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Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 
1. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky: 
 
Názov: Identifikácia príčiny a odstránenie zatekania 
CPV:  45453100-8 Renovačné práce 
Druh: stavebné práce 
 
2. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Identifikácia a lokalizovanie poruchy a následné 

odstránenie zatekania  stropu: 
- predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, t.j. odstránenie zatekania cez strop do 

administratívnych priestorov;  
- predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác a pri 

dodržaní platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických 
požiadaviek na stavebné práce, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných 
predpisov; 

- nakladanie s odpadmi bude zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych 
predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi. Náklady na odstránenie odpadu musia byť 
zohľadnené v cenovej ponuke v kalkulácii ceny; 

- celková cena zahŕňa dopravu, tovar a montáž na mieste plnenia; 
- zhotoviteľ je povinný uviesť dotknuté priestory do pôvodného stavu. 

 
3. Miesto realizácie: administratívna budova Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Bajkalská 

27, 827 99 Bratislava. 
 

4. Obhliadka: Pred vypracovaním cenovej ponuky je potrebné vykonať obhliadku miesta realizácie 
predmetu zákazky, aby sa overil potrebný rozsah prác a zhotoviteľ získal informácie nevyhnutné na 
prípravu a spracovanie cenovej ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý 
objem potrebných prác. Obhliadku miesta poskytnutia služby vykoná verejný obstarávateľ na 
základe telefonickej žiadosti uchádzača, a to bezodkladne. Kontaktnou osobou pre vykonanie 
obhliadky je Ing. Jana Brichtová, tel. číslo: +421 907 209 57,+421 905 624 780 e-mail: 
jana.brichtova@siea.gov.sk 
 

5. Požadovaný obsah a rozsah predmetu zákazky: 
• Identifikovanie príčin poruchy, 
• Odstránenie poruchy, 
• Uvedenie priestoru do pôvodného stavu, 
• Odvoz a likvidácia odpadu 

 
6. Osobitné požiadavky na plnenie: 
- Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa zrealizovať kompletné dodanie predmetu zákazky. 
- Zhotoviteľ zabezpečí odovzdanie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie diela, osobám 

oprávneným nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

- Zhotoviteľ musí byť v zmysle platných právnych predpisov oprávnený uskutočňovať predmetné 
práce. 

- Ak konanie zhotoviteľa má za následok porušenie predpisov BOZP, PO, životného prostredia alebo 
platných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ a tieto porušenia budú mať za následok 
uloženie pokuty (sankcie) Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa 
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príslušných právnych predpisov, je zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi takto zaplatenú 
pokutu v plnej výške. Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu dodržiavania povinností 
vyplývajúcich v zmysle objednávky a ďalších povinností vyplývajúcich z predpisov o ochrane BOZP a 
PO. 

- Zhotoviteľ sa zaväzuje niesť plnú zodpovednosť za bezpečný postup vykonávaných pracovných 
činností a za dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany 
pred požiarmi na pracovisku. Dodržiavanie ustanovení nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za 
BOZP a PO. 

- Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadné vady na plnení v zmysle objednávky  uplatní bezodkladne po 
ich zistení písomnou formou. Pokiaľ sa písomne zmluvné strany nedohodnú inak, zhotoviteľ sa 
zaväzuje odstrániť vady a nedostatky vo vykonaných prácach do 2 dní od doručenia písomnej 
reklamácie. O odstránení vád sú zmluvné strany povinné bez zbytočného odkladu vyhotoviť 
protokol, ktorý bude podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. 

- Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady na vlastné náklady. Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu nákladov 
za vykonané práce ani na úhradu akýchkoľvek iných nákladov, ktoré mu z titulu odstránenia vád 
vzniknú. 

- Zhotoviteľ je zodpovedný v plnom rozsahu za akúkoľvek škodu a iné priamo alebo nepriamo 
súvisiace náklady, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia akýchkoľvek jeho záväzkov vyplývajúcich 
z objednávky. 

- Zhotoviteľ umožní zástupcovi objednávateľa kontrolovať plnenie počas jeho realizácie.  
- Celková cena je cena maximálna a zahŕňa všetky stavebné práce, ktoré je zhotoviteľ povinný 

zrealizovať.  
 
V Bratislave, 02. marca 2022  


