Objednávka č. XXXX/2020
v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „objednávka“)

Objednávateľ:
Adresa:
Zastúpený:
IČO:

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
Bohrova 1, 851 01 Bratislava
Ing. Miroslav Štefánik, MBA, poverený vedením SSŠaŠZP
31 811 485

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
a
Zhotoviteľ:

Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK41 0900 0000 0051 1752 3131

Adresa:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný:

Xxxx
Xxxx
Xxxx
Xxxx
Xxxx
Xxxx
Xxxx
Xxxx

(ďalej len „zhotoviteľ“), (objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj len „zmluvné strany“)
Na základe Vašej cenovej ponuky v rámci verejného obstarávania podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa
04.08.2020, objednávame zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie:
MŠ Iľjušinova – prestavba časti hospodárskeho pavilónu na triedu MŠ.
za nasledovných podmienok:
1. Zhotoviteľ prehlasuje, že on ako aj ním poverené osoby sú odborne kvalifikovaní a spôsobilí k
vykonávaniu predmetu tejto objednávky podľa slovenských právnych predpisov a noriem a
tieto služby objednávateľovi ponúka.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto objednávke, vykonať pre
objednávateľa dielo, spočívajúce v zabezpečení vypracovania a dodania projektovej
dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej len „RDS“). RDS podľa tohto bodu objednávky
predstavuje spolu Dielo.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet objednávky vykoná riadne a včas, s potrebnou odbornou
starostlivosťou, na svoje náklady, vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo. Pri jeho realizácii
bude postupovať s odbornou starostlivosťou, podľa požiadaviek a pokynov objednávateľa
a prípadných požiadaviek verejnoprávnych orgánov a organizácií, v súlade s touto
objednávkou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj platnými
technickými a hygienickými normami.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály a technológie použité v RDS budú spĺňať parametre
potrebné pre výber zhotoviteľa prostredníctvom verejného obstarávania, pričom táto
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povinnosť platí aj pre tie materiály a technológie, ktoré budú vo výkaze výmer prác
a materiálov označené ako tzv. ekvivalentné.
5. RDS bude vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou pre vykonávanie požadovaných
prác.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu podľa tejto objednávky.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje ešte počas prípravy RDS prerokovať jej obsah s nasledovnými
inštitúciami:
i. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto
ii. HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ÚTVAR HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY
a zapracovať do nej ich prípadné pripomienky a následne predložiť aj objednávateľovi
rozpracovanú RDS na konzultáciu a prípadné uplatnenie a zapracovanie zmien a požiadaviek
objednávateľa minimálne 1 – krát počas zhotovovania, najneskôr však 4 týždne pred
plánovaným odovzdaním RDS a 1 – krát pred odovzdaním RDS.
8. Objednávateľ sa zaväzuje, že za riadne a včas vykonané, dokončené a odovzdané Dielo zaplatí
zhotoviteľovi dohodnutú cenu v termínoch v nej určených.
9. Dohodnutá cena bola určená na základe objednávateľom špecifikovaných požiadaviek vo
výzve na predloženie cenovej ponuky zo dňa 29.07.2020 nasledovne:
Cena bez DPH:
DPH (20%):
Cena spolu s DPH:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx €
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx €
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx €

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi RDS riadne a bez vád v dohodnutom termíne:
31.08.2020
11. Miestom dodania predmetu plnenia je sídlo objednávateľa, uvedené v záhlaví tejto
objednávky.
12. Zhotoviteľ splní záväzok vyplývajúci z tejto objednávky riadnym vypracovaním projektovej
dokumentácie jej odovzdaním objednávateľovi.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že projektová dokumentácia bude vypracovaná v súlade so zákonom č.
50/1976 Zb., vyhláškami MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a č. 532/2002 Z. z., príslušnými STN a
všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu.
14. Úhrada ceny za dielo bude realizovaná po protokolárnom odovzdaní a prevzatí RDS 1 až RDS.
15. Zhotoviteľ predloží faktúru na úhradu za vykonanie diela po odovzdaní a prevzatí diela.
Podkladom pre fakturáciu bude zhotoviteľom vystavený a objednávateľom potvrdený protokol
podpísaný oboma zmluvnými stranami.
16. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúry v lehote do 14 dní odo dňa ich riadneho a
preukázateľného doručenia.
17. Faktúra musí obsahovať všetky údaje podľa § 74 zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov.
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18. Oprávnenými zástupcami zmluvných strán pre zabezpečovanie vzájomného kontaktu a riadnej
realizácie predmetu tejto objednávky sú:
za objednávateľa:
meno a priezvisko:
e-mail:
telefónne číslo:

Ing. Tomáš Sekerec
sekerec@strediskoskole.sk
02/ 68201054

meno a priezvisko:
e-mail:
telefónne číslo:

Xxxxxxxx
Xxxxxxxx
Xxxxxxxx

za zhotoviteľa:

19. V ostatných otázkach, neupravených touto objednávkou, platia predovšetkým ustanovenia
Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
20. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má právo prijať túto objednávku, že vlastní všetky potrebné licencie
a povolenia potrebné k realizácii predmetu tejto objednávky
21. Neoddeliteľnou súčasťou tejto objednávky sú nasledovné prílohy:
▪ Príloha č. 1: Požiadavky verejného obstarávateľa na vypracovanie projektovej
dokumentácie pre realizáciu stavby
▪ Príloha č. 2: Pôdorysy existujúceho stavu
▪ Príloha č. 3: Štruktúra projektovej dokumentácie
V Bratislave, dňa: 05.08.2020
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

-------------------------------------------------SSŠaŠZP
Ing. Miroslav Štefánik, MBA, poverený vedením

------------------------------------------
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