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Výzva na predloženie ponuky.

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Najvyšší kontrolný úrad SR, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 pism. a) zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky.
Výmena obvodových okien na hlavnej budove expozitúry Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej
republiky Banská Bystrica
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávate!* v zmysle § 7 ods. 1 pism. a) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len JJKÚ SR“)
Sídlo: Priemyselná 2,824 73 Bratislava 26
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Mltrik
IČO: 308 44 878
DIČ: 2020815665
IČDPH: nie je platca DPH
Tel.: 02 501 14 507

2.
3.

E-mail: ladislav.kralik@nku.gov.sk
Intemetová stránka: www.nku.qov.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladňa
Číslo účtu: 700 0060 6603/8180
Predmet obstarávania: Výmena obvodových okien na hlavnej budove expozitúry NKÚ SR Banská Bystrica.
Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky je výmena obvodových okien na hlavnej budove Expozitúry Najvyššieho kontrolného
úradu Slovenskej republiky Banská Bystrica Horná 57,974 01 Banská Bystrica za nové, tj. výroba, dodávka
a montáž okien z plastových profilov, vrátane osadenia vonkajšich a vnútorných parapetných dosiek a opravy
okenného ostenia.
3.1 Požadovane technické parametre:
Celkový počet obvodových okien na výmenu: 25 ks

a)

Obvodové okno o rozmeroch 1180 x 1510 v počte kusov 6

b)

Obvodové okno o rozmeroch 1060 x 2100 v počte kusov 13

c)

Obvodové okno o rozmeroch 400 x 1200 v počte kusov 1

d)

Obvodové okno o rozmeroch 400 x 1500 v počte kusov 1

e)

Obvodové okno o rozmeroch 480 x 850 v počte kusov 1

f)

Obvodové okno o rozmeroch 720 x 850 v počte kusov 1

g)

Obvodové okno o rozmeroch 530 x 500 v počte kusov 2

Technické parametre nových okien sú definované v Prílohe č.1. Množstvo okien s rozmermi, špecifikáciami
a spôsobom otvárania sú určené v prílohe č.2. Rozmery uvedené v prílohe č. 2 sú orientačné, dodávateľ si
vykoná vlastné zameranie výrobkov tj. okien, interiérových a exteriérových parapetov pred predložením
ponuky priamo na mieste, pričom rešpektuje jestvujúce stavebné otvory a členenie jestvujúcich okien. Odchýlky
výrobných rozmerov od horeuvedených rozmerov vyvolané zameraním stavebných otvorov nie sú považované za
zmenu rozsahu a predmetu diela. Pri realizácii bude potrebné začistenie a vyspravenie vnútorných omietok špaliet, ktoré sú v cene okien. Nové okná s okennými krídlami musia svojim tvarom a farebným riešením
zodpovedať pôvodným oknám.
Rámy: 6 komorový rám v povrchovej úprave drevo dub zlatý,
Zasklenie: izolačné trojsko
Tesnenie: farebne zladiť s farbou rámu okien
Vonkajší parapet: AL hliníkové, v povrchovej úprave drevo - dub zlatý
Vnútorný parapet: plastový, v povrchovej úprave drevo - dub zlatý
Záruka na dielo ako celok: hlavne na tesnosť a funkčnosť 6 rokov

3.2 Popis prác a dodávok obsiahnutých v cene diela:
Všetky výplne okenných otvorov v obvodom ráme osádzať v zmysle normy STN 73144 „Styk okenných konštrukcii
a obvodového plášťa budovy“ (platná od 1.1.2010). (norma predpisuje taký spôsob montáže výplni otvorov na
fasáde, kde tepelná izolácia montážnej škáry musí byť z interiéru chránená parozábranou a z exteriéru
hydroizoláciou. V minulosti používaný „štandardný“ spôsob osádzania okien len na „penu“ je neprijatefný, tj.
v rozpore s platnou legislatívou).
• demontáž pôvodných okien, interiérových a exteriérových parapetných dosák, odvoz a ekologická likvidácia na
legálnu skládku,
- montáž a dodávka nových okien vrátane kovania, interiérových a exteriérových parapetov v povrchovej úprave
dub zlatý,
- utesnenie škáry medzi oknami a vonkajším ostením tmelom,
- utesnenie medzi oknom a stavebnou konštrukciou musí byť zo strany exteriéru tesné voči hnanému dažďu
a z vnútra vzduchotesné a to po celom obvode výrobku,
- v prípade poškodenia exteriérového ostenia jeho oprava príbuzným materiálom a náter celého ostenia fasádnou
farbou príbuzného odtieňa,
- oprava vnútorných ostení príbuzným materiálom ako jestvujúce ostenia vrátane vysprávok okolo parapetných
dosák,
- vyčistenie priestorov miestností s vymieňanými oknami
- zabezpečenie objektu (organizáciou montáže) proti vniknutiu neoprávnených osôb do objektu
- zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre pracovníkov dodávateľa
- zabezpečenie pracoviska proti pohybu nepovolaných osôb z bezpečnostných dôvodov vhodným spôsobom podľa
platných zákonov a technických noriem (ohradenie pracoviska, ochranné siete a podobne)
- schopnosť firmy zabezpečiť servis v prípade vzniku poruchy, poškodenia alebo vady do 24 hodín
4.

Financovanie predmetu zákazky: z prostriedkov štátneho rozpočtu. Verejný obstarávateľ neposkytuje
preddavok ani zálohovú platbu.

5.

Predpokladaná hodnota zákazky: 11.408,56 € bez DPH
V prípade ak ponuková cena uchádzača bez DPH bude vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky určená
verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ má právo túto ponuku neprijať.

6.

Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: súťažné podklady sa záujemcom neposkytujú,
pretože opis predmetu zákazky, kritéria na vyhodnotenie ponúk, lehota a miesto na predkladanie ponúk
a ďalšie informácie sú súčasťou výzvy.

7.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.

8.

Spoločný slovník obstarávania (CPVj: 45000000-7 Stavebné práce, 454221100-5 Montáž dverí a okien
a súvisiacich súčasti.

9.

Miesto a lehota na predloženia/doručenia ponuky:
Miesto: NKÚ SR Priemyselná 2, Bratislava 824 73,
Lehota: do 12.05.2020 do 09:00 h.

10. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
Ing. Ladislav Králik, ladislav.kralik@nku.gov.sk, tel.: 02 501 14 507.
11. Spôsob predloženia ponuky:
e-mailom na mailovú adresu: ladislav.kralik@nku.gov.sk, poštou alebo osobne na adresu NKÚ SR
Priemyselná 2,824 73 Bratislava v podateľni v čase od 09:00 h do 14:00 h. Ponuka predložená osobne, alebo
poštou na adresu NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava, musí byť označená s názvom: „VÝMENA
OBVODOVÝCH OKIEN - NEOTVÁRAŤ.“
12. Podmienky účasti a pokyny na zostavenie ponuky:
Osobné postavenie - § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto splna tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa pism. e) je oprávnený poskytovať službu.
Minimálne požadovaná úroveň štandardov - § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 pism. e) zákona o verejnom obstarávaní
dokladom o oprávnení poskytovať službu.
Postačuje predložiť obyčajnú kópiu uvedeného dokladu (dokladov). V prípade predloženia ponuky
prostredníctvom e - mailu je možné predložiť uvedený doklad (doklady) v elektronickej podobe (sken).
13. Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a šidlo uchádzača, IČO, DIČ,
IČ pre daň, telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, číslo účtu a pod.) s uvedenim
b.
c.

predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá, príloha č.3,
Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie podľa vzoru - príloha č.3,
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 12 tejto
výzvy na predkladanie ponúk: - Fotokópia dokladu o oprávneni dodávať tovar, poskytovať službu

resp. uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u
fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stači fotokópia),
d. Vyplnený návrh Zmluvy o dielo podpísaný konateľom spoločnosti-priloha č.4.
Ponuky musia byť predložené v Slovenskom jazyku. Variantné riešenie sa nepripúšťa.
14. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky:
V prípade záujmu zúčastniť sa obhliadky miesta realizovania stavebných prác, táto je možná v termíne od
24.04.2020 až 12.05.2020 v pracovných dňoch medzi 09,00 hod. - 13,00 hod. alebo inom dohodnutom
termíne. Kontaktnou osobou pre obhliadku miesta dodania predmetu zákazky je Ing. Zdenko Žalud,
zdenko.zalud@nku.qov.sk, tel. kontakt: +421484728606 . Z uvedenej obhliadky bude spísaná „Zápisnica
z obhliadky“.
15. Otváranie ponúk:
Dňa 12.05.2020 o 11:00 h. v mieste verejného obstarávateľa NKÚ SR, Priemyselná 2,824 73 Bratislava.

16. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude neverejné.
17. Lehota viazanosti ponúk: 12.05.2020
18. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je najnižšia celková cena v eurách s DPH, za celý predmet
zákazky, resp. cena celkom, ktorá bude uvedená v prílohe č. 3., tejto výzvy. Cena musí obsahovať všetky náklady
spojené s prácami a dodaním materiálu predmetu zákazky. V prípade rovnosti (kritérií na vyhodnotenie)
u viacerých uchádzačov sa stane úspešnou ponukou ponuka uchádzača, ktorá bola doručená skoršie.
19. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania (výsledok verejného obstarávania):
S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov na celý predmet zákazky
20. Miesto stavebných prác predmetu zákazky:
Hlavná budova expozitúry NKÚ SR, Horná 57, Banská Bystrica.

21. Lehoty na začatie a dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Termín začatia stavebných prác: dňa 01.07.2020
Termín na ukončenie stavebných prác: do 31.08.2020
22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky
znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa. Úspešnému uchádzačovi
bude e-mailovou formou zaslané oznámenie o úspešnej ponuke.
23. Neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy sú štyri prílohy:
Príloha č.1 Vyhodnotení termografických snímok okien budovy
Príloha č.2: Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č.3: Návrh uchádzača na plnenie kritéria,
Príloha č.4: Zmluva o dielo - návrh.

Vybavuje: Ing. Ladislav Králik

V Bratislave 24.04.2020
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Ing. Peter Lačný - PEEL CONS
Krivánska 6,97411 Banská Bystrica
tí.: 0911 56 10 05; e-mail: lacny.peter@gmail.com

Vyhodnotenie termografických snímok okien budovy
Expozitúra NKÚ Banská Bystrica
a posúdenie návrhu ich výmeny z hľadiska energetickej
efektívnosti vykurovania budovy

Banská Bystrica december 2019

í

Termografické meranie budovy prevádzky bolo vykonané kamerou FLUKE TiS dňa
02.12.2019 v čase 7,30 - 8,30 hod. Čas snímania bol zvolený tesne pred východom slnka
spoza miestneho obzoru, tak aby fasáda budovy nebola ešte oslnená. Teplota
vonkajšieho vzduchu bola -2°C. Budova bola vykúrená, v prevádzke.
Budova bola postavená koncom 19. storočia. Obvodové steny sú murované z tehelného
muriva 450 - 600 mm. Pôvodne mala sedlovú strechu bez využitia. Rekonštruovaná
bola v rokoch 1995 - 1996. Projekt zhotovil PRODING spoločnosť sr.o. Banská Bystrica.
Budova bola čiastočne zateplená SV/SZ fasáda, fasáda do ulice ostala z hľadiska
pamiatkovej ochrany (historické centrum BB) bez zateplenia. Do krovu boli umiestnené
prevádzky, krov bol zateplený. Všetky okná na budove boli vymenené - drevený rám,
izolačné dvojsklo.
Termografia bola zameraná na konštrukciu okien a bola vykonaná z exteriéru ako aj z
interiéru. Bola vykonaná aj vizuálna prehliadka okien, ktorou bolo konštatované
netesnosť rámov okien v osadení do muriva, netesnosť krídiel okien z hľadiska
netesnosti v obvodovom kovaní. Drevená konštrukcia okien je jednoduchá z mäkkého
dreva. Tieto poruchy okien spôsobujú efekt trvalého prievanu v ich blízkosti, kde sú
umiestnené pracovné stoly zamestnancov, je znížená ich tepelná pohoda, čo spôsobuje
potrebu zvýšeného stupňa vykurovania.

Obr. 1 Celkový pohľad na budovu
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Vyhodnotenie termografických snímok
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Obr. 2
Garážová

B

brána

bez

zateplenia

z jednoduchého

prelisovaného smaltovaného plechu.

Obr. 3
Okná v uličnej Fasáde, 2.n.p. v celej ploche zasklenia
vykazujú zvýšený prestup tepla.

Obr. 4
Okná v podkroví v uličnej fasáde, zvýšený prestup
tepla v rámovej konštrukcii okna ako aj v zasklení.
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Obr. 6
Okno v 2.n.p. v uličnej fasáde, výrazný prestup tepla
v celej ploche zasklenia ako aj po obvode osadenia
okna do muriva.

Obr. 7
Okno v 2.n.p. v uličnej fasáde, výrazný prestup
tepla včelej ploche zasklenia ako aj po obvode
osadenia okna do muriva.
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Obr. 8
Okna l.n.p. v uličnej fasáde, výrazný prestup tepla
včelej ploche
výraznejší).

zasklenia

(v

jednej

polovici

Obr. 9
Okno l.n.p. v uličnej fasáde, výrazný prestup tepla
v celej ploche zasklenia.
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Obr. 11
Okno

v2.n.p.

v uličnej

fasáde,

s výrazným

prestupom tepla v celej ploche zasklenia, ako aj po
obvode osadenia do muriva.

Obr. 12
Detail okna s poruchou tesnenia okna

medzi

krídlom a rámom okna, ako aj medzi rámom okna
a ostením muriva.
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Obr. 14
Detail

okna s poruchou tesnenia

krídlom

a rámom

okna

okna medzi

v hornom

rohu

a pokračovaním v nadpraží okna.

Obr. 15
Pohľad na nadpražie okna z interiéru s poruchou
tesnenia.

Obr. 16
Detail okna z interiéru, porucha tesnenia okenných
krídiel a rámu okna.
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Obr. 17
Detail okna z interiéru, porucha tesnenia okna
medzi krídlom a rámom okna.

F.I

Obr. 19
Detail okna z interiéru, porucha tesnenia okna
medzi krídlom a rámom okna., ako aj rámom okna

t

a ostením muriva.

S

Obr. 20
Extrémna netesnosť okna medzi krídlom a rámom
okna v dolnej časti pri parapete.

Obr 21
Extrémna netesnosť okna medzi krídlom a rámom
okna v dolnej Časti pri parapete.

9

Obr. 23
Extrémna netesnosť medzi krídlom a rámom okna
v dolnej časti pri parapete.

Záver - vyhodnotenie detailov, návrh ďalšieho postupu.
Okná boli zhotovené a osadené v priebehu rokov 1994-1995. Ich vek je 24 rokov.
Konštrukcia a vyhotovenie zodpovedajú na tú dobu nižšiemu štandardu z hľadiska
tepelno technických vlastností. Rám okna je drevený - mäkké drevo jednoduché
(nelepené] sceloobvodovým kovaním, ktoré však nedomyká krídla krámom, čo
spôsobuje netesnosť okien medzi krídlom a rámom. Osadenie okien do obvodovej steny
je prevedené zle, na niektorých miestach sú viditeľné štrbiny medzi rámom a ostením
voľným okom. Zasklenie okna - izolačné dvojsklo vo väčšine je už nefunkčné.
Navrhujeme preto všetky okná vymeniť za nové s izolačným trojsklom, s dreveným
Eurorámom alebo plastovým 6-komorovým rámom v povrchovej úprave tmavé drevo.
Požiadavka Uw = 0,8 W/(m2.K)
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Vyhodnotenie výmeny okien z hľadiska energetickej efektívnosti
vykurovania budovy
Pre výpočet potreby tepla na vykurovanie bola použitá obálková sezónna metóda
z normalizovanými hodnotami materiálov a konštrukcií. V budove bola vykonaná
odborná obhliadka, pre výpočet bola použitá aj neúplná projektová dokumentácia pre
obnovu budovy z roku 1994.
Výpočet potreby tepla - stávajúci stav:
Energetické hodnotenie budovy
1. Budova:

Expozitúra NKÚ BB
2451,51

Obostavaný objem Vh [m3!

701,05

Merná plocha Ah fm3j

3,50

Priemerná konštrukčná výška hm [m]
Typ budovy:

Administratívna budova
obnova

Účel hodnotenia

2. Merná tepelná strata prechodom tepla Ht [WZK
Konštrukcia

Plocha A,
[m1!

U|
[W(m2 K)]

U,.Ai
[WK]

Faktor
b.

b,.U..A,
(W'K]

Obvodová stena 600

92,54

1,050

97,17

1

97,17

Obvodová stena 600 + EPS 50

108,77

0,450

48,95

1

48,95

Obvodová stena 450

44,45

1,300

57,79

1

57,79

Obvodová stena 450 + EPS 50

54,50

0,490

26,71

1

26,71

Štítová stena 150

24,37

0,340

8,29

1

8,29

Štítová stena 300

18,37

0,300

5,51

1

5,51

Stena krovu

38,90

0,220

8,56

0,8

6,85

Štít krovu

25,08

0,220

5,52

1

5,52

Krov

304,15

0,220

66,91

0,8

53,53

Podlaha na teréne

240,25

0,300

72,08

1

72,08

Okná a dvere

53,17

2,700

143,56

1

143,56

Strešné okná

7,80

1,500

11,70

l

11,70
4,13

Vstupné dvere 1

2,75

1,500

4,13

1

Vstupné dvere 2

2,50

1,700

4,25

1

4,25

Vstupné dvere 3

1,80

6,500

11,70

1

11,70

5,52

6,500

35,88

1

Garážová brána
Súčty

1 024,92

608,68

35,88
593,58

3. Započítanie vplyvu tepelných mostov (paušálne)
pôvodné konštrukcie AU =0,1
nové konštrukcie AU = 0,05
AULA,’

102,49

HT = Ib, U. A.+AU SA, =

696,08

Um

0,68

Vplyv tepelných mostov [W/K]
Memá tepelná strata Ht (W'Kl
Priemerný súčiniteľ prechodu tepla [W/(m*. K)]

11

Ht/£A, =

4. Merná tepelná strata vetraním Hv |W/K]
Intenzita výmeny vzduchu v l/h

0,5

n~

Hv * 0,264 n. Vh

S. Merná tepelná strata H = Ht+Hv (WZKJ

323,60

1019,68

6. Solárne zisky Qs IkWh]
hj

Boj

A«j

juh

320

0,675

0,00

0

východ/západ

200

0,675

0,00

0

sever

100

0,675

0,00

0

luhovýchod/juhozápad

260

0,675

42,63

3740,7825

severovychod/severozápad

130

0,675

18,34

804,6675

horizont

340

0

0
4545,45

7. Vnútorne zisky Qi IkWh]
Qi

Q, = 5q,A^

rodinný dom

0

0

bytový dom

0

0

verejná budova

6

21031,5
Q.=

21031,5

8. Celkové vnútorné zisky Qi + Q, JkWh|
25576,95

9. potreba tepla na vykurovanie |kWh/a|
Q„ - 82,1(Ht+Hv)-0,95.(Q,+Q,)

59 417,22

10. Merná potreba tepla na vykurovanie |k\Vh/m3]
Qh/Vh

24

1L Merná potreba tepla na vykurovanie |kWh/m*|
Oh/At

84,8

-A/Vb

0,42

12. Faktor tvaru budovy

13. Normové hodnotenie mernej potreby tepla na vykurovanie
Maximálna hodnota Qibui™»

10038

Normalizovaná (požadovaná) hodnota Qhiuln

73,20

Odporúčaná hodnota Qhx<!jI

36,60

Cieľová odporúčaná hodnota Qibuti:

1830
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Výpočet potreby tepla - navrhovaný stav:
Energetické hodnotenie budovy
1. Budova:

Expozitúra NKÚ BB
2451,51

Obostavaný objem Vh [m1]

701,05

Merná plocha Ah (m*l

3,50

Priemerná konštrukčná výška hLrr [ml:
Typ budovy:

Administratívna budova
obnova

Účel hodnotenia.

2, Merná tepelná strata prechodom tepla Ht [WZK •
Plocha Aj
[m*]

U,
[W/(m2K)]

Ui.Aj
[W,K]

Faktor
b,

KU.A,
[W.'K]

Obvodová stena 600

92,54

1,050

97,17

1

97,17

Obvodová stena 600 + EPS 50

108,77

0,450

48,95

1

48,95

Obvodová stena 450

44,45

1300

57,79

l

57,79

Obvodová stena 450 + EPS 50

54,50

0,490

26,71

1

26,71

Štítová stena 150

24,37

0340

839

1

839

štítová stena 300

18,37

0300

5.51

1

5,51

Stena krovu

38,90

0320

8,56

0,8

6,85

Štít krovu

25,08

0320

5,52

1

5,52

Krov

304,15

0320

66,91

0,8

53,53

Podlaha na teréne

240,25

0,300

72,08

1

72,08

Okná a dvere

53,17

0,800

42,54

l

42,54

Strešné okná

7,80

0,800

634

1

634

Vstupné dvere 1

2,75

1,500

4,13

1

4,13

Vstupné dvere 2

2,50

1,700

435

1

435

Vstupné dvere 3

1,80

6,500

11,70

1

11,70

5,52

1,000

5,52

1

Konštrukcia

Garážová brána
Súčty

1 024,92

5,52

471,83

456,74

3. Započítanie vplyvu tepelných mostov (paušálne)
pôvodné konštrukcie AU - 0,1
nové konštrukcie AU - 0,05
AU SA,*

102,49

HT=Ib..Ul.Al+AUSAi*

55933

Um

Ht/SA,

0,55

0,264 n V„

323,60

Vplyv tepelných mostov [WZK1
Memá tepelná strata Hr [W/K]
Priemerný súčiniteľ prechodu tepla (W/(m* K)]

4. Merná tepelná strata vetraním Hv |WZK|
Intenzita výmeny vzduchu v l/h

n=

5. Merná tepelná strata H - Ht+Hv [W/KJ

0,5

Hv

882,83

13

6. Solárne zisky Qs |k\Vh|
Qk=II.j 10.5

'•J

Bh

juh

320

0,63

0,00

0

vvchod/západ

200

0,63

0,00

0

sever

100

0,63

0,00

0

1 uhovychod/i uhnzápad

260

0,63

42,63

3491.397

severovýchod/severozápad

130

0,63

18,34

751,023

horizont

340

0

0
Qi-

4242,42

7. Vnútorne zisky Qt |kWh|
Qi

q.

5-(|i-Ai.,

rodinný dom

0

0

bytový dom

0

0

verejná budova:

6

21031,5
Q,

21031,5

8. Celkové vnútorné zisky Qt + Qi |kWh]
25273,92

19. potreba tepla na vykurovanie [kWb/al
Os = 82,I(Ht+Hv)-0,95.(Q1+Q1)

48 47038

10. Merná potreba tepla na vykurovanie |kWh/m’|
Qi/Vb

20

11. Merná potreba tepla na vykurovanie [k\Vh/mJl
QÍA,

69,1

ĽA,/Vt

0,42

12. Faktor tvaru budovy

13. Normové hodnotenie mernej potreby tepla na vykurovanie
Maximálna hodnota Qiuuimu

10038

Normalizovaná (požadovaná) hodnota Qk^jn

73,20

Odporúčaná hodnota Qhj>±ii

36,60

Cieľová odporúčaná hodnota Qiuiir

1830

Vyhodnotenie:
Potreba tepla súč. stav

Potreba tepla návrh

Úspora

Úspora potreby tepla

kWh.a

kWh.a

kWh.a

59 417

48 470

10 947

%
18,4
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NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Priemyselná Z 824 73 Bratislava 26

Rozmery (mm) a počet okien na hlavnej budove Expozitúry NKÚ SR Banská Bystrica
(bez podkrovia)

i?

Názov akcie: Výmena obvodových okien na hlavnej budove Expozitúry NKU SR Banská Bystrica vrátane osadenia
vonk^áfch a vnútorných parapetných dosiek a opravy okenného ostenia

u

Miesto realizácie: Horná 57, 974 01 Banská Bystrica

o
c

Počet obvodových okien na výmenu:
Rozmery okien (wd schémy f rôznych rozmerov okien).

o

Odporúčaný materiál nových okien 5-komorový rám v povrchovej úprave drevo (dub zlatý), požiadavka Uw - O.t)
W/(m3 K), vrátane kovania a vnútorných a vonkajších parapetov (vnútorné pgrapetné dosky plast drevo dezén dub zlatý

rj
o
D

Äfi" k*

é 500 mm a 300 mm vonkajšie parapety AL,
Lokalita objektu: budova sa nachádza v pamiatkovej zóne mesta (nie je kultúrnou pamiatkou)
Ostatné: fyzické obhliadka objektu potrebná

eh

1180x1510

ži

HSks

L»nmj
4000 x 2100

400x1200

Pohľad z vnútra

PohfBd z vnútra

5) ^kj«0x850

4j4l« 400 x 1500

720 X 850
PohTad z vnútra

PohTsd z vnútra

/*

we

z

í)2k» 530 x 500
IWad z vnútia

s.

35 kvsô* oNiev

-------338—37^
Tí ton
M?1 IflVVÍH !l

_

F« ~

Benkov* spojenia

>4ľ< in iti M ľ.

7(KXK05(EWtM

Tčo'

*ot»v*»kfc
e

«*»

LU«f (4

Príloha č. 3 k Výzve na predloženie ponuky

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM
OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK
1. Obchodné meno uchádzača:
2. Sídlo a miesto podnikania uchádzača:
3. IČO:

4. DIČ:
5. ÍČ pre daň:

6. Telefón, e*mail, webová stranka:
7. Bankové spojenie - čislo účtu (IBAN):
8. Názov predmetu zákazky: Výmena obvodových okien na hlavnej budove expozitúry NKÚ SR Banská
Bystrica
9. Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovených uchádzačom:

Položka

Počet kusov

Jednotková

Jednotková

Celkom bez

Celkom s

cena bez DPH

cena s DPH za 1

DPH za

DPH za

za 1 ks

ks

požadované

požadované

množstvo

množstvo

Okno s rozmermi
1180 x 1510 mm
6
Okno s rozmermi
1060 x 2100 mm
13
Okno s rozmermi
400 x 1200 mm
1
Okno s rozmermi
400 x 1500 mm
1
Okno s rozmermi
480 x 850 mm
1
Okno s rozmermi
720 x 850 mm
1
Okno s rozmermi
530 x 500 mm

2

Ostatné náklady *

Celkom cena bez DPH

Celkom cena s DPH

* V tejto položke uchádzač uvedie všetky ostatné náklady, ktoré sú potrebné na zrealizovanie diela a ktoré
sú uvedené vo Výzve v bode 3.2

Poznámka: Uchádzači zaokrúhľujú svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na dve desatinné miesta.

Dátum:
odtlačok pečiatky, meno a podpis uchádzača

Príloha č. 4 k Výzve
NÁVRH ZMLUVY O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
ČI.1
Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Sídlo: Priemyselná 2, Bratislava 26 82473
V zastúpení: Ing. Karol Mitrík, predseda
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:
IČO:
30844878
DIČ:
2020815665
IČDPH: nieje platcom DPH
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32,810 05 Bratislava
Číslo účtu: 7000060603/8180
IBAN: SK 41 8180 0000 0070 0006 0603
Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia
(ďalej ten „objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
BIC/SWIFT:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný:
(ďalej len „zhotoviteľ)
Preambula
Podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebných prác „výmena obvodových okien na hlavnej
budove expozitúry NKÚ SR Banská Bystrica“, vrátane osadenia vonkajších a vnútorných parapetných dosiek
a opravy okenného ostenia, podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“) je ponuka zhotoviteľa
predložená objednávateľovi dňa........................v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou zadávanou podľa
§117 podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
ČI. II
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať pre objednávateľa stavebné úpravy existujúceho stavu
spočívajúce vo výmene obvodových okien v počte 25 ks na hlavnej budove expozitúry NKÚ SR Banská Bystrica,
vrátane osadenia vonkajších a vnútorných parapetných dosiek a opravy okenného ostenia v rozsahu uvedenom
vo „Vyhodnotení termografických snímok okien budovy“ (Príloha č.1), (ďalej aj „ stavebné práce, „stavba“ alebo,
práce“). Nové okná s okennými krídlami musia svojim tvarom a farebným riešením zodpovedať pôvodným oknám.
2.2 Predmetom realizácie sú stavebné úpravy existujúceho stavu v rozsahu:
- vybúranie a likvidácia existujúcich okenných výplní,

- dodávka a montáž nových okien špecifikovaných v Prílohe č.1 a v Prílohe č.2, vrátane kovania, vnútorných a
vonkajších parapetov,
- utesnenie škáry medzi oknami a vonkajším ostením tmelom,
- farebná úprava okenných rámov a okenných krídiel, vonkajších a vnútorných parapetov v povrchovej úprave dub
zlatý,
- stavebné úpravy vnútorných povrchov (omietka vnútorného ostenia), začistenie omietok pri úprave osteni
okenných otvorov a parapetov,
- maliarske práce súvisiace s výmenou okien,
- odvoz sute a jej uloženie na príslušnej skládke,
- vyčistenie priestorov miestností s vymieňanými oknami
2.3 V cene stavebných úprav pri zhotovení diela sú obsiahnuté aj náklady na:
- vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska využívaného počas realizácie prác
* predloženie záručných listov, príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných výrobkov a materiálov v
slovenskom jazyku
- predloženie dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vznikli pri realizácii prác (evidenčné listy
odpadov, vážne lístky, faktúra za uloženie odpadu na povolenú skládku)
- náklady na spotrebu elektrickej energie a vody
2.4. Dňom prevzatia staveniska zhotoviter preberá na seba zodpovednosť so všetkými právami a povinnosťami
zamestnávateľa podľa zákona o BOZP a prípadnými dôsledkami podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka
vyplývajúcimi z porušenia povinnosti svojimi zamestnancami.
2.5 Predmetom zmluvy musí byť vyhotovený v rozsahu predloženej vo „Vyhodnotení termografických snímok okien
budovy“, v súlade s požiadavkou objednávateľa na vypracovanie cenovej ponuky (Príloha č. 2), s dodržaním
všetkých technických parametrov v nej stanovených (materiálového, tvarového, rozmerového členenia ) a pri
dodržaní platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na realizáciu
prác, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.
2.6 Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie predmetu zmluvy musia byť platne certifikované,
resp. musia byť v súlade so zákonom o certifikácii a preukázaní zhody výrobkov.
2.7 Nakladanie s odpadmi je zhotoviter povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich
nakladanie s odpadmi, t. j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie odpadu sú
zahrnuté v cene za predmet zmluvy. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej
sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu zavinenia na strane zhotoviteľa v tejto veci, túto znáša a uhradí v určenej
lehote zhotoviteľ.
2.8 Predmet zmluvy bude považovaný za splnený po zhotovení a dodaní stavby a po dodaní nasledujúcej
dokumentácie zo strany zhotoviteľa:
- Stavebný denník,
- Záručné listy, certifikáty a atesty použitých materiálov a návody na obsluhu,
- Doklad o uložení odpadu na skládku,
- Ostatné doklady súvisiace s predmetom zmluvy potrebné ku uvedeniu do užívania.
Nedodanie uvedenej dokumentácie zhotoviteľom je dôvodom neprevzatia predmetu zmluvy.
2.9 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu
známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii predmetu zmluvy a že disponuje takými
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

2.10 Zhotoviteľ vyhlasuje, že k termínu začatia realizácie predmetu zmluvy a počas jej trvania bude poistený pre
prípad zodpovednosti za škody spôsobené pri plnení pracovných úloh výkonom činnosti zhotoviteľa vo výške
minimálne 10.000,00- €. Túto skutočnosť preukáže zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska
vlastnou poistnou zmluvou a potvrdením o zaplatení na obdobie zhotovenia predmetu zmluvy.
2.11 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od zhotoviteľa predmet zmluvy a uhradiť cenu za jeho vykonanie v súlade
s čl. II až čl. IV. zmluvy. Súčasťou plnenia je aj odovzdanie všetkých dokladov vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy.
2.12 Objednávateľ sa zaväzuje:
- zápisnične odovzdať stavenisko zhotoviteľovi,
- prevziať dokončený predmet zmluvy, doklady a príslušnú dokumentáciu predmetu zmluvy na základe výzvy
zhotoviteľa v dohodnutom termíne.
2.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- viesť prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky rozhodujúce
skutočnosti,
- dodržiavať pokyny dané objednávateľom počas plnenia predmetu zmluvy,
- dodržať predpísané parametre uvedené v Prílohe č.1 a v Prílohe č.2
- zabezpečiť v každom čase bezpečné uzavretie fasády objektu, t.j. zabezpečiť v prípade potreby stráženie,
- realizovať stavebné práce kontinuálne - bez prerušenia,
- realizovať predmet zmluvy prednostne v pracovných hodinách od 7.00 - 16.00 hod., v prípade potreby a po
dohode s riaditeľkou expozitúry aj cez víkend, tak aby prevádzka činnosti v pobočke objednávateľa bola
obmedzovaná len v nevyhnutnej miere,
- zabezpečiť v prípade potreby prevádzkové, sociálne, prípadné aj výrobné zariadenia staveniska, jeho likvidáciu
a vypratanie,
- zabezpečiť dôsledné denné upratovanie staveniska,
- dodržiavať pokyny dané objednávateľom počas plnenia predmetu zmluvy.
2.14 Zhotoviteľ je zodpovedný za presnosť skutočného zamerania rozmerov okien a vnútorných a vonkajších
parapetov. Zameranie musí byť vykonané pred zadaním nových okien a ostatných častí do výroby.

ČI. III
Termín a miesto dodania
3.1 Zhotoviteľ zhotoví a dodá predmet zmluvy, špecifikovaný v čl. 11 tejto zmluvy do 60 dni odo dňa protokolárneho
odovzdania a prevzatia staveniska (miesto dodania).
3.2 Objednávateľ stavenisko odovzdá do 5 dni od účinnosti zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Stavebné práce na predmete plnenia sa začnú po riadnom odovzdaní pripraveného staveniska. Zhotoviteľ sa
zaväzuje zhotoviť dielo najneskôr do termínu 31.08.2020.
3.3 O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený zápis podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán.
Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne vážne prekážky, ktoré by znemožňovali
začatie plnenia predmetu zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže
objednávateľ jednostranne odstúpiť od zmluvy. Za začiatok plynutia termínu dodania predmetu zmluvy sa považuje
deň odovzdania a prevzatia staveniska, uvedený v zápise z tohto konania.
3.4 Miestom dodania predmetu zmluvy je hlavná budova expozitúry NKÚ SR, Horná 57, Banská Bystrica.

3.5 Pod dodaním predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zápisničné odovzdanie a prevzatie, vrátane
odovzdania všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na
fyzické a zápisničné prevzatie predmetu zmluvy minimálne 5 dni vopred.
3.6 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude
mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 3.1
tohto článku.
3.7 V prípade, že zhotoviteľ dokonči predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve, objednávateľ je
oprávnený, po vzájomnej dohode, predmet zmluvy zápisnične prevziať.

ČI. IV
Cena za predmet zmluvy
4.1 Cena predmetu zmluvy bude stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky 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 NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
4.2 Zmluvná cena za predmet zmluvy je stanovená v eurách.............. bez dph... dph.... cena spolu s dph................
4.3 Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa v zmysle čl. II. potrebné k vykonaniu predmetu zmluvy, najmä
kompletnú dodávku a montáž okien, ako aj náklady na dopravu, likvidáciu odpadu, náklady na súvisiace murárske
výpomoci a maliarske práce, náklady na spracovanie dielenskej dokumentácie a náklady na spotrebu elektrickej
energie a vody a náklady podľa čl. VI. bodu 6.1 tejto zmluvy.
4.4

Zmluvná

cena bude stanovená na základe špecifikácie podmienok zmluvy čl.ll bod 2.2. položkovým

rozpočtom. Súčasťou ceny diela sú všetky ostatné náklady zhotoviteľa potrebné k vykonaniu predmetu zmluvy.
Špecifikácia ceny tvorí prílohu č. 3 k tejto zmluve.

4.5 V cene je premietnutý aj inflačný nárast predpokladaný počas termínu realizácie predmetu zmluvy.
4.6 DPH je účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase
fakturácie. Zmena sadzby DPH nevyžaduje uzavretie dodatku k zmluve.
4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo znížiť zmluvnú cenu o hodnotu zmluvnej pokuty,
uplatnenej objednávateľom voči zhotoviteľovi podľa čl. X zmluvy. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný vystaviť
faktúru, zníženú o uplatnenú zmluvnú pokutu.

ČI. v
Platobné podmienky
5.1 Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku bez zálohovej platby.
5.2 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zmluvnú cenu za predmet zmluvy dohodnutú v čl. IV v bode 4.2 tejto zmluvy
na základe zhotoviteľom vystavenej a doručenej faktúry. Podkladom pre vyhotovenie faktúry bude zápisničné

odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy. Výška ceny uvedená vo faktúre bude vecne a finančne zodpovedať
objemu vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v súpise vykonaných prác,
potvrdených oprávnenou osobou objednávateľa.
5.3 Zhotoviteľom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená v súlade so zákonom č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude súpis
vykonaných prác a dodávok, podpísaný zástupcom objednávateľa.
5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovenú faktúru v textovo čitateľnom súbore zaslať elektronicky na e-mailovú adresu
objednávateľa..................... . a to bezodkladne po jej vyhotovení. Zhotoviteľ vyhlasuje, že obsah faktúry poslanej
poštou sa bude zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej podobe na e-mailovú adresu objednávateľa.
5.6 V prípade, že faktúra vystavená zhotoviteľom nebude obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti alebo
bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ má právo takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi na jej
doplnenie, resp. opravu a zhotoviteľ je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp.
doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne poslať opravenú alebo novú faktúru
znovu aj v elektronickej podobe na uvedenú e-mailovú adresu objednávateľa.
5.7 Lehota splatnosti faktúr je 30 dni odo dňa ich doručenia do podateľne objednávateľa.
ČI. VI
Stavenisko
6.1 Zhotoviteľ vybuduje v prípade potreby zariadenie staveniska. Úhrady za vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu,
likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.
6.2 Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov-stavebný zákon a ustanoveniami
vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
6.3 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, denné upratanie
staveniska po ukončení prác, ako aj priľahlých komunikačných priestorov, ktoré znečisti svojou činnosťou.
6.4 Vstup zamestnancov zhotoviteľa do areálu a budovy NKÚ SR, expozitúra Banská Bystrica bude zabezpečený
prostredníctvom povereného zamestnanca objednávateľa na základe predloženého menného zoznamu
zamestnancov zhotoviteľa, vrátane čísiel občianskych preukazov a adries trvalého bydliska.
6.5 Vjazd do areálu objednávateľa pre autá zhotoviteľa bude umožnený len na základe povolenia vjazdu pre
zoznam evidenčných čísiel, predložených zhotoviteľom pred nástupom na realizáciu predmetu zmluvy. Zoznam
zamestnancov a zoznam ŠPZ vozidiel predloží zhotoviteľa objednávateľovi v deň prevzatia staveniska.
ČI. VII
Stavebný denník
7.1 Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom nim poverenej osoby stavebný denník, do ktorého bude zapisovať
všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie predmetu zmluvy, najmä v zmysle či. II tejto zmluvy. Povinnosť
viesť stavebný denník skončí dňom zápisničného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

7.2 Funkciu stavbyvedúceho stavby určí zhotoviteľ pred odovzdaním a prevzatím staveniska a poverí ho vedením
stavebného denníka.
7.3 Stavebný denník sa musi nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa. Zápisy
do stavebného denníka bude čitateľne zapisovať a podpisovať stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce
vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky
strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné
miesta. Okrem stavbyvedúceho bude môcť do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba štatutárny
orgán zhotoviteľa, resp. ním splnomocnený zástupca a zástupca objednávateľa.
7.4 Ak stavbyvedúci nebude súhlasiť so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ, musí k tomuto zápisu zaujať svoje
stanovisko, a to najneskôr do 2 pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, bude sa mať za to, že s týmto
zápisom súhlasí.
7.5 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a
to písomne v stavebnom denníku 2 dni vopred a po predchádzajúcom overiteľnom upozornení objednávateľa. Ak
zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať
náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostaví na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže
zhotoviteľ pokračovať v realizácii predmetu zmluvy.
7.6 Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim, štatutárnym orgánom zhotoviteľa, resp.
ním splnomocneným zástupcom a zástupcom objednávateľa sa nepovažujú za zmenu zmluvy.

ČI. VIII
Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy
8.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť realizovať predmet zmluvy, v rozsahu podľa čl. II zmluvy, jeho riadnym
dokončením a zápisníčným odovzdaním.
8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať práce v pracovných hodinách od 7.00 -16.00 hod., v prípade potreby a po
dohode s riaditeľkou expozitúry aj cez víkend, tak aby prevádzka činnosti v pobočke objednávateľa bola
obmedzovaná len v nevyhnutnej miere, tak, aby sa prevádzková činnosť objednávateľa obmedzovala len v
nevyhnutnom rozsahu. Zhotoviteľ je povinný akceptovať tiež požiadavku objednávateľa na dôsledné denné
upratanie pracoviska po ukončení prác.
8.3 Objednávateľ má počas realizácie predmetu zmluvy právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne
zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
8.4 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dá na
vyhotovenie predmetu zmluvy. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nebude zhotoviteľ v omeškaní.
8.5 Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie
predmetu zmluvy, bude znášať zhotoviteľ až do času zápisničného prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.
8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou
starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle vyhlášky Slovenského úradu
bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení

pri stavebných prácach, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na
stavenisku a požiarnu ochranu.
8.7 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zmluvy dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho činnosti k poškodeniu
susedných nehnuteľnosti. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností, bude hradiť zhotoviter. V
prípade, že na základe podnetu vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu
pokuty, alebo inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v
určenej lehote zhotoviteľ.
8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vedením uskutočňovania stavby poveril odborne spôsobilú osobu stavbyvedúceho. Zodpovedá taktiež za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť
technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN,
týkajúcich sa činnosti pri vykonávaní predmetu zmluvy a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto
povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska, alebo v jeho obvode, náklady spojené s odstránením
tejto škody bude znášať zhotoviteľ.
8.9 Ak bude v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie alebo premiestnenie dopravného
značenia, presmerovanie dopravy a s tým súvisiace vypracovanie projektu a vykonanie inžinierskej činnosti,
zabezpečí ho zhotoviteľ za úhradu kalkulovanú v rámci zmĺuvnej ceny. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním
povinnosti zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že na základe podnetu vlastníkov,
správcov alebo nájomcov komunikácii alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie,
resp. iného oprávnenému nároku voči objednávateľovi, z dôvodu zavinenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a
uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.
8.10 Zhotoviteľ zabezpečí povolenie pre prípad potreby užívania verejných plôch. Zhotoviteľ znáša úhradu
nákladov vrátane správnych poplatkov kalkulovanú v rámci zmluvnej ceny. Zodpovednosť voči orgánu, ktorý
užívanie povoľoval, resp. zodpovednosť v zmysle udeleného povolenia preberá na seba zhotoviteľ. Prípadné
škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že na
základe podnetu vlastníkov, správcov alebo nájomcov verejných plôch alebo iných oprávnených osôb dôjde k
udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávnenému nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia
na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ.
8.11 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie
predmetu zmluvy zvolávať objednávateľ, a to v osobe štatutárneho orgánu zhotoviteľa, resp. nim splnomocneného
zástupcu (napr. stavbyvedúceho), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
8.12 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet zmluvy jeho riadnym dokončením.
8.13 Zhotoviteľ zápisnične odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi a objednávateľ ukončený predmet zmluvy
prevezme, ak sa nevyskytnú také vady, ktoré budú brániť riadnemu užívaniu predmetu zmluvy.
8.14 Pripravenosť na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne
doručeným listom najneskôr 5 dni vopred, alebo zápisom do zápisnice z kontrolného dňa.
8.15 Objednávateľ prizve na preberacie konanie dotknutých účastníkov.
8.16 Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude platiť:

- Zmluvné strany vyhotovia zápis o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný oprávnenými osobami. Zápis
bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného predmetu zmluvy, súpis zistených drobných vád a
nedorobkov, ktorých charakter nebude brániť užívaniu predmetu zmluvy (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o
opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady. Zhotoviteľ
bude povinný nedorobky a vady odstrániť bezplatne v dohodnutej lehote.
• Súčasťou zápisu bude: stavebný denník, certifikáty a atesty použitých materiálov a návody na ich obsluhu, doklad
o uložení odpadu na skládku, ostatné dokumenty súvisiace s predmetom zmluvy potrebné k uvedeniu do užívania.
- Ak objednávateľ odmietne podpísať zápis o odovzdaní a prevzatí, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú
svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
- Pri preberaní predmetu zmluvy zistené prípadné ojedinelé drobné nedorobky a nedostatky, ktorých charakter
nebude brániť užívaniu predmetu zmluvy, nebudú dôvodom neprevzatia

hotového predmetu zmluvy

objednávateľom.
8.17 Zhotoviteľ musí pri realizácii predmetu zmluvy použiť len výrobky a materiály, ktoré majú také vlastnosti, aby
po dobu predpokladanej životnosti stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a
stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri
užívaní, ochrana proti hluku.
8.18 Zhotoviteľ nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú pri predčasnom užívaní stavby činnosťou
objednávateľa.
8.20 Zhotoviteľ odstráni zariadenie staveniska a upraví stavenisko najneskôr v deň odovzdania a prevzatia
predmetu zmluvy.

ČI. IX
Záručná doba a zodpovednosť za vady predmetu zmluvy
9.1 Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa požiadaviek špecifikovaných
v Prílohe č.1 a v Prílohe č.2 zmluvy.
9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ
preberie záruku za akosť predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2, resp. § 429 až § 431 Obchodného zákonníka.
Predmet zmluvy bude počas záručnej doby spôsobilý na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté
vlastnosti.
9.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spôsobené použitím vecí, poskytnutých
objednávateľom a zhotoviteľ, ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť, alebo
na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití písomne trval. Zhotoviteľ tak isto nezodpovedá za
vady, spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto
pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní písomne trval, alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol
zistiť.
9.4 Záručná doba predmetu zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a zápisničného prevzatia
predmetu zmluvy objednávateľom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do zápisu z
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

9.5 Záruka sa vzťahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby predmetu zmluvy
objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia predmetu zmluvy, resp. poškodenia
živelnou udalosťou.
9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia
pisomnej oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstráni v čo najkratšom technicky možnom čase. Termin
odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. Ak bude vada predmetu zmluvy neopraviteľná, zhotoviteľ sa
zaväzuje určiť do 5 dni od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia. Odstraňovanie záručných vád je
bezplatné.
9.7 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa budú záručné vady odstraňovať.
9.8 Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou firmou/organizáciou na náklady zhotoviteľa len v
prípade vzájomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne vady neodstráni.
9.9 Ak sa preukáže, že vada bola spôsobená nevhodným užívaním predmetu zmluvy, je objednávateľ povinný
uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady, vzniknuté v súvislosti s odstránením vady.
9.10 Ak pôjde o vadu, ktorá by mohla spôsobiť, alebo spôsobila na predmete zmluvy vznik havarijného stavu,
zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie vád do 24 hodin od ich oznámenia objednávateľom, ktoré v tomto
prípade môže byť telefonické na čisle............., alebo prostredníctvom e-mailu........................

ČI.X
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania
10.1 V pripade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, si môže objednávateľ
uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania, ak
sa zmluvné strany nedohodnú inak.
10.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením prípadných vád a nedorobkov zistených pri prevzatí predmetu
zmluvy a vád zistených počas záručnej doby, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR
za každý deň omeškania a za každú vadu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
10.3 V pripade omeškania zhotoviteľa s odstránením staveniska si môže objednávateľ uplatniť nárok na zmluvnú
pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
10.4 V pripade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, si zhotoviteľ môže uplatniť nárok
na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak.
10.5 Uhradením zmluvnej pokuty zhotoviteľom, nezanikne nárok objednávateľa na náhradu škody.
10.6 V súlade s § 364 Obchodného zákonníka zmluvné strany súhlasia so započítaním vzájomných pohľadávok
vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Čl. XI
Osobitné ustanovenia

11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej strane závažné skutočnosti, ktoré nastali po
podpise zmluvy a súvisia alebo môžu mať vplyv na predmet zmluvy.
11.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy budú zmluvné strany postupovať v
súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
11.3 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných
a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bude brániť v plnení povinností
podľa zmluvy zhotoviteľovi, alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné,
alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto
okolnosti. Ak sa plnenie zmluvy alebo jej etapy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci,
strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak
nedôjde k dohode, bude mať zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.
11.4 Ak sa zhotoviteľ v súvislosti s plnením povinností podľa zmluvy dostane do súdneho konania s treťou osobou,
alebo by takého súdne konanie hrozilo, bezodkladne o tom vyrozumie objednávateľa.
11.5 Zmluvné strany sú povinné zachovať mlčanlivosť o takých informáciách, ktoré podliehajú ochrane podľa
zákona o ochrane osobných údajov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Tento záväzok
nezaniká ani po ukončení účinnosti tejto zmluvy.
11.6 Zmluvné strany sú povinné zdržať sa konania, z ktorého vyplývajú neoprávnené prísľuby alebo záväzky
zaväzujúce zmluvnú stranu, a ktoré by spôsobilo, že by zmluvné strany alebo ich subdodávatelia porušili akékoľvek
platné protikorupčné všeobecne záväzné právne predpisy. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na neoprávnené
plnenia zástupcom alebo zamestnancom objednávateľa alebo im blízkym osobám.

Čt.XII
Skončenie zmluvy
12.1 Zmluva môže skončiť:
a) splnením v dohodnutej dobe, na ktorú bola uzatvorená,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,
c) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán,
d) odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
12.2 Zmluvný vzťah môže byť skončený písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán i bez uvedenia
dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli na 2 mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
12.3 V prípade, ak stavenisko nebude odovzdané do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy, zmluvné strany môžu
zmluvu vypovedať v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po
doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Objednávateľ si z tohto titulu bude môcť uplatňovať nárok na náhradu
škody, resp. zmluvnú pokutu.
12.4 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť:
- v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom; za podstatné porušenie zmluvy sa považuje: omeškanie zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy o viac ako 30 dní od dohodnutého termínu dodania;

zhotoviteľovi vzniká nárok na úhradu len skutočne vynaložených nákladov odsúhlasených objednávateľom,
znížených o výšku zmluvnej pokuty a náhrady škody
- ak zhotoviteľ neodovzdá predmet zmluvy v dohodnutej kvalite a rozsahu,
- v prípade nepodstatného porušenia zmluvy, len ak zmluvná strana nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej
primeranej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá,
- v pripade opakovaného porušenia akýchkoľvek povinnosti zhotoviteľom, ktoré vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy
alebo z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov; za opakované sa považuje preukázateľné
porušenie dvakrát a viackrát,
- z dôvodov uvedených v tejto zmluve.
12.5 Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v pripade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou riadne
vystavenej faktúry podľa tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 30 dni odo dňa jej doručenia objednávateľovi; skončeniu
zmluvy musí predchádzať upozornenie na neplnenie platobných povinnosti objednávateľa a na možnosť ukončenia
tejto zmluvy odstúpením.
12.6 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie,
ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť predmet zmluvy. Tieto okolnosti musi zhotoviteľ
podrobne špecifikovať a dokladovať.
12.7 Odstúpenie od zmluvy bude účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej
zmluvnej strane.
12.8 Ak objednávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy dá zmluvnej strane písomný príkaz na dočasné
zastavenie všetkých činnosti súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotoviteľ je povinný tento príkaz rešpektovať
a uschovať všetky dodávky na plnenie záväzku.
12.9 Príkazom na dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynúť lehota na splnenie povinností
uvedených v tejto zmluve. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym
postupom zhotoviteľa, lehota na splnenie povinnosti bude plynúť bez prerušenia.
12.10 Ak objednávateľ dá príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy, ktorá bude trvať dlhšie ako 1 mesiac,
bude povinný všetko, čo bolo dovtedy pripravené na plnenie odobrať a zaplatiť, ak sa zmluvné strany nedohodnú
inak.
12.11 Ak dočasné zastavenie realizácie predmetu zmluvy bude trvať dlhšie ako 3 mesiace, alebo ak už uplynul
pôvodne dohodnutý čas plnenia, záväzok zanikne, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zmluva skončí dňom
uvedeným v písomnom oznámení objednávateľa zhotoviteľovi.
12.12 V pripade odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy, je tento povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so
zabezpečením konzervácie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak je nutná, jeho stráženie a ostatné súvisiace
náklady. Objednávateľ je povinný v pripade jeho odstúpenia od zmluvy nahradiť zhotoviteľovi vynaložené náklady
spojené so začatím a realizáciou predmetu zmluvy podľa stavu jeho rozpracovanosti. Nárok na náhradu škody
oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia zmluvy druhou stranou, nie je týmto
dotknutý.
12.13 V pripade ukončenia zmluvného vzťahu so zmluvnou stranou je objednávateľ oprávnený pokračovať v
ďalších činnostiach na plnení predmetu plnenia s iným zmluvným partnerom, s čim zmluvná strana vopred súhlasí.
Uvedené právo sa vzťahuje na všetky plnenia realizované na základe tejto zmluvy.

ČI. XIII
Záverečné ustanovenie
13.1 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zneni neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z
tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy.
13.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej
republiky.
13.3 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán len v prípade, ak nebudú v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a európskou legislatívou.
13.4 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi začatie akéhokoľvek súdneho,
rozhodcovského, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo obdobného konania, ktoré sa začalo proti
nemu alebo ktoré sám inicioval v súvislosti s predmetom tejto zmluvy. Ďalej je povinný bezodkladne oznámiť
objednávateľovi, ak niektorý z veriteľov zhotoviteľa podal proti nemu návrh na vyhlásenie konkurzu a návrh na
povolenie reštrukturalizácie alebo vstup do likvidácie a jej ukončenie.
13.5 Skončením zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy s výnimkou
ustanovení, ktoré sa týkajú nárok na náhrady škody vzniknutej porušením tejto zmluvy, nároku na zaplatenie
zmluvnej pokuty podľa ustanovení tejto zmluvy a ďalej ustanovení tejto zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu
majú trvať aj po ukončení zmluvy, napr. dôvernosť informácií a mlčanlivosť.
13.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretiu tejto zmluvy má vyrovnané všetky záväzky voči objednávateľovi
podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Táto skutočnosť je podmienkou
na uzatvorenie tejto zmluvy.
13.7 Zhotoviteľ nepostúpi bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany ani inak neprevedie
práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy v celku ani v jej časti inému subjektu a nepostúpi časť alebo celkovú
výšku svojich pohľadávok na tretiu osobu.
13.8 Zhotoviteľ je povinný vopred informovať objednávateľa o každej zmene vlastníctva spoločnosti alebo jej časti
a túto skutočnosť aj preukázať.
13.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy k zmluve:
- príloha č.1: Vyhodnotenie termografických snímok okien budovy“,
- príloha č.2: Požiadavka objednávateľa na vypracovanie cenovej ponuky
- príloha č.3: Špecifikácia ceny diela
- príloha č.4: Harmonogram

13.10 Zmluvné vzťahy, neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
13.11 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, budú riešiť rokovaním o možnej
dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzí nimi na základe tejto zmluvy sa riadia právnym

poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory, o ktorých sa strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie
vecne a miestne príslušnému súdu.
13.12 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
13.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom Ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni
a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že si ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu
rozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Bratislava, dňa

.............................dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:
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Ing. Peter Lačný - PEEL CONS
Krivánska 6,97411 Banská Bystrica
tí.s 09115610 05; e-mail; lacny.peter@gmail.com

Vyhodnotenie termografických snímok okien budovy
Expozitúra NKÚ Banská Bystrica
a posúdenie návrhu ich výmeny z hľadiska energetickej
efektívnosti vykurovania budovy

Banská Bystrica december 2019
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Termografické meranie budovy prevádzky bolo vykonané kamerou FLUKE TiS dňa
02.12.2019 v čase 7,30 - 8,30 hod. Čas snímania bol zvolený tesne pred východom slnka
spoza miestneho obzoru, tak aby fasáda budovy nebola ešte oslnená. Teplota
vonkajšieho vzduchu bola -2°C. Budova bola vykúrená, v prevádzke.
Budova bola postavená koncom 19. storočia. Obvodové steny sú murované z tehelného
muriva 450 - 600 mm. Pôvodne mala sedlovú strechu bez využitia. Rekonštruovaná
bola v rokoch 1995 - 1996. Projekt zhotovil PRODING spoločnosť sr.o. Banská Bystrica.
Budova bola čiastočne zateplená SV/SZ fasáda, fasáda do ulice ostala z hľadiska
pamiatkovej ochrany (historické centrum BB] bez zateplenia. Do krovu boli umiestnené
prevádzky, krov bol zateplený. Všetky okná na budove boli vymenené - drevený rám,
izolačné dvojsklo.
Termografia bola zameraná na konštrukciu okien a bola vykonaná z exteriéru ako aj z
interiéru. Bola vykonaná aj vizuálna prehliadka okien, ktorou bolo konštatované
netesnosť rámov okien v osadení do muriva, netesnosť krídiel okien z hľadiska
netesnosti v obvodovom kovaní. Drevená konštrukcia okien je jednoduchá z mäkkého
dreva. Tieto poruchy okien spôsobujú efekt trvalého prievanu v ich blízkosti, kde sú
umiestnené pracovné stoly zamestnancov, je znížená ich tepelná pohoda, čo spôsobuje
potrebu zvýšeného stupňa vykurovania.

Obr. 1 Celkový pohľad na budovu

Vyhodnotenie termografických snímok

Obr. 2
Garážová

brána

bez

zateplenia

z jednoduchého

prelisovaného smaltovaného plechu.
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Obr. 3
Okná v uličnej fasáde, 2.n.p. v celej ploche zasklenia
vykazujú zvýšený prestup tepla.

Obr. 4
Okná v podkroví v uličnej fasáde, zvýšený prestup
tepla v rámovej konštrukcii okna ako aj v zasklení.
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Obr. 5
Okno v štíte strechy v uličnej fasáde, extrémny
tepelný most v celej konštrukcii.
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Obr. 6
Okno v 2.n.p. v uličnej fasáde, výrazný prestup tepla
v celej ploche zasklenia ako aj po obvode osadenia
okna do muriva.

Obr. 7
Okno v 2.n.p. v uličnej fasáde, výrazný prestup
tepla včelej ploche zasklenia ako aj po obvode
osadenia okna do muriva.
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Obr. 8
Okno l.n.p, v uličnej fasáde, výrazný prestup tepla
včelej ploche
výraznejší].

zasklenia

(v

jednej

polovici

Obr. 9
Okno l.n.p. v uličnej fasáde, výrazný prestup tepla
v celej ploche zasklenia.
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Obr. 11
Okno

v 2,n.p.

v uličnej

fasáde,

s výrazným

prestupom tepla v celej ploche zasklenia, ako aj po
obvode osadenia do muriva.

Obr. 12
Detail

okna s poruchou

tesnenia okna medzi

krídlom a rámom okna, ako aj medzi rámom okna
a ostením muriva.

Obr. 13
Detail okna s poruchou

tesnenia okna medzi

krídlom a rámom okna v hornom rohu.
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Obr. 14
Detail okna s poruchou
krídlom

a rámom

tesnenia okna

okna

v hornom

medzi
rohu

a pokračovaním v nadpraží okna.

Obr. 15
Pohľad na nadpražie okna z interiéru s poruchou
tesnenia.

Obr. 16
Detail okna z interiéru, porucha tesnenia okenných
krídiel a rámu okna.
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Obr. 17
Detail okna z interiéru, porucha tesnenia okna
medzi krídlom a rámom okna.

Obr. 18
Detail okna z interiéru, porucha tesnenia okna
medzi krídlom a rámom okna.

Obr. 19
Detail okna z interiéru, porucha tesnenia okna
medzi krídlom a rámom okna., ako aj rámom okna
a ostením muriva.
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Obr 21
Extrémna netesnosť okna medzi krídlom a rámom
okna v dolnej časti pri parapete.

Obr. 22
Extrémna netesnosť okna medzi krídlom a rámom
okna v mieste závesu okenného kridla.

9

r«n
R H1
k ti •'

1

Obr. 24
Extrémne netesnosti medzi rámom a krídlom okna
takmer po celom obvode.

Záver - vyhodnotenie detailov, návrh ďalšieho postupu.
Okná boli zhotovené a osadené v priebehu rokov 1994-1995. Ich vek je 24 rokov.
Konštrukcia a vyhotovenie zodpovedajú na tú dobu nižšiemu štandardu z hľadiska
tepelno technických vlastností. Rám okna je drevený - mäkké drevo jednoduché
(nelepené) s celoobvodovým kovaním, ktoré však nedomyká krídla k rámom, čo
spôsobuje netesnosť okien medzi krídlom a rámom. Osadenie okien do obvodovej steny
je prevedené zle, na niektorých miestach sú viditeľné štrbiny medzi rámom a ostením
voľným okom. Zasklenie okna - izolačné dvojsklo vo väčšine je už nefunkčné.
Navrhujeme preto všetky okná vymeniť za nové s izolačným trojsklom, s dreveným
Eurorámom alebo plastovým 6-komorovým rámom v povrchovej úprave tmavé drevo.
Požiadavka Uw = 0,8 W/(mz.K)
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Vyhodnotenie výmeny okien z hľadiska energetickej efektívnosti
vykurovania budovy
Pre výpočet potreby tepla na vykurovanie bola použitá obálková sezónna metóda
z normalizovanými hodnotami materiálov a konštrukcií. V budove bola vykonaná
odborná obhliadka, pre výpočet bola použitá aj neúplná projektová dokumentácia pre
obnovu budovy z roku 1994.
Výpočet potreby tepla - stávajúci stav:
Energetické
1. Budova:

hodnotenie budovy
j

Expozitúra NKÚ BB
2451,5i

Obostavaný objem Vh Im1!

701,05

Merná plocha A. [m3]

3,50

Priemerná konštrukčná výška hLnt (ml:
Typ budovy:

Administratívna budova
obnova

Účel hodnotenia

2. Merná tepelná strata prechodom tepla Ht [W/K
Konštrukcia

Plocha Aj
[m3]

U
[W/(ml K)]

UiA,
[W/K]

Faktor
b,

b, U,. A,
[W/K]

Obvodová stena 600

92,54

1,050

97,17

1

97,17

Obvodová stena 600 + EPS 50

108,77

0,450

48,95

1

48,95

Obvodová stena 450

44,45

1300

57,79

1

57,79

Obvodová stena 450 + EPS 50

54,50

0,490

26,71

1

26,71

Štítová stena 150

24,37

0340

849

1

849

Štítová stena 300

18,37

0,300

5,51

1

5,51

Siena krovu

38,90

0,220

8,56

0,8

6,85

Štít krovu

25,08

0420

5,52

1

5,52

Krov

304,15

0420

66,91

0,8

53,53

Podlaha na teréne

24045

0,300

72,08

1

72,08

Okná a dvere

53,17

2,700

143,56

1

143,56

Strešné okná

7,80

1,500

11,70

l

11,70

Vstupné dvere 1

2,75

1,500

4,13

1

4,13

Vstupné dvere 2

2,50

1,700

445

i

445

Vstupné dvere 3

1,80

6,500

11,70

1

11,70

Garážová brána

5,52

6,500

35,88

1

35,88

-Súčty

1 024,92

608,68

593,58

3. Započítanie vplyvu tepelných mostov (paušálne)
pôvodné konštrukcie AU = 0.1
nové konštrukcie. AU = 0.05
Vplyv tepelných mostov (W/K]
Merná tepelná strata Hr (W/K]
Priemerný súčiniteľ prechodu tepla [W/(m2 K)]

AULA,-

102,49

H: = £b,UjA+AUSA,=

696,08

Un = Ht/SA, =

11

0,68

4. Merná tepelná strata vetraním Hv |W/K|
Intenzita výmens vzduchu v l/h

5. Merná tepelná strata H = Ht+Hv |W/K|

1019,68

6. Solárne zisky Qs [kWh|
A„

Qi-£l, 10,5 gp, Aw

juh

320

0,675

0,00

0

východ/západ

200

0,675

0,00

0

sever

100

0,675

0,00

0

luhovýchod/juhozápad

260

0,675

42,63

3740,7825

severovýchod/severozápad

130

0,675

18,34

804,6675

horizont

340

0

0

1.,

Os —

4545,45

7. Vnútorné zisky Qi [kWh]
q.

Q, = 5.q,.A:

rodinný dom

0

0

bytový dom

0

0

verejná budova

6

21031,5
Q ’

21031,5

8. Celkové vnútorné zisky Qi + Q. [kWh|__________________________________________ ___________________
25576,95

3

9. potreba tepla na vykurovanie |kWh/al__________
Q, - 82, 1(Ht+H5)-0,95.(Q,+Q,)

59 417,22

10. Merná potreba tepla na vykurovanie |kWh/m’|
24

GbŕVi

11. Merná potreba tepla na vykurovanie [kWh/mal
Qb/Ab

84,8

12. Faktor tvaru budovy
0,42

13. Normové hodnotenie mernej potreby tepla na vykurovanie
Maximálna hodnota QhjhLbu.

10038

Normalizovaná (požadovaná) hodnota Qilm.n

73,20

Odporúčaná hodnota Qn^jji

36,60

Cieľová odporúčaná hodnota

1830

12

H
H

Výpočet potreby tepla - navrhovaný stav:
Energetické hodnotenie budovy
Expozitúra NKÚ BB

1. Budova:

2451,51

Obostavany objem Vb [m’l

701,05

Memá plocha Ab |nv]
Priemerná konštrukčná výška

3,50

fml:

Typ budovy:

Administratívna budova
obnova

Účel hodnotenia.

2. Merná tepelná strata prechodom tepla Ht [WZK •
Konštrukcia

Plocha A,
[m1]

U
[W/(m2 K>]

U,A,
[W.'K]

Faktor
b,

b, U: A.
[WZK]

Obvodová stena 600

92,54

1,050

97,17

l

97,17

Obvodová stena 600 + EPS 50

108,77

0,450

48,95

1

48,95

Obvodová stena 450

44,45

1,300

57,79

1

57,79

Obvodová stena 450 + EPS 50

54,50

0,490

26,71

1

26,71

Štítová stena 150

24,37

0,340

849

1

8,29

Štítová stena 300

18,37

0,300

5,51

1

5,51

Stena krovu

38,90

0420

8,56

0,8

6,85

Štít krovu

25,08

0420

5,52

1

5,52

Krov

304,1 S

0420

66,91

0,8

53,53

Podlaha na teréne

240,25

0,300

72,08

l

72,08

Okná a dvere

53,17

0,800

42,54

1

42,54

Strešné okná

7,80

0,800

644

1

644

Vstupné dvere l

2,75

1,500

4.13

1

4,13

Vstupné dvere 2

2,50

1,700

445

1

445

Vstupné dvere 3

1,80

6,500

11,70

1

11,70

5,52

1,000

5,52

1

Garážová brána
SuČt^^

l 024,92

5,52

471,83

456,74

3. Započítanie vplyvu tepelných mostov (paušálne)
pôvodné konštrukcie AU = 0,1
nové konštrukcie AU = 0,05
Vplyv tepelných mostov [W/K]
Memá tepelná strata Ht [W/K]
Priemerný súčiniteľ prechodu tepla [W/ímJ K)]

AUĽA =

102,49

HT=Eb,.Uŕ.A,+AUIAt =

55943

U„ = HT/SA,=

0,55

4. Merná tepelná strata vetraním Hv [W/K]
Intenzita výmeny vzduchu v l/h

n

0,5

5. Merná tepelná strata H = Ht+Hv [W/K]

Hv = 0,264.n. Vh

323,60

882,83

13

6. Solárne zisky Qs [kWh]
I.)

Em

Aq,

Qs-ĽI, lO^.A*

juh

320

0,63

0,00

0

východ/západ

200

0,63

0,00

0

sever

[00

0,63

0,00

0

luhovýchod/juhozápad

260

0,63

42,63

3491,397

severovychod/severozápad

130

0,63

18,34

751,023

horizont

340

0

0
Qs ■

4242,42

7. Vnútorné zisky Qi IkWhl
q.

Q, = 5.q,Ah

rodinný dom.

0

0

bytový dom

0

0

veremá budova:

6

21031,5
21031,5

8. Celkove vnútorné zisky Qi + Qi |kWh|__________________________________________ ___________________
25273,92

9. potreba tepla na vykurovanie |kWh/a|
Qn = 82,l(Hr+Hv)-O,95.(Q,+Q,)

48 470,28

10. Merná potreba tepla na vykurovanie |kWh/m’|
Qh/Vb

20

11. Merná potreba tepla na vykurovanie |kWh/ma|
Qv'Ab

69,1

12. Faktor tvaru budovy_______________________________________________________________ _________________
IA/Vb

032

13. Normové hodnotenie mernej potreby tepla na vykurovanie
100,38

Maximálna hodnota Qjudjnu
Normalizovaná (požadovaná) hodnota Qiujjz

73,20

Odporúčaná hodnota Qioutii

36,60

Cieľová odporúčaná hodnota Qhjiji!

18,30

Vyhodnotenie:
Potreba tepla súč. stav

Potreba tepla návrh

Úspora

Úspora potreby tepla

kWh.a

kWh.a

kWh.a

59 417

48 470

10 947

%
18,4
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NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Priemyselná 2,824 73 Bratislava 26
tw »*>

Rozmery {mm, a počet okien na hlavne, budove Expozitúry NKÚ SR Banská Bystrica

(bez podkrovia}
o
c,

Názov akcie: Výmena obvodových okien na hlavnej budove Expozitúry NKU SR Banská Bystrica vrátane osadenia
vonk^'šfch a vnútorných parapetných dosiek a opravy okenného ostenia
Miesto reabzócie: Horná 57.974 01 Banská Bystrica

o
c

Počet obvodových okien na výmenu:
Rozmery okien (wtf schémy. 7 ráznych rozmerov okien)

o

Odporúčaný materiál nových okien 5-komorový rám v povrchovej úprave drevo (dub zlatý), požiadavka Uw - 0 ti
W/(mJ K), vrátane kovania a vnútorných a vonkajších parapetov (vnútorné pgrapetné dosky plaš: drevo dezén dub zlatý

o
o

2S Ks

é 500 mm a 300 mm vonkajšie parapety AL,
Lokalita objektu budova sa nachádza v pamiatkovej zóne mesta (nie je kultúrnou pamiatkou J
Ostatné: fyzická obhliadka objektu potrebná
o fikt

1160x1510

2»

Pohľad z vnútre

4j4ki

400 x 1500

HSks

L*nmJ
4060 x 2100

3J1KS 400x1200

Poh/sd z vnútra

5)

4b

460x850

Pohľad z vnútre

Pohľad z vnútre
V

fl,4k$ 720 x 660
Pohľad z vnútra

,2k» 530 x 300

•4?l 4R47ľKH).

zooaoeoenamiaí

jhíms e

WWW rtu 'K* íl

—=—

; mi

■

■■

■

.■■■■■» '

Príloha č. 3 k návrhu Zmluvy o dielo
1. Obchodné meno uchádzača.................................................................................................
2. Sídlo a miesto podnikania uchádzača:....................................................................................
Jednotková
Položka

Počet kusov

Jednotková

cena bez DPH cena s DPH za 1
za1 ks

ks

Celkom bez

Celkom s

DPH za

DPH za

požadované

požadované

množstvo

množstvo

Okno s rozmermi
1180 x 1510 mm
6
Okno s rozmermi
1060 x 2100 mm
13
Okno s rozmermi
400 x 1200 mm
1
Okno s rozmermi
400 x 1500 mm
1
Okno s rozmermi
480 x 850 mm
1
Okno s rozmermi
720 x 850 mm
1
Okno s rozmermi
530 x 500 mm

2

Ostatné náklady *

Celkom cena bez DPH

Celkom cena s DPH

* V tejto položke uchádzač uvedie všetky ostatné náklady, ktoré sú potrebné na zrealizovanie diela uvedene
v článku II. bodoch 2.2 a 2.3 zmluvy o dielo

Poznámka: Uchádzači zaokrúhľujú svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na dve desatinné miesta.

Dátum:

.................................................................
odtlačok pečiatky, meno a podpis uchádzača

Príloha č. 4 Harmonogram zhotovenia diela k Návrhu Zmluvy o dielo

HARMONOGRAM ZHOTOVENIA DIELA
Spoločnosť (názov, sídlo, IČO DIČ, IČ DPH):

Stavba: Výmena obvodových okien na hlavnej budove expozitúry NKÚ SR Banská Bystrica
Začiatok prác:
Ukončenie prác:
Rozpis stavebných prác:

