 5,34 4,06

6 013 979082121

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 3,044 0,60 1,82

7 R 979089000

Likvidácia stav.sute,odpadu s odvozom a 

prenájmom kontajnera kpl 1,000 200,00 200,00

99 Presun hmôt HSV

8 014 999281111

Presun hmôt pre opravy a 

rekonštr.objektov vrátane vonkajších 

plášťov výšky do 25 m t 0,260 7,00 1,82

PSV Práce a dodávky PSV

761 Konštrukcie sklobetónové

9 761 761112000s

Sklobetónové steny, priečky  hrúbky do 65 

mm z tvaroviek bezfarebných veľ. 

245x122x60 mm,vč.špec.ltmelu a dodávky m2 7,500 275,00 2062,50

10 761 998761203

Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie 

v objektoch výšky nad 12 do 24 m % 2,800 0,10 0,28

763

Konštrukcie - drevostavby a SDK 

konštrukcie

11 763 763113144

SDK priečka hr.155 mm KNAUF W115 s 

tepel.izol.2x40mm,dvojitá kca ocel profil 

dosky 2x GKFI hr.12,5 mm m2 120,747 23,55 2843,66

12 763 763133410

SDK podhľad KNAUF zavesená nosná kca 

ocel profil dosky GKFI hr. 12,5 

protipož.,impregnov.s 10% stratným m2 101,000 15,55 1570,55

13 763 763138311.

SDK podhľad KNAUF oblúk.tvaru,znížené 

stropy dosky 12,5mm na -OK,upevnenie 

na závesoch+10% stratné m2 70,000 15,55 1088,50

14 763 763167131.

SDK kaslíky dosky hr.12,5 mm + 

ocel.podkonštrukcia - pre zákryt nových 

konštr. m 28,050 16,90 474,05

15 R 763169160r Výrez otvorov a úpravý v sdk podhladoch ks 65,000 0,99 64,35

16 763 998763201

Presun hmôt pre drevostavby a 

sadrokart.konštr. v objektoch výšky do 12 

m % 4,500 7,00 31,50

767 Konštrukcie doplnkové kovové 



17 767 767113150r

Montáž stien a priečok z AL-profilov 

zasklených bezpečn.sklom,vč.zamerania m2 119,555 13,58 1623,62

18 59310ALPS

Dodávka zasklených hliníkových stien a 

dverí bezpečnost.sklom,vč.dopravy - 

inf.c./upresní sa výberom dodávatela / m2 119,555 130,00 15542,80

19 767 767581802s

Demontáž podhľadov sadrokarton.dosiek 

plný m2 60,000 3,00 180,00

20 767 767582800 Demontáž podhľadov roštov 0,002t m2 60,000 3,00 180,00

21 767 767584811 Demontáž mriežky vzduchotechnickej ks 14,000 0,99 13,86

22 767 998767202

Presun hmôt pre kovové stavebné 

doplnkové konštrukcie v objektoch výšky 

nad 6 do 12 m % 1,100 7,00 7,70

776 Podlahy povlakové

23 775 776511820

Odstránenie textilných podláh z kobercov,z 

nášľapnej plochy lepených m2 83,180 2,00 166,36

24 775 776572100

Položenie povlakových podláh textilných 

všívaných a vpichovaných lepenie z pásov - 

po úprave a montáži preskl.hliník.a sdk 

stien m2 83,180 5,00 415,90

25 284 28412942000

Podlahovina - koberec šedý s 10% 

stratným m2 92,000 5,00 460,00

26 775 776994111r

Ostatné práce - vyrezanie 

poškod.kobercov po dlžke m 83,180 5,00 415,90

27 775 998776203

Presun hmôt pre podlahy povlakové v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m % 0,350 30,00 10,50

784 Dokončovacie práce - maľby

28 784 784413301

Penetrácia stien a stropov v miestnostiach 

výšky do 3,80 m m2 333,312 0,50 166,66

29 784 784452271.

Maľby z maliarskych zmesí tekutých 

Primalex,jednofarebné dvojnás. výšky do 

3,80 m m2 333,312 1,25 416,64

M M

21-M Elektromontáže

30 R 210100101

Montáž krabica prístrojová 

/1901,KP68,KZ3/ ks 15,000 2,50 37,50

31 345 3450916000. Krabica prístrojová/1901,KP68,KZ3/ ks 15,000 0,62 9,30

32 R 210100102.

Montáž krabica prístrojová pre 5 s 

rámikom ks 29,000 2,50 72,50

33 345 34509160005 Krabica prístrojová pre 5 s rámikom ks 29,000 3,10 89,90

34 R 210100103

Montáž krabica odboč.s 

víčkom.svor./1903,KR68/ kruhová ks 29,000 2,50 72,50

35 345 3450913500.

Krabica odboč.s 

víčkom.svor./1903,KR68/kruhová ks 34,000 0,62 21,08

36 R 210210104 Ukončenie vodičov do 6mm v rozvádzači ks 75,000 0,60 45,00

37 R 210210106 Montáž spínač Tango č.1 ks 1,000 4,00 4,00

38 3450201311 Spínač Tango č.1 1,000 5,45 5,45

39 R 210210105 Montáž spínač Tango č.5 ks 8,000 4,00 32,00

40 3450201320. Spínač Tango č.5 ks 8,000 5,45 43,60

41 R 210111107 Montáž zásuvka Tango 240V/16A ks 90,000 4,00 360,00

42 345 3450317700. Zásuvka Tango 240V/16A ks 90,000 6,60 594,00

43 R 210800108 Montáž kábel CYKY-O2x1,5 m 5,000 0,90 4,50

44 341 34101043001 Kábel medený CYKY  2x01,5 m 5,000 0,40 2,00

45 R 210800108. Montáž kábel CYKY-O3x1,5 m 49,000 0,90 44,10

46 341 3410104300. Kábel medený CYKY  O3x01,5 m 49,000 0,50 24,50

47 R 210800109 Montáž kábel CYKY-J3x1,5 m 630,000 0,90 567,00

48 341 3410109300 Kábel medený CYKY  J3x1,5 m 630,000 0,50 315,00

49 R 2108001010 Montáž kábel CYKY-J3x2,5 m 680,000 0,90 612,00

50 341 34101093001 Kábel medený CYKY  J3x2,5 m 680,000 0,80 544,00

51 R 210810100. Montáž podparapetný žľab m 68,000 5,00 340,00

52 3490601001. Pdparapetný žľab m 68,000 11,27 766,22



53 R 2101111011

Montáž zásuvka tel/dat-Tango,2XRJCAT 6 

UTP,IP20 ks 29,000 5,00 145,00

54 3450201350.

Zásuvka tel/dat-Tango,2XRJ45CAT 6 

UTP,IP20 ks 29,000 8,05 233,45

55 R 210220112 Demontáž žiarivkových svietidiel m 114,000 5,00 570,00

56 R 210230113

A-žiarivkové zapustené,4x18W,IP20,znovu 

montáž ks 54,000 7,65 413,10

57 R 210230115

B-žiarivkové downlight 2x18W,IP20, 

montáž ks 28,000 7,65 214,20

58 3460182000 B-žiarivkové downlight,2x18W,IP20 ks 28,000 28,70 803,60

59 R 210230116

B3-žiarivkové downlight 2x18W,IP20 so 

senzorom, montáž ks 39,000 7,65 298,35

60 3460182001

B3-žiarivkové downlight,2x18W,IP20,so 

senzorom ks 39,000 39,40 1536,60

61 R 210230117

C-žiarivkové zapustené 

2x35W,IP20,montáž ks 5,000 7,65 38,25

62 3460182003 C-žiarivkové zapustené,2x35W,IP20 ks 5,000 44,90 224,50

63 R 210230214

Montáž NO-núdzové SEC-TMT LUX-

11W,1hod,IP44 ks 22,000 7,65 168,30

64 348 3481320030

NO-núdzové SEC-TMT LUX-

11W,1hod,IP44 ks 22,000 47,65 1048,30

65 R 210-HZS Hodinová zúčtovacia sadzba

ho

d 16,000 10,00 160,00

66 R 210220400 Demontáž spínačov ks 16,000 4,00 64,00

67 R 210-PPV Podiel pridružených výkonov % 6,000 10,00 60,00

24-M Montáže vzduchotechnických zariad.

68 R 240100100.

Montáž 

vzduchotevchn.zariadení,výustiek,mriežok 

a potrubia kpl 1,000 1300,00 1300,00

69 2401001.1

Stenová mriežka hliníková NOVA-L-1-1-

500x200-R1-H-1-12,5 ks 14,000 31,60 442,40

70 2401001.2

Prívodná výustka hliníková NOVA-A-2-1-

625x125-R1-UR-H ks 12,000 34,00 408,00

71 2401001.3

Stenová mriežka hliníková NOVA-L-1-

75x1225-R1-V-1-12,5-0 ks 4,000 41,28 165,12

72 2401001.4

Vírivá výustka s pevnými lamelami IMOS 

VVKN-D-Q-P-H-1-Q-500 ks 1,000 72,00 72,00

73 2401001.5

Variabilný regulátor IMOS-OPTIMA-S 

400x200-BLC1-1350-1600-0 ks 1,000 245,00 245,00

74 2401001.6

Variabilný regulátor IMOS-OPTIMA-S 

200x200-BLC1-290-540-0 ks 1,000 232,00 232,00

75 2401001.7

Flexo potrubie - SONODEX,priemeru 200 

mm m 1,000 5,00 5,00

76 2401001.8

Komplet.vzt potrubie z pozink.plechu sk.i 

včetne montáž.,spojov.a závesného 

materiálu do obvodu 1300/30% m 65,000 18,00 1170,00

77 2401001.9 Potrubie pre odvod kondenzu DN32x1,8 m 54,000 12,00 648,00

78 R 2401001.10 Demontáž jestvujúceho potrubia m 1,000 20,00 20,00

79 R 2401001.11 Demontáž jestvujúcich fancoilov ks 8,000 20,00 160,00

Ostatné Ostatné

HZS Ostatné

80 R HZS-004

Odstránenie,vypratanie kancelár.nábytku a 

ost.nerozpočtované práce

ho

d 64,000 7,55 483,20

Celkom 44 090,46

vyplní zhotoviteľ



Stavba: CENTRUM VTI SR Bratislava - stav.úpravy interieru 5 n.p.

Objekt: 

Časť: 

P.Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková v € 

bez DPH

Cena celkom

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 003 941955001

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s 

výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m m2 118,798 1,08 128,30

2 011 952901111

Vyčistenie miestností,budov pri výške 

podlaží do 4m m2 142,600 0,10 14,26

3 013 979011111

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za prvé podlažie nad alebo pod základným 

podlažím t 0,496 5,30 2,65

4 013 979011121

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každé ďalšie podlažie t 2,480 0,60 1,49

5 013 979082111

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

vybúraných hmôt do 10 m t 0,496 5,36 2,68

6 013 979082121

Vnútrostavenisková doprava sutiny a 

vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 2,480 0,60 1,49

7 R 979089000

Likvidácia stav.sute,odpadu s odvozom a 

prenájmom kontajnera kpl 1,000 200,00 200,00

99 Presun hmôt HSV

8 014 999281111

Presun hmôt pre opravy a 

rekonštr.objektov vrátane vonkajších 

plášťov výšky do 25 m t 0,189 7,00 1,33

PSV Práce a dodávky PSV

761 Konštrukcie sklobetónové

9 761 761112000s

Sklobetónové steny, priečky  hrúbky do 65 

mm z tvaroviek bezfarebných veľ. 

245x122x60 mm,vč.špec.tmelu a dodávky m2 14,627 275,00 4023,25

10 761 998761203

Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie 

v objektoch výšky nad 12 do 24 m % 2,800 0,10 0,28

763

Konštrukcie - drevostavby a SDK 

konštrukcie

11 763 763113144

SDK priečka hr.155 mm KNAUF W115 s 

tepel.izol.2x40mm,dvojitá kca ocel profil 

dosky 2x GKFI hr.12,5 mm m2 52,205 23,55 1229,55

12 763 763133410

SDK podhľad KNAUF zavesená nosná kca 

ocel profil dosky GKFI hr. 12,5 

protipož.,impregnov.s 10% stratným m2 63,614 15,95 1014,58

13 763 763138311.

SDK podhľad KNAUF oblúk.tvaru,znížené 

stropy dosky 12,5mm na -OK,upevnenie 

na závesoch+10% stratné m2 70,000 15,95 1116,50

14 763 763167131.

SDK kaslíky dosky hr.12,5 mm + 

ocel.podkonštrukcia - pre zákryt nových 

konštr. m 27,940 16,90 472,19

15 R 763169160r Výrez otvorov a úpravý v sdk podhladoch ks 23,000 0,99 22,77

16 763 998763201

Presun hmôt pre drevostavby a 

sadrokart.konštr. v objektoch výšky do 12 

m % 4,500 5,00 22,50

767 Konštrukcie doplnkové kovové 



17 767 767113150r

Montáž stien a priečok z AL-profilov 

zasklených bezpečn.sklom,vč.zamerania m2 81,925 13,58 1112,61

18 59310ALPS

Dodávka zasklených hliníkových stien a 

dverí bezpečnost.sklom,vč.dopravy - 

inf.c./upresní sa výberom dodávatela / m2 81,925 130,00 10650,90

19 767 767581802s

Demontáž podhľadov sadrokarton.dosiek 

plný m2 54,598 3,00 163,80

20 767 767584811 Demontáž mriežky vzduchotechnickej ks 4,000 3,00 12,00

21 767 998767203

Presun hmôt pre kovové stavebné 

doplnkové konštrukcie v objektoch výšky 

nad 12 do 24 m % 1,100 5,00 5,50

776 Podlahy povlakové

22 775 776511820

Odstránenie textilných podláh z kobercov,z 

nášľapnej plochy lepených m2 55,685 2,00 111,38

23 775 776572100

Položenie povlakových podláh textilných 

všívaných a vpichovaných lepenie z pásov - 

po úprave a montáži sdk stien a 

sklobet.stien m2 55,685 5,00 278,45

24 284 28412942000

Podlahovina - koberec šedý s 10% 

stratným m2 56,431 5,00 282,15

25 775 776994111r

Ostatné práce - vyrezanie 

poškod.kobercov po dlžke m 111,350 5,00 556,75

26 775 998776203

Presun hmôt pre podlahy povlakové v 

objektoch výšky nad 12 do 24 m % 0,350 7,00 2,45

784 Dokončovacie práce - maľby

27 784 784413301

Penetrácia stien dvojnásobné s 1x 

bielením v miestnostiach výšky do 3,80 m m2 232,224 0,50 116,11

28 784 784452271.

Maľby z maliarskych zmesí tekutých 

Primalex,jednofarebné dvojnás. výšky do 

3,80 m m2 232,224 1,25 290,28

M M

21-M Elektromontáže

29 R 210100101

Montáž krabica 

prístrojová/1901,KP68,KZ3/ ks 7,000 2,50 17,50

30 345 3450916000. Krabica prístrojová/1901,KP68,KZ3/ ks 7,000 0,62 4,34

31 R 210100102

Montáž krabica prístrojová trojitá s 

rámikom ks 5,000 2,50 12,50

32 345 34509160001 Krabica prístrojová trojitá s rámikom ks 5,000 3,50 17,50

33 R 210100102.

Montáž krabica prístrojová pre 5 s 

rámikom ks 4,000 5,00 20,00

34 345 34509160005 Krabica prístrojová pre 5 s rámikom ks 4,000 3,10 12,40

35 210100103

Montáž - Krabica  odboč.s víčkom.svor 

/1903, KR68/ kruhová ks 16,000 2,50 40,00

36
3450913500.

Krabica  odboč.s víčkom.svor /1903, 

KR68/ kruhová ks 16,000 0,62 9,92

37
2101111011

Montáž zásuvka tel/dat-Tango, 

2XRJ45CAT 6 UTP, IP20 ks 5,000 5,00 25,00

38
3450201350

Zásuvka tel/dat-Tango, 2XRJ45CAT 6 

UTP, IP20 ks 5,000 8,05 40,25

39 R 210111107 Montáž zásuvka Tango 240V/16A ks 19,000 4,00 76,00

40 345 3450317700. Zásuvka Tango 240V/16A ks 19,000 6,60 125,40

41 R 210210104 Ukončenie vodičov do 6mm v rozvádzači ks 42,000 0,60 25,20

42 R 210210106 Montáž spínač Tango č.1 ks 2,000 4,00 8,00

43 345 3450201311 Spínač Tango č.1 ks 2,000 5,45 10,90

44 R 210210107 Montáž spínač Tango č.6 ks 4,000 4,00 16,00

45 345 3450201316 Spínač Tango č.6 ks 4,000 5,45 21,80

46 R 210210108 Montáž spínač Tango č.6+6 ks 3,000 5,00 15,00

47 345 3450201316. Spínač Tango č.6 +6 ks 3,000 7,00 21,00

48 210210110 Montáž spínača Tango č.7 ks 2,000 4,00 8,00



49 3450201319. Spínač Tango č.7 ks 2,000 6,00 12,00

50 R 210220112 Demontáž žiarivkových svietidiel ks 62,000 5,00 310,00

51 R
210220013.1 A-žiarivkové zapustené,4x18W,IP20,znovu 

montáž ks 16,000 7,65 122,40

52 210220013.2 B- žiarivkové downlight, 2x18W, IP20, ks 28,000 7,65 214,20

53 3480010900 Svietidlo Downlight 2x18W, IP20 ks 28,000 28,00 784,00

54
210220013.3

B3- žiarivkové downlight, 2x18W, IP20, so 

senzorom ks 26,000 7,65 198,90

55
3480010901

Svietidlo Downlight 2x18W, IP20, so 

senzorom ks 26,000 39,40 1024,40

56 210220013.4 C- žiarivkové zapustené, 2x35W, IP20 ks 5,000 7,65 38,25

57 3480010902 Svietidlo Downlight 2x35W, IP20, ks 5,000 44,90 224,50

58
210220014

Montáž NO-núdzové SEC-TMT LUX-11W, 

IP44 ks 13,000 7,65 99,45

59 3481320030 NO-núdzové SEC-TMT LUX-11W, IP44 ks 13,000 47,65 619,45

60 210220400 Demontáž spínačov ks 14,000 4,00 56,00

61
210800101

Kábel medený uložený pod omietkou 

CYKY 2 x 1, 5 m 6,000 0,90 5,40

62
3410103000

Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 

2x1,5 m 6,000 0,40 2,40

63
210800108

Kábel medený uložený pod omietkou 

CYKY-O 3 x 1,5 m 105,000 0,90 94,50

64
3410104300

Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 

3x1,5 m 105,000 0,50 52,50

65
210800109

Kábel medený uložený pod omietkou 

CYKY-J3 x 1, 5 m 168,000 0,90 151,20

66
3410109300

Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 

3x1,5 m 168,000 0,50 84,00

67
210800110

Kábel medený uložený pod omietkou 

CYKY J3 x 2, 5 m 114,000 0,90 102,60

68
3410105100

Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 

3x2,5 m 114,000 0,80 91,20

69 210-HZS Hodinová zučtovacia sdzba hod 18,000 10,00 180,00

70 210-PVP Podiel pridružených výkonov % 6,000 10,00 60,00

24-M Montáže vzduchotechnických zariad.

71 R 240100100.

Montáž vzduchotechn.zariadení,mriežok 

výustiek a potrubí kpl 1,000 800,00 800,00

72 2401002.1

Vírivá výustka s pevnými lamelami IMOS 

VVKR-A-S300x8-W-RAL 9010+PB-VVK-S-

300-S-H-D1 ks 4,000 33,00 132,00

73 2402002.2

Variabilný regulátor IMOS - OPTIMA - S 

400x200-BLC1-1250-1600-0 ks 1,000 245,00 245,00

74 2402002.3

Variabilný regulátor IMOS - OPTIMA - S 

200x200-BLC1-290-540 ks 1,000 232,00 232,00

75 2402002.4

Flexo potrubie - SONODEX,priemer 160 

mm m 3,000 4,00 12,00

76 2402002.5

Kompletné vzt potrubie z pozink.plechusk.I 

včetne montáž.,spoj. a záves.materiálu do 

obvodu 1300/30% m 30,000 18,00 540,00

77 R 240071.26 Demontáž jestvujúceho potrubia m 4,000 6,00 24,00

78 240071.31

Vírivá výustka s pevnými lamelami  IMOS 

VVKR-A-S-300x8-W-RAL 9010 + PB-VVK-

S-300-S-H-D1 ks 1,000 33,00 33,00

79 240071.32

Stenová mriežka hliníková NOVA-L-1-

75x1225-R1-V-1-12,5-0 ks 4,000 41,00 164,00

80 240071.33

Kompletné vzt potrubie z pozin.plechu sk.I 

montážn., spoj. a závesn.materiálu m 12,000 10,00 120,00



81 240071.34 Flexo potrubie - SONODEX, R200mm m 1,000 5,00 5,00

82 240071.35

Variabilný regulátor IMOS-OPTIMA-S 

200x200-BLC1-290-540-0 ks 1,000 232,00 232,00

Ostatné Ostatné

HZS Ostatné

83 R HZS-004

Odstránenie,vypratanie kancelár.nábytku a 

ost.nerozpočtované práce

ho

d 16,000 7,55 120,80

Celkom 29 550,05

vyplní zhotoviteľ



Prestavba vnútorných priestorov CVTI SR

Špecifikácia ceny prác spolu

poschodie (etapa)

Cena celkom 

v EUR bez 

DPH

DPH 20 %
Cena celkom 

v EUR s DPH

2NP I. Etapa - prestavba interiérových priestorov na 2. NP 8 596,64 1 719,33 10 315,96

5NP II. Etapa - prestavba interiérových priestorov na 5. NP (vrátane vzduchotechniky) 29 550,05 5 910,01 35 460,05

4NP III. Etapa - prestavba interiérových priestorov na 4. NP (vrátane vzduchotechniky) 44 090,46 8 818,09 52 908,56

Cena za celý predmet zákazky 82 237,15 16 447,43 98 684,58
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