
 

PRÍLOHA K PONUKE 

 
PRE ZMLUVU O DIELO  

NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC 
 
Názov diela: Príprava strategického parku Nitra 
(Poznámka: Od uchádzačov sa požaduje, aby vyplnili prázdne kolónky  v tejto Prílohe k ponuke na Zmluvu o Dielo.) 

Položka 
 

Podčlánky 
Zmluvných 
podmienok 

Údaj 

Názov a adresa Objednávateľa 1.1.2.2.&1.3 MH Invest, s.r.o 
Mllynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava 

Názov a adresa Zhotoviteľa 1.1.2.3.&1.3 Združenie „Infraštruktúra Nitra“ založené 
Zmluvou o združení dňa 1.12.2016  
Doprastav, a.s. 
Drieňová 27, 826  56, Bratislava 
STRABAG s.r.o. 
Mlynské Nivy 61/A, 825 18, Bratislava 

Meno a adresa 
Stavebnotechnického dozoru 

1.1.2.4&1.3 Bude oznámený1 
 

Lehota výstavby 
 

1.1.3.3 trvanie: 18 MESIACOV  od Dátumu začatia 
prác (podčlánok 8.1)  

Lehota na oznámenie vád 1.1.3.7 trvanie: 365 kalendárnych dní  od dátumu 
vydania Preberacieho protokolu pre Dielo 
(podčlánok 10.1)  

Záručná doba 1.1.3.10 Stavebná časť: 60 mesiacov 
Technologické zariadenie: 60 mesiacov 

Elektronické prenosové systémy 
 

1.3 Nebudú sa používať pre oficiálnu 
komunikáciu 

Použité právne predpisy 
 

1.4 Právne predpisy Slovenskej republiky 

Rozhodujúci jazyk 
 

1.4 Slovenský s výnimkou Všeobecných 
zmluvných podmienok, pri ktorých je 
rozhodujúci jazyk anglický 

Jazyk pre komunikáciu 
 

1.4 Slovenský 

Čiastka Zábezpeky a vykonanie 
prác (na splnenie zmluvných 
záväzkov) 

4.2 15% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez 
DPH 

Čiastka Zábezpeky na záručné 
opravy  

11.13 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez 
DPH 

Čiastka Bankovej platobnej 
záruky (na splnenie finančných 
záväzkov Zhotoviteľa voči 
Podzhotoviteľom, Dodávateľom 
Zhotoviteľa) 

4.4a 15% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez 
DPH 

 
 
 

                                                
1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, ak sa Objednávateľovi nepodarí postupom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vybrať dodávateľa na výkon činnosti 
Stavebnotechnického dozoru do Dátumu začatia prác, Objednávateľ vymenuje za Stavebnotechnický dozor zamestnanca 
Objednávateľa, a to až do doby, kým Objednávateľ neuzavrie zmluvu s dodávateľom na výkon činnosti Stavebnotechnického dozoru. 

 



Zväzok 2 2 
Príloha k ponuke 

Lehota na oznámenie chyby, 
omylu alebo inej vady v 
Dokumentácii Objednávateľa 

5.1 30 dní od Dátumu začatia prác (podčlánok 
8.1) 

Odškodnenie za oneskorenie  
(Nesplnenie podčlánku 8.2 
Lehoty výstavby) 

8.7 & 14.15 
(b) 

0,05 % z  Akceptovanej zmluvnej hodnoty  
bez DPH za každý deň oneskorenia  

Odškodnenie za oneskorenie  
(Nesplnenie Fakturačného 
harmonogramu) 

8.7 & 14.15 
(b) 

Suma odškodnenia je uvedená v podčlánku 
8.7 Oškodnenie za oneskorenie Osobitných 
zmluvných podmienok 

Odškodnenie za oneskorenie  
(Nesplnenie lehoty ukončenia  
Uzlového bodu) 

8.7 & 14.15 
(b) 

0,05% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty 
bez DPH za každý deň oneskorenia  

Maximálna čiastka odškodnenia 
za oneskorenie – nesplnenie  
Lehoty výstavby 

8.7 50% z konečnej Zmluvnej ceny bez DPH 

Maximálna čiastka odškodnenia 
za oneskorenie – nesplnenie 
lehoty ukončenia Uzlového bodu 
a nesplnenie Fakturačného 
harmonogramu 

8.7 Neuplatňuje sa 

Percento pre úpravu cien 
provizórnych položiek 

13.5(b) Neuplatňuje sa  

Celková zálohová platba, počet a 
časovanie splátok 

14.2 Neuplatňuje sa  

Percento zadržaných platieb 
 

14.3(c) Neuplatňuje sa 

Limit zadržaných platieb 14.3(c) Neuplatňuje sa 

Čiastka za Technologické 
zariadenia a Materiály 
dopravované na Stavenisko 

14.5(b) 
 
 

Neuplatňuje sa 

Čiastka za Technologické 
zariadenia a Materiály dodané na 
Stavenisko 

14.5(c) Neuplatňuje sa 

Mena/meny platieb 14.15 EUR 

Lehoty na predloženie poistenia: 
a) dôkazy o poistení 
 
b) príslušné poistné zmluvy 

18.1 a) 7 dní 
 
b) 14 dní 

Maximálna čiastka 
odpočítateľných položiek na 
poistenie rizík Objednávateľa 

18.2(d) Neuplatňuje sa 

Najnižšia čiastka poistenia tretej 
strany 

18.3 500 000.- EUR bez DPH na jednu poistnú 
udalosť 
 

Termín dokedy musí byť 
vymenovaná komisia na riešenie 
sporov (KRS) 

20.2 do 30 dní od dátumu, kedy jedna zo 
zmluvných Strán upozorní druhú na jej 
úmysel obrátiť sa so sporom na KRS  

KRS bude pozostávať 20.2 3 členovia 



Zväzok 2 3 
Príloha k ponuke 

 

 
 
 
 
 

                                                
2 V prípade, ak sa Zmluvné strany nedohodnú, ktorá menovacia entita bude menovať tretieho člena, o menovacej entite rozhodne 
Objednávateľ.  

 

Menovanie člena KRS (ak sa 
strany nedohodnú) vykoná: 

20.3 predseda Slovenskej komory stavebných 
inžinierov (SKSI) alebo predseda 
Slovenskej advokátskej komory (SAK) 
v závislosti od predmetu sporu2  



Zväzok 2 4 
Príloha k ponuke 

 
 


