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Výzva na predkladanie cenových ponúk 
 
 
1.Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov: Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vjm  
So sídlom:    Kuzmányho č. 06, 041 74 Košice 
Zastúpený:   Mgr. Evou CSURKÓ, riaditeľka školy     
IČO:             00 161 004 
DIČ:             2020 762 392 
Email:          skola@maraigimi.sk 
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ing. Tatiana Chovanová  
Telefón: 055/622 19 54 
Email:         chovanova@maraigimi.sk  

 
2. Predmetu zákazky 

2.1. Názov zákazky: Projekčná – inžinierska činnosť    
2.2. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služieb    
2.3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):  

Hlavný slovník : CPV 
712 42 000-6  príprava projektov a návrhov, odhad nákladov pri ukutočňovaní   
                       rekonštrukcie priestorov budovy školy  
713 21 000-4 inžinierske projektovanie mechanických a elektroinštalácií budov 
 
2.4. Bežná dostupnosť podľa § 2 ods. 5 písm. o) v spojení s § 2 ods. 6 a ods. 7 zákona 

o verejnom obstarávaní:  
Nie je bežne dostupná stavebná práca/tovar/služba 
2.5. Postup verejného obstarávania:  

Zákazka podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ZVO). 

2.6. Typ zmluvy:  
Zmluva o dielo  
2.7. Termín realizácie zmluvného záväzku:   

Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň 
odo dňa odoslania informácie  o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 zákona o VO. 
3. Miesto realizácie predmetu zákazky:  

3.1. Miesto dodania predmetu zákazky:  
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, - 
Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, 041 74 
Košice  
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4. Opis a rozsah predmetu zákazky:  
4.1. Opis predmetu zákazky je projektová a inžinierska činnosť, jej cieľom je 

vypracovanie koncepcie riešenia rekonštrukcie priestorov budovy školy nachádzajúcej sa 
v oblasti chránenej pamiatkovým úradom v rozsahu podľa špecifických požiadaviek 
verejného obstarávateľa.  

 
Rozsah predmetu zákazky je : „Oprava telocvične a posilňovne, školského dvora 

a odborných učební školy, oprava sociálnych zaradení dievčat, výmena okien ,  nákup 
didaktických pomôcok a interiérového zariadenia do odborných učební (popis 
projektu)“, ktorý je poskytnutý  poskytovateľom zahraničného grandu Bethlena Gábora pre 
realizáciu rekonštrukcie priestorov budovy školy v zmysle zmluvy.  

Požiadavky verejného obstarávateľa: 
Návrh stavebných úprav predmetných miestností a interierové vybavenie predmetných 
miestností .  
Navrhnúť dispozičné riešenie v týchto miestnostiach: 

• Č. 017,018 Telocvičňa, Pódium pri telocvični, Posilňovňa 

• Č. 116 Skladovací priestor   

• Č. 202 Učebňa , č. 313 Učebňa MJ a L, č. 302 SJa L  

• Č. 215A,215B,213  Počítačové učebne 3x 

• Odvodnenie a nové riešenie trávnatého ihriska na šk.dvore 

• Č. 315 Študovňa  
Stavebné úpravy pozostávajúce z: 

• Prípravných stavebných prác 
- príprava montáž a dodávka elektrických žalúzií 
- slaboprúdové rozvody 
- počítačové rozvody 
- zásuvkové a svetelné rozvody 

• Realizačné a dokončovacie stavebné práce 
- Nové stierky , omietky v opravených učebiach a miestnostiach 
- Maľovacie práce vo všetkých predmetných miestnostiach 
- Výmena podlahy vo všetkých predmetných miestnostiach 
- Výmena okien na spoločných priestoroch (prízemie, 1. a 2. poschodie, schodisko 

školy)  
- Stavebné úpravy dievčenských sociálnych zariadení (prízemie, 1. a 2. poschodie) 
- Príprava a realizácia lezeckej steny v telocvični . 

Navrhnúť interiérové vybavenie opravených odborných učební 
- nákup učebných pomôcok na prírodovedné predmety,  
- nákup učebných pomôcok na umelecké predmety,  
- nákup učebných pomôcok na jazykové predmety, 
- nákup výpočtovej techniky, PC, softvéry,  
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- nákup interaktívnych tabúľ, 
- nákup školského nábytku do vš. Opravených odborných učební, 
- nákup telovýchovných učebných pomôcok do telocvične, a posilňovne. 

5. Obhliadka miesta:  
Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča obhliadku miesta realizácie predmetu 

zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu 
a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu uchádzača. 
Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, si v dňoch od 24. 04. do 
25.04.2017  dohodnutý vopred čas obhliadky s Ing. Tatianou Chovanovou na t.č. 
055/6221954, e-mail: chovanova@maraigimi.sk  

6. Variantné riešenie: neumožňuje sa  
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 9 345,70 € bez DPH, 11 214,84 eur s DPH. 
    Po  zaokrúhlení 11.215,00 eur.  
8. Predkladanie cenových ponúk:  
  8.1.  Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene €.  
  8.2. Cenová ponuka predmetu zákazky, ktorá zahŕňa aj všetky náklady spojené   

s uskutočnením stavby predmetu zákazky sa predkladá na celý predmet zákazky.  
8.3. Lehota na predloženie cenových ponúk vrátane všetkých dokladov je určená do 

28.04.2017, do 12:00hod. 
8.4. Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe v uzatvorených obálkach a označujú 

sa „G a ZŠ Košice – NEOTVÁRAŤ“  alebo prostredníctvom e-mailu 
chovanova@maraigimi.sk s označením , resp. názvom správy G a ZŠ Košice – 
NEOTVÁRAŤ, e-mail je potrebné zabezpečiť aspoň vyžiadaná potvrdenia o prečítaní e-
mailu a následným odoslaním potvrdenia o jeho prečítaní.  
9. Lehota viazanosti ponúk : do 30.12.2018 /po dobu trvania projektu/ 
10.Podmienky financovania predmetu zákazky 

10.1. Premet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa 
získaných od poskytovateľa zahraničného grandu Bethlena Gábora z Maďarska.  

10.2. Fakturácia / úhrada bude realizovaná formou bezhotovostného prevodu na účet po 
vystavení daňového dokladu –faktúry poskytovateľom a doručení objednávateľovi v zmysle 
uzavretej zmluvy.   
Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi .  

 
11. Podmienky účasti uchádzačov  

11.1. Osobitné postavenie (§32) 
Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť kópiu dokladu o oprávnení 
poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky podľa § 32 ods.1 písm.e) v nadväznosti 
na ods. 2 písm.e) zákona o verejnom obstarávaní . Kópia uvedeného dokladu nemusí byť 
úradne overená.  
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11.2. Finančné a ekonomické postavenie (§33) 
Verejný obstarávateľ nevyžaduje.  

11. 3 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť (§34) 
Verejný obstarávateľ nevyžaduje.  

11. 4 Podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) , ak sa uplatňuje (§38) 
Verejný obstarávateľ nevyžaduje.  
 
12. Podmienka zápisu v registri partnerov verejného sektora  

 
12.1 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu 

alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa 
do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného 
sektora,  alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, 
ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní 
v registri partnerov verejného sektora.  

12.2  Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotu podľa § 117 zákona 
o verejnom obstarávaní sa § 56 zákona neuplatňuje, t.j. uzavretie zmluvy s úspešným 
uchádzačom nie je podmienené zápisom v registri partnerov verejného sektora.  

 
13. Cena a spôsob jej určenia :  

 
13.1 Ak je uchádzať platcom DPH uvedie cenu bez DPH , hodnotu DPH a celkovú 

cenu, v ktorej bude zahrnutá aj DPH, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. DPH bude 
účtovaná  v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných 
v čase fakturácie.  

13.2 Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH neuvádza ani sadzbu a ani hodnotu DPH , 
uvedie návrh uchádzača.  

13.3 Uchádzač uvedie celkovú cenu za celý predmet zákazky v dokumente cenový 
návrh uchádzača.  

13.4 Celková cena za predmet zákazky bude zároveň návrhom uchádzača na plnenie 
kritéria Celková hodnota zákazky.  

13.5 Cena musí byt stanovená v zmysle zákona NR SR c. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR c. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
NR SR c.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

13.6  Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať všetky náklady uchádzača potrebne 
k zhotoveniu predmetu zákazky a primeraný zisk. Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu 
dodatočných  nákladov, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu zákazky.  

 
14. Požiadavky na predmet zákazky: 

Obchodné a zmluvné podmienky – požiadavky na predmet zákazky. 
14.1  Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o poskytnutí služieb  podľa návrhu 

zmluvy o poskytnutí služieb – prílohy tejto výzvy.  
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14.2 Spôsob preukázania splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa. Splnenie 
požiadaviek na predmet zákazky uchádzač preukáže predložením podpísaného návrhu 
zmluvy vrátané príloh, doplneného podľa pokynov uvedených v tejto vyzve na predkladanie 
ponúk.  
 
15. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk: 

15.1 Najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. 
16. Obsah ponuky: 

16.1 Ponuka musí obsahovať: 
16.1.1 Doklady v zmysle bodov 11 až 13 tejto výzvy 
16.1.2 Doklady v zmysle bodov 14- Návrh Zmluvy o dielo 
16.1.3 Cenový návrh uchádzača – príloha výzvy 
 

17. Vyhodnotenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky  
17.1 Verejný obstarávateľ vyhodnotí  splnenie podmienok účasti uchádzačov 

a požiadaviek na predmet zákazky hodnotením SPLNIL/NESPLNIL. Ponuky uchádzačov , 
ktorí nesplnia podmienky účasti, alebo požiadavky na predmet zákazky, t.j. ktoré budú 
hodnotené ako NESPLNIL , budú z procesu verejného obstarávania vylúčené. 

17.2 Do procesu vyhodnotenia ponúk na základe kritérií na vyhodnotenia ponúk budú 
zaradené len ponuky uchádzačov, ktorí v procese vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 
uchádzačov a požiadaviek na predmet zákazky boli vyhodnotené spôsobom SPLNIL a ktoré 
neboli vylúčené.  
 
18. Spôsob vyhodnocovania ponúk uchádzačov na základe kritérií. Pravidlá uplatnenia 
kritérií pri vyhodnocovaní ponúk, spôsob určenia poradia uchádzačov.  

18.1  Ponuky uchádzačov, ktorí predložili všetky požadované doklady a neboli vylúčené 
v procese vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov a požiadaviek na predmet 
zákazky, budú vyhodnocované na základe určeného kritéria „najnižšia cena“. 
 
18.4 Spôsob určenia poradia uchádzačov:  
Verejný obstarávateľ zoradí ponuky klesajúcim spôsobom, t.j. porovnaním a klesajúcim 
usporiadaním celkových cenových ponúk získaných uchádzačmi, to znamená počnúc 
ponukou uchádzača s najnižšou celkovou cenou a končiac ponukou uchádzača s najvyššou 
celkovou cenou. 
 
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

19.1.Verejný obstarávateľ po ukončení lehoty na predkladanie ponúk začne proces 
otvárania predložených ponúk v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní , dňa 
02.05.2017 o 08.00 hod. v riaditeľni školy na Kuzmányho č. 06, Košice, overí splnenie 
podmienok účasti a vyhodnotí predložené ponuky.  
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19.2. Všetkým uchádzačom bude zaslaná informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. 
19.3. Verejný obstarávateľ pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou nepotrebuje  

čakať lehotu na uzavretie zmluvy-môže sa uzavrieť hneď po vyhodnotení cenových ponúk.  
19.4. Ak úspešný uchádzač z akýchkoľvek príčin odstúpi od podpisu zmluvy, verejný 

obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.  
19.5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku 

z predložených ponúk a zrušiť postup verejného obstarávania v prípade , že predložené 
ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, ak sa zmenili  
okolností platné v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania, ak ani jedna predložená 
ponuka nebude spĺňať podmienky verejného obstarávania uvedené v tejto výzve. O zrušení 
postupu verejného obstarávania verejný obstarávateľ upovedomí všetkých uchádzačov.  

19.6. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením 
cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 
obstarávateľovi.  
 
 
 
V Košiciach , dňa 21.04.2017 
                                                                                                

                                                                                                            Mgr. Eva CSURKÓ 
                                                                                                          schválila riaditeľka školy 
 
Vypracovala: Ing. Tatiana Chovanová 
                      vedúca ekon.úseku  
 
 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 2 Zmluva o poskytnutí služieb   
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Príloha č. 1         Výzvy                        
 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
SÚŤAŽNÁ PONUKA 

 
1. Základné údaje uchádzača: 
Obchodné meno spoločnosti: 
Adresa sídla spoločnosti: 
Konateľ spoločnosti: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zastúpený: 
Tel: 
E-mail: 
 
 
 
 

Názov predmetu 
obstarávania: 

Cena celkom 
bez DPH: 
 

 
DPH(20%) 

Cena celkom 
s DPH: 
 

 
 
Projekčno- inžinierska 
činnosť pre projekt 
Bethlena Gábora 2017  
 

 

  

 

 
Jednotková a celková cena predmetu zákazky obsahuje aj všetky iné vedľajšie náklady 
uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so zabezpečením predmetu zmluvy.  
 
V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude z procesu verejného  
obstarávania vylúčená. 
 
Podpis: ........................................... 
(vypísať meno, priezvisko a funkciu 
oprávnenej osoby uchádzača) 
 
Dátum predkladania ponuky uchádzačom : .................... 
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Príloha č. 02 Výzvy 
 

Návrh zmluvy: 
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ZMLUVA  O DIELO č. 04/2017  
Na dodávku projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti  uzatvorená 

podľa §  536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

I. 

ZMLUVNÉ  STRANY 

 

1.1 Objednávateľ: Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s v.j.m.,  
                          Kuzmányho č. 06, 041 74 Košice  
 

IČO:                      00 161 004  

DIČ:                      20 20 762 392   

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: SK 12 8180 0000 0070 0018 7225  

Štatutárny zástupca: Mgr. Eva Csurkó 

Email:                   csurko@maraigimi.sk  

 

 

  1.2. Zhotoviteľ:........................................................... (názov, adresa)  

  IČO:....................................................................... 

IČ DPH..................................................................... 

Bankové spojenie:.................................................... 

Číslo účtu:................................................................ 

Štatutárny zástupca:................................................... 

Zamestnanec poverený technickým dojednaním:...............................................(nie je 

nutný) 
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II. 

PREDMET  PLNENIA 
 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok: 

a) zhotoviteľa, že vykoná dielo pre objednávateľa podľa článku III.  a odovzdá ho 
objednávateľovi, 

b) objednávateľa, že poskytne zhotoviteľovi všetky nevyhnutné potrebné podklady 
a oznámi svoje požiadavky na obsah a formu diela a hotové dielo prevezme, 
najneskôr posledný deň lehoty na vykonanie a odovzdanie diela a zaplatí zaň 
zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. V. 

2.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, najmä podklady technickej 
špecifikácie a iné požiadavky diela, ktoré majú vplyv na rozsah a formu diela. 

 

III. 

DIELO 

3.1. Dielom podľa tejto zmluvy je: 

        Vypracovanie koncepcie projektovej dokumentácie a súvisiacej inžinierskej činnosti pre 
rekonštrukciu priestorov budovy školy G a ZŠ Sándora Máraiho s v.j.m., Kuzmányho č. 06, 
041 74 Košice v rozsahu verejného obstarávateľa  podľa bližšej špecifikácie.  

3.2. Spracovanie iných podkladov (podľa potreby objednávateľa napr. interiéry v budove 
a pod.) 

3.3. Zhotoviteľ vykoná dielo osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo 
výstavbe. 

IV. 

LEHOTY  PLNENIA  ZÁVÄZKOV 

4.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III.: 

       odsek 1  v termíne najneskôr do: 31.05.2017 

       odsek 2 v termíne najneskôr do: 31.05.2017 

       odsek 3 v termíne najneskôr do: 31.05.2017  

4.2. Ak objednávateľ neposkytne súčinnosť podľa čl. II tejto zmluvy, termíny plnenia zmluvy 
sa posúvajú o počet dní, o ktoré sa predĺži splnenie záväzku objednávateľa.  

 

 

V. 
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CENA  ZA  DIELO 

 

5.1.Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená 
dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách. 

5.2.Cena za dielo sa dojednáva vo výške .................- Eur, slovom: .......................................... 
Cena pozostáva z týchto položiek: 

a) podľa čl. III ods. 1  .................- Eur s DPH 
b) podľa čl. III. ods.2  .................- Eur s DPH 
c) podľa čl. III. ods. 3 .................- Eur s DPH 
d)  

5.3.K cene bude účtovaná daň s pridanej hodnoty vo výške 20%. 
5.4.Dohodnutá cena zahŕňa v sebe dodanie 4 paré kompletných vyhotoveniach diela. 
 

 

 

VI. 

PLATOBNÉ  PODMIENKY 

 

6.1.Hotové časti diela podľa čl. III. bude zhotoviteľ  fakturovať po odovzdaní časti diela 
podľa termínov   v čl.   IV až po po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom. 

 

6.2. Podkladom pre úhradu ceny za projekt alebo čiastkové plnenie bude faktúra zhotoviteľa.  
Faktúra je uhradená dňom odpísania finančnej čiastky z účtu odberateľa, za podmienky 
správnych náležitostí vystaveného daňového dokladu. 

6.3. Po predložení a odsúhlasení faktúry je objednávateľ povinný vykonať úhradu v lehote 15 
dní. 

6.4. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane 
objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia 
fakturovať objednávateľovi vo výške percentuálneho rozpracovania projektu. &objem 
prác musí byť odsúhlasený objednávateľom. 

 

VII. 

ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY 

 

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a 
že bude 

        mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 
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7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 
Za vady vzniknuté    

         po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

7.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol 
zistiť ich nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

7.4. Pre prípad vady dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť 
zhotoviteľa poskytnúť bezplatne odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je 
vylúčená. Spracovateľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po 
uplatnení oprávnenej reklamácie. 

 

 

VIII. 

ZMLUVNÉ  PKUTY 

 

8.1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, za projekt zaplatí objednávateľ 
úrok z omeškania  vo výške 0,005% z fakturovaného základu dane, t.j. zo základnej ceny 
ako aj dane z pridanej hodnoty za každý omeškaný deň. 

8.2. V prípade omeškania zhotoviteľa s dodávkou diela, uplatní objednávateľ zmluvnú pokutu 
vo výške 0,005% z dohodnutej ceny príslušnej fakturovanej časti za každý omeškaný 
deň, maximálne však 10% z ceny diela. 

 

IX. 

ĎALŠIE  DOJEDNANIA 

9.1. Zhotoviteľ bude pravidelne, mesačne  informovať objednávateľa o stave rozpracovaného    

       projektu. 

9.2. Zhotoviteľ  bude pri vypracovávaní projektu postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa  dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť podkladmi objednávateľa a jeho pokynmi. 

9.3. Zmena záväzku uvedeného v tejto zmluve je možná v prípadoch, ak sa zmenia 
východiská rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy alebo  pri zmenených požiadavkách 
objednávateľa . 

9.4. Ak takéto zmeny vzniknú a majú vplyv na predmet alebo termín plnenia záväzku, musí 
byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. V tomto prípade sa zmena zmluvných 
podmienok uskutoční formou doplnku k tejto zmluve. 

9.5. Dielo vypracované na základe tejto zmluvy určené výhradne na dohodnutý účel. Jeho 
ďalšie použitie na iný ako dohodnutý účel, je možné len so vzájomným súhlasom 
zhotoviteľa a objednávateľa. 

9.6. Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa zaplatenia ceny diela. 
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X. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

10.1.  Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov,  

          ktoré budú podpísané  zástupcami zmluvných strán.                                            

10.2. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť v lehote 7 dní 
odo doručenia dodatku druhej strane. 

10.3. Na vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka. 

10.4. Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, 
uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

10.5. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach. Každá strana obdrží po jednom 
vyhotovení . 

 

 

V Košiciach,dňa............................                                     V Košiciach, dňa.............................. 

 

 

 

 

Mgr. Eva Curkó: ................................ ........................................... 

                            objednávateľ                                                                   zhotoviteľ 

 
 


