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PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  

 

1. Predmet zákazky:  

Predmetom zákazky sú stavebné práce a všetky dodávky súvisiace s opravou učebne, sociálnych 

zariadení, prestavbou miestnosti upratovačky na WC pre ZŤP a tiež opravou exteriérového 

schodiska ku vstupu do budovy, a to v súlade s technickou špecifikáciou a obchodnými pod-

mienkami plnenia stanovenými objednávateľom. 

2. Rozsah prác predmetu zákazky je bližšie špecifikovaný vo výkaze výmer (Príloha č. 2).  

3. Súčasťou plnenia predmetu zákazky je aj 

 doprava materiálu, odvoz a uloženie stavebného odpadu na skládku 

 uvedenie do prevádzky 

 dodanie dokladov súvisiacich s predmetom zákazky (certifikáty, atesty, návody na obsluhu, 

záručné listy a dokumentácia v slovenskom jazyku). 

4. Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác, pri 

dodržaní parametrov zadania, platných STN noriem, technologických postupov, všeobecne zá-

väzných technických požiadaviek na stavebné práce, platných právnych, prevádzkových a bez-

pečnostných predpisov. 

5. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, 

resp. musia byť v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístup-

ňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

6. Uchádzač nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa na pracovisku. 

7. Uchádzač bude zodpovedať za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, za dodržia-

vanie nočného a nedeľného pokoja. 

8. Uchádzač je povinný rešpektovať požiadavku verejného obstarávateľa realizovať predmet zá-

kazky tak, aby neprišlo k obmedzeniu užívania priestorov verejného obstarávateľa, resp. na 

skrátenie tohto obmedzenia na nevyhnutný rozsah. 

9. Uchádzač je povinný rešpektovať požiadavku verejného obstarávateľa na dôsledné denné upra-

tanie pracoviska po ukončení prác, dopravu a odvoz stavebného odpadu na skládku v súlade s 

platnými právnymi predpismi. 

10. Uchádzač počas realizácie predmetu zákazky zabezpečí čistotu a poriadok na pracovisku. 

Uchádzač odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností pri realizácii 

predmetu zákazky. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže verejný obstarávateľ na ná-

klady uchádzača zabezpečiť poriadok a vzniknuté náklady odúčtovať z konečnej fakturácie. 

11. Nakladanie s odpadmi vrátane dokladovania o naložení s odpadom je uchádzač povinný reali-

zovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi. Náklady 

na odvoz a likvidáciu stavebného odpadu a poplatok za uloženie odpadu musia byť uchádza-

čom zohľadnené v cenovej ponuke. Prípadné škody – postihy, ktoré by vznikli verejnému ob-

starávateľovi zanedbaním povinností uchádzača v tejto súvislosti, bude hradiť uchádzač. V prí-

pade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voči verejnému 
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obstarávateľovi z dôvodu pochybenia na strane uchádzača v tejto veci, túto znáša a uhradí v ur-

čenej lehote uchádzač. 

12. Miesto realizácie: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 851 01  Bratislava, 

stavba s. č. 993 situovaná na p. č. 3540, zapísaných v liste vlastníctva číslo 3258, ktorý vedie 

Správa katastra pre HM SR Bratislava, pre katastrálne územie Petržalka 5. 

 

 

 


