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 CEZ MIRRI: 3181/2022 

 

Rámcová dohoda na zabezpečenie polepov 

uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v zmysle § 2 ods. 5 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „ZVO“) 

(ďalej len „Rámcová dohoda“) 

medzi: 

 

1. Objednávateľom 

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava 

zastúpený: Ing. Antónia Mayerová 

 generálna tajomníčka služobného úradu 

IČO: 50349287 

DIČ: 2120287004  

IČ DPH: nie je platiteľom DPH 

bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK52 8180 0000 0070 0055 7142 

 SK30 8180 0000 0070 0055 7150 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

2. Poskytovateľom 

názov:                                 DPC Advertising, s. r. o. 

sídlo:                                   Bratislavská 70, Veľký Biel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

IČO:                                     35 966 343 

DIČ:                                    2022097902 

IČ DPH:                               SK2022097902 

bankové spojenie:            UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 

IBAN:                                   SK38 1111 0000 0011 9246 0005 

e-mail:                                 

zastúpený:                              PHDr. Vladimír Šalgovič, konateľ  

 

 

 (ďalej len „Poskytovateľ“)  

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“ a jednotlivo „Zmluvná strana“) 

 

 

  Preambula  

 

Táto dohoda je výsledkom procesu verejného obstarávania na predmet zákazky „Vyhotovenie 

a inštalácia polepov na presklené plochy kancelárskych priestorov v administratívnej budove Tower 

115 v Bratislave“ vyhlásenej Objednávateľom v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 
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o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Čl. I. 

Predmet Rámcovej dohody 

 

1. Predmetom Rámcovej dohody je záväzok Poskytovateľa na základe čiastkových objednávok, za 

podmienok dojednaných v tejto Rámcovej dohode, vykonať pre Objednávateľa riadne a včas 

nasledovné Tovary a Služby: 

1.1. „Vyhotovenie a inštalácia polepov na presklené plochy kancelárskych priestorov 

v administratívnej budove Tower 115 v Bratislave”, a to v nasledovnej štruktúre: 

1.1.1. Interiérové polepy do kancelárií v rozsahu 689,72 m2, na základe opisu predmetu 

zákazky, ktorá je Prílohou č. 1 tejto Rámcovej dohody.  

1.1.2. Interiérové polepy do zasadacích miestností a vstupnej lobby v rozsahu 248,66 m2, na 

základe opisu predmetu  zákazky, ktorá je Prílohou č. 1 tejto Rámcovej dohody. 

1.1.3. Interiérové polepy do kuchyniek v rozsahu 380,08 m2, na základe opisu predmetu 

zákazky, ktorá je Prílohou č. 1 tejto Rámcovej dohody.  

1.1.4. Interiérové polepy  na dvere do výťahových lobby v rozsahu 172 m2 (plocha zasklenia)  

na základe opisu predmetu zákazky, ktorá je Prílohou č. 1 tejto Rámcovej dohody.   

1.1.5. Interiérové polepy na podateľňu MIRRI SR v rozsahu 46,18 m2 na základe opisu 

predmetu zákazky, ktorá je Prílohou č. 1 tejto Rámcovej dohody. 

 

(ďalej spolu len „Predmet Rámcovej dohody“ alebo „Tovary a Služby“) 

 

2. Podrobná špecifikácia Predmetu Rámcovej dohody je uvedená v prílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody 

„Opis predmetu zákazky - špecifikácia“ (ďalej len „príloha č. 1”), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 

Rámcovej dohody. Grafické návrhy tvoria ďalšie prílohy tejto Rámcovej dohody, ktoré tvoria 

neoddeliteľnú súčasť Rámcovej dohody. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť Predmet Rámcovej dohody v zmysle podrobnej špecifikácie, 

ktorá je uvedená v prílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody.  

4.  Pod pojmom „Predmet Rámcovej dohody“ sa rozumie aj časť Predmetu Rámcovej dohody. 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje Predmet Rámcovej dohody vykonať na svoje náklady a na svoje 

nebezpečenstvo v čase určenom v článku 3 tejto Rámcovej dohody a Objednávateľ sa zaväzuje riadne 

a včas vykonaný Predmet Rámcovej dohody prevziať a zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu 

uvedenú v čl. 4 tejto Rámcovej dohody. 

6. Súčasťou dodania Tovarov a poskytovania Služieb v zmysle tejto Rámcovej dohody je dodanie 

všetkých potrebných tovarov a materiálov (fólie, farby, inštalačný a spotrebný materiál) a 

zabezpečenie všetkého technického vybavenia Poskytovateľa za účelom riadneho dodania 

objednaných Tovarov a Služieb v zmysle Rámcovej dohody.  
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Čl. II. 

Vykonanie a odovzdanie Predmetu Rámcovej dohody 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonať Predmet Rámcovej dohody a vyhotoviť a nainštalovať 

polepy pre Objednávateľa v termíne do štyroch týždňov od doručenia čiastkovej objednávky a 

grafických podkladov na každý typ polepov, ktoré sú predmetom tejto Rámcovej dohody. Potvrdením 

vykonania Predmetu Rámcovej dohody je podpis preberacieho protokolu zo strany Objednávateľa.  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť plnenie Predmetu Rámcovej dohody nepretržite a bezodkladne 

po nadobudnutí účinnosti tejto Rámcovej dohody v súlade s doručenou čiastkovou objednávkou. 

Poskytovateľ poskytne všetku potrebnú súčinnosť za účelom riadneho plnenia Predmetu zmluvy 

spočívajúcu predovšetkým, nie však výlučne, v obhliadke a zameraní priestorov a plôch, vypracovaní 

čiastkovej cenovej kalkulácie, konzultácii riešenia, prípravných grafických prácach a vypracovaní 

grafických návrhov riešenia. 

3. Na účely tejto Rámcovej dohody sa čiastkovou objednávkou rozumie písomne potvrdená čiastková 

objednávka (ďalej len „čiastková objednávka“) Objednávateľa na zabezpečenie predmetu Rámcovej 

dohody zaslaná Poskytovateľovi.   

4. Čiastkovú Objednávku zašle Objednávateľ prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej 

len „ÚPVS“) alebo zodpovednej osoby uvedenej v bode 11.1 tejto Rámcovej dohody na e-mailovú 

adresu zodpovednej osoby Poskytovateľa uvedenú v bode 11.1 tejto Rámcovej dohody.  

5. Objednávateľ je povinný na požiadanie Poskytovateľa poskytnúť Poskytovateľovi v nevyhnutnej 

miere súčinnosť potrebnú na vykonanie Predmetu Rámcovej dohody. V rámci súčinnosti je 

Objednávateľ povinný odovzdať Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti 

tejto Rámcovej dohody všetky podklady nevyhnutne potrebné na vykonanie Predmetu Rámcovej 

dohody. 

6. Pri vykonávaní Predmetu Rámcovej dohody postupuje Poskytovateľ samostatne a v súlade s pokynmi 

Objednávateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje ako neoddeliteľnú súčasť svojho plnenia poskytnúť 

Objednávateľovi potrebné konzultácie počas celej doby plnenia Predmetu Rámcovej dohody. 

7. Poskytovateľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu 

pokynov daných mu Objednávateľom na úvodnom stretnutí alebo pri vykonávaní Predmetu Rámcovej 

dohody v prípade, ak zistil nevhodnosť pokynov pri vykonávaní Predmetu Rámcovej dohody alebo ak 

mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny 

Objednávateľa prekážajú Poskytovateľovi v riadnom vykonávaní Predmetu Rámcovej dohody, je 

Poskytovateľ oprávnený ich vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť len na základe písomného 

oznámenia Objednávateľa o tom, že Objednávateľ trvá na vykonávaní Predmetu Rámcovej dohody s 

použitím ním daných pokynov. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie Predmetu Rámcovej 

dohody prerušiť bez zavinenia Poskytovateľa, sa predlžuje lehota určená na dokončenie Predmetu 

Rámcovej dohody; to neplatí ak sa lehota určená na dokončenie Predmetu Rámcovej dohody predĺži 

zavinením Poskytovateľa. 

8. Ak si Poskytovateľ splní povinnosť uvedenú v predchádzajúcom odseku, nezodpovedá za omeškanie s 

dokončením Predmetu Rámcovej dohody ani za vady dokončeného Predmetu Rámcovej dohody 

spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa, ak Objednávateľ na ich použití pri vykonávaní 

predmetu Rámcovej dohody písomne trval. Pri nedokončení Predmetu Rámcovej dohody podľa 

predchádzajúcej vety, sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľovi bude uhradená cena len za tie 

časti Predmetu Rámcovej dohody, ktoré boli riadne a v plnom rozsahu vykonané. 

9. Ak si Poskytovateľ nesplnil povinnosť uvedenú v odseku 5 tohto článku, zodpovedá za vady Predmetu 

Rámcovej dohody spôsobené použitím nevhodných pokynov daných mu Objednávateľom.  
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Čl. III. 

Čas poskytovania Tovarov a Služieb 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Objednávateľa dodať Tovary a poskytovať Služby počas celého obdobia 

trvania Rámcovej dohody.  

2. Objednávateľ predpokladá objednávanie Tovarov a Služieb podľa ods. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,1.1.4 a 1.1.5 

v členení na 3 etapy, s ohľadom na dostupnosť a pripravenosť presklených plôch na inštaláciu:  

a. v 1. etape v časovom horizonte maximálne dvoch týždňov od účinnosti Rámcovej dohody a v objeme 

podľa ods. 1.1.1 v sumárnej výmere 282,32 m2; podľa ods. 1.1.2 v sumárnej výmere  131,51 m2; 

podľa ods. 1.1.3 v sumárnej výmere 181,60 m2; podľa ods. 1.1.4 v sumárnej výmere 70,80 m2. 

b. v 2. etape v časovom horizonte maximálne štyroch týždňov od účinnosti Rámcovej dohody a v objeme 

podľa ods. 1.1.1 v sumárnej výmere 236,78 m2; podľa ods. 1.1.2 v sumárnej výmere  76,38 m2; podľa 

ods. 1.1.3 v sumárnej výmere 132,20 m2; podľa ods. 1.1.4 v sumárnej výmere 59,00 m2; podľa ods. 

1.1.5 v sumárnej výmere 9,00  m2. 

c. v 3. etape v časovom horizonte maximálne šestnástich týždňov od účinnosti Rámcovej dohody a 

v objeme podľa ods. 1.1.1 v sumárnej výmere 170,62 m2; podľa ods. 1.1.2 v sumárnej výmere  40,77 

m2; podľa ods. 1.1.3 v sumárnej výmere 66,27 m2; podľa ods. 1.1.4 v sumárnej výmere 42,20 m2; 

podľa ods. 1. 1. 5 v sumárnej výmere 37,18 m2.  

 

 

Čl. IV. 

Cenové a platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že celková zmluvná cena za Tovary a Služby poskytnuté podľa 

Rámcovej dohody je stanovená v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 

87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnuté zmluvné ceny za Tovary a Služby sú stanovené bez 

DPH, aj vrátane DPH, ktorá bude k cenám pripočítaná v zodpovedajúcej výške stanovenej príslušným 

všeobecne záväzným právnym predpisom platným v Slovenskej republike. V dohodnutej  zmluvnej 

cene za poskytnuté Tovary a Služby sú zahrnuté všetky náklady Poskytovateľa a jeho subdodávateľov 

súvisiace s poskytnutím Tovarov a Služieb. Poskytovateľ vyhlasuje, že takto dohodnutá zmluvná cena 

je konečná a nemenná a zahŕňa všetky jeho predpokladané náklady a primeraný zisk. 

 

2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že celková maximálna a súhrnná výška zmluvnej ceny za Tovary 

a Služby poskytnuté na základe tejto Rámcovej dohody je: 26 386, 08 EUR bez DPH, (slovom: 

dvadsaťšesťtisíctristoosemdesiatšesť eur a osem centov), 31 663, 30 EUR s DPH (slovom: 

tridsaťjedentisícšesťstošesťdesiattri eur a tridsať centov) (ďalej len „Celková zmluvná cena“). Celková 

zmluvná cena bude hradená z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

 

3. Poskytovateľ je oprávnený po vykonaní každej časti predmetu Rámcovej dohody vyhotoviť faktúru na 

základe čiastkovej objednávky vyhotovenej Objednávateľom a doručenej Poskytovateľovi  

prostredníctvom  ÚPVS v elektronickej podobe. Vystavená faktúra musí  obsahovať číslo zmluvy, 

číslo objednávky, identifikáciu predmetu plnenia,  a celkovú cenu. Prílohou doručenej faktúry musí 

byť preberací protokol dodaných Tovarov a Služieb. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti 

účtovného dokladu podľa ustanovenia § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov a náležitosti daňového dokladu podľa ustanovenia § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  
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4. Poskytovateľ doručí vystavenú faktúru Objednávateľovi prostredníctvom ÚPVS  elektronickou 

formou alebo v elektronickej podobe na adresu: fakturacia@mirri.gov.sk. Faktúry sú splatné do 30 dní 

odo dňa ich riadneho doručenia Objednávateľovi. 

 

5. Pre účely tejto Rámcovej dohody sa za dátum úhrady faktúry zo strany Objednávateľa považuje dátum 

pripísania hradenej sumy na účet Poskytovateľa.  

6. V prípade, ak faktúra nebude spĺňať všetky náležitosti v zmysle Rámcovej dohody, alebo v nej budú 

uvedené nesprávne údaje, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju na doplnenie, resp. opravu. Nová lehota 

splatnosti začína plynúť momentom doručenia opravených alebo doplnených faktúr Objednávateľovi.  

7. Zmluvné strany sa dohodli, že na dodanie Tovarov a vykonanie Služieb v zmysle a za podmienok 

uvedených v tejto Rámcovej dohode,  Objednávateľ neposkytne Poskytovateľovi žiadny preddavok. 

8. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vylučujú postúpenie pohľadávok vyplývajúcich z Rámcovej 

dohody na tretiu osobu bez predchádzajúcej vzájomnej písomnej dohody. 

 

Čl. V. 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) poskytnúť včasné a kompletné informácie a podklady na zabezpečenie poskytnutia Tovarov a 

Služieb v zmysle a za podmienok uvedených v tejto Rámcovej dohode, 

b) bezodkladne informovať Poskytovateľa o prípadných zmenách pri objednávaní dodania Tovarov a 

poskytovania  Služieb. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje: 

a) dodať Tovary a poskytovať Služby na kvalitnej a profesionálnej úrovni v zmysle a za podmienok 

uvedených v tejto Rámcovej dohode, 

b) dodať Tovary a poskytnúť Služby riadne a včas, s odbornou starostlivosťou, v požadovanej 

kvalite, v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR, ktoré sa na 

dodávané Tovary a  poskytované Služby vzťahujú a v zmysle a za podmienok dohodnutých v tejto 

Rámcovej dohode, 

c) pri dodaní Tovarov  a poskytovaní Služieb konať s potrebnou odbornou starostlivosťou podľa 

pokynov Objednávateľa, 

d) chrániť záujmy Objednávateľa súvisiace s dodaním Tovarov a poskytovaním Služieb podľa tejto 

Rámcovej dohody a oznámiť mu všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmenu jeho príkazov, 

resp. požiadaviek, 

e) pri dodaní Tovarov a poskytovaní Služieb dbať na záujmy a dobré meno Objednávateľa a konať v 

súlade so záujmami Objednávateľa, ktoré sú mu známe, 

f) dbať na to, aby jeho činnosť podľa tejto Rámcovej dohody bola maximálne účelná a hospodárna, 

bezodkladne po zistení písomne upovedomiť Objednávateľa o všetkých prekážkach dodania Tovarov a  

poskytovania Služieb a navrhnúť mu možnosti odstránenia týchto prekážok a ak ich nie je možné 

odstrániť, navrhnúť zmenu Tovarov alebo Služieb, 

g) dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa k dodaniu Tovarov a poskytovaniu Služieb a na 

požiadanie informovať Objednávateľa o priebehu dodania Tovaru a poskytovania Služieb podľa tejto 

mailto:fakturacia@mirri.gov.sk
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Rámcovej dohody. 

3. Poskytovateľ v celom rozsahu zodpovedá za škodu na strane Objednávateľa, ktorá vznikla v dôsledku 

porušenia povinností Poskytovateľa vyplývajúcich pre neho z tejto Rámcovej dohody alebo všeobecne 

záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením predmetu Rámcovej 

dohody podľa článku I. Rámcovej dohody oprávnenými osobami kedykoľvek do 7 rokov od ukončenia 

Rámcovej dohody. Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť 

oprávneným osobám, ktorými sú najmä: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad vládneho 

auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi 

poverené osoby. 

5. Poskytovateľ nemá právny nárok na zadávanie objednávok. Zadávanie objednávok bude limitované 

aktuálnymi potrebami Objednávateľa a výškou finančného limitu Rámcovej dohody. Poskytovateľovi 

nevzniká žiadny finančný nárok, ani nárok na náhradu škody v dôsledku nezadania zákaziek na 

dodanie Tovaru a poskytnutie Služby v akomkoľvek rozsahu.   

 

 

Čl. VI. 

Zodpovednosť za vady a reklamačné podmienky 

 

1. Poskytovateľ je povinný dodať Predmet plnenia vyplývajúci z Rámcovej dohody, ktorý je spôsobilý 

na riadne použitie a plní obvyklé funkčné, estetické a technické vlastnosti. Predmet plnenia bude 

poskytovaný v množstve, akosti a vyhotovení podľa technickej špecifikácie a ostatných požiadaviek 

uvedených v objednávke a v Rámcovej dohode.  

2. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť  a  neprevziať poskytnuté plnenie, ktoré vykazuje  zjavné 

vady (vrátane estetických vlastností), pričom dôvod neprevzatia vyznačí v preberacom protokole. 

Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po dodaní plnenia bez vád. 

3. Poskytovateľ poskytuje záruku za akosť tovaru a poskytnutí služieb v trvaní minimálne 5 rokov na 

všetky interiérové  polepy skiel. Záručná doba začne plynúť odo dňa prevzatia v mieste dodania. 

Záruka za akosť sa nebude vzťahovať na vady vzniknuté nesprávnym používaním, údržbou (napr. 

agresívnymi čistiacimi prostriedkami), alebo mechanickým poškodením spôsobeným Objednávateľom 

alebo tretími osobami. Záručná doba nebude plynúť po dobu, po ktorú plynie lehota Objednávateľovi 

na odstránenie vád. Záručná doba začne plynúť znova dňom ich riadneho prevzatia po odstránení vád, 

ak budú odstrániteľné, alebo dňom riadneho prevzatia náhradného plnenia Objednávateľom v mieste 

dodania. 

4. Poskytovateľ je povinný odstrániť reklamované vady plnenia na vlastné náklady, a to v čo najkratšej 

možnej lehote podľa rozsahu reklamovanej, avšak táto lehota nesmie presahovať 10 pracovných dní. 

5. Nároky Objednávateľa z vád tovaru sa budú spravovať režimom  podľa § 436 až 441 Obchodného 

zákonníka. Voľbu nároku z vád tovaru uvedie Objednávateľ v písomnej reklamácii alebo bez 

zbytočného odkladu po jej odoslaní; zmluvné strany sa dohodli, že pre účely uplatnenia reklamácie sa 

pod lehotou  bez zbytočného odkladu rozumie 15 dní od prevzatia a vykonania prehliadky alebo po 

tom, čo sa vady mohli zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.  Ak Objednávateľ zistí zjavné vady 

plnenia pri ich preberaní, je oprávnený reklamovať vady bez zbytočného odkladu a zároveň je 

oprávnený nezaplatiť faktúru v rozsahu vadného dodania.  

6. Ak Poskytovateľ opakovane nerealizuje predmet Rámcovej dohody riadne a včas (pod pojmom 

„opakovane“ sa má na mysli 2 a/alebo viac krát), Objednávateľ písomne vyzve Poskytovateľa na 

zjednanie nápravy, pričom vo výzve uvedie skutočnosti preukazujúce poskytovanie predmetu zmluvy 

v rozpore s Rámcovou dohodou, t. j. neprevzatie plnenia alebo uplatnenie písomných reklamácií. 

Poskytovateľ sa zaväzuje v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy písomne oznámiť 

objednávateľovi zdôvodnenie porušenia Rámcovej dohody spolu s prijatými opatreniami na zjednanie 
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nápravy. Ak nedôjde k náprave, bude porušenie zmluvy po márnom uplynutí lehoty na zjednanie 

nápravy posudzované ako podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od 

zmluvy.  

7. Náklady na odstránenie vád plnení ako aj preukázateľné náklady Objednávateľa súvisiace s 

uplatnením nárokov z vád znáša Poskytovateľ.  

 

Čl. VII. 

Sankcie 

 

1. V prípade, že Poskytovateľ nedodrží termín a čas dodania Tovaru a poskytnutia Služieb alebo Tovary 

a Služby neposkytne riadne v zmysle objednávky, môže si Objednávateľ uplatniť voči 

Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za Tovary a Služby s ktorými je v omeškaní, 

za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa 

na náhradu škody, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody, ktorá Objednávateľovi 

vznikla porušením rovnakej povinnosti Poskytovateľa. Zmluvné pokuty podľa Rámcovej dohody sú 

splatné do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie Poskytovateľovi. 

2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry si môže Poskytovateľ uplatniť úrok z 

omeškania vo výške určenej v súlade s Obchodným zákonníkom a nariadením vlády SR č. 21/2013 

Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov. 

3. Zmluvné strany zodpovedajú za plnenie povinností vyplývajúcich z tejto Rámcovej dohody a nahradia 

druhej strane škodu, ktorá jej ich neplnením vznikne, pričom zodpovednosť Poskytovateľa a 

Objednávateľa sa riadi primerane príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení 

a touto zmluvou. 

4. Poskytovateľ a Objednávateľ sú zbavení zodpovednosti, ak z dôvodu vyššej moci neboli schopní plniť 

záväzky podľa podmienok stanovených v zmluve. V prípade nemožnosti plnenia tejto Rámcovej 

dohody z dôvodov vyššej moci sú povinné sa zmluvné strany navzájom bezodkladne informovať.  

 

 

Čl. VIII. 

Doba trvania Dohody 

 

1. Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto Rámcovej dohody, alebo do vyčerpania Celkovej zmluvnej ceny v zmysle čl. IV. ods. 2 

podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr, s výnimkou tých ustanovení a záväzkov, 

z ktorých povahy vyplýva, že majú účinky aj po uplynutí platnosti Rámcovej dohody. 

 

2. Okrem zániku Rámcovej dohody na základe skutočností uvedených v odseku 1 tohto článku môže táto 

Rámcová dohoda zaniknúť: 

a) písomnou dohodou Zmluvných strán ku dňu uvedenému v tejto dohode, 

b) písomným odstúpením od Rámcovej dohody v prípadoch ustanovených touto Rámcovou dohodou 

alebo zákonom, 

c) písomnou výpoveďou Rámcovej dohody zo strany Objednávateľa aj bez uvedenia dôvodu, a to s 

výpovednou lehotou 1 (jedného) mesiaca, ktorá začne plynúť prvým dňom nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca po doručení výpovede druhej Zmluvnej strane. 
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3. Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií písomne odstúpiť od Rámcovej dohody s 

Poskytovateľom v prípade: 

a) keď ešte nedošlo k jej plneniu, 

b) ak nastane niektorá z okolností podľa § 19 ZVO. 

 

4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Rámcovej dohody pri podstatnom porušení Rámcovej dohody 

Poskytovateľom, pričom za podstatné porušenie Rámcovej dohody Poskytovateľom sa považuje najmä 

ak: 

a) Poskytovateľ porušil svoje povinnosti uvedené v Rámcovej dohode tým, že neposkytol Tovary a 

Služby riadne alebo včas podľa podmienok Rámcovej dohody a príslušnej objednávky, 

b) Poskytovateľ poruší povinnosť ochrany Dôverných informácií podľa čl. IX. Rámcovej dohody, 

c) Poskytovateľ poruší povinnosť vyplývajú z čl. II. ods. 5 Rámcovej dohody a čl. V. ods. 2 

Rámcovej dohody. 

 

5. Odstúpenie od Rámcovej dohody je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej 

Zmluvnej strane. Odstúpenie musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane a 

musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. Odstúpením od Rámcovej 

dohody sa Rámcová dohoda neruší od počiatku, ale až odo dňa doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej 

strane a Zmluvné strany nie sú povinné vrátiť si už poskytnuté plnenia.  

6. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Rámcovej dohody pri podstatnom porušení Rámcovej dohody 

Objednávateľom, pričom za podstatné porušenie Rámcovej dohody Objednávateľom sa považuje, ak je 

Objednávateľ v omeškaní s platbou za faktúru o viac ako 30 (tridsať) dní po jej splatnosti. 

  

 

Čl. IX. 

Mlčanlivosť 

 

1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že za dôverné informácie sa považujú: 

a) všetky informácie, ktoré Objednávateľ o svojej činnosti a zámeroch pred podpisom tejto Rámcovej 

dohody i do budúcnosti poskytne Poskytovateľovi vo forme písomnej alebo ústnej resp. technickými 

prostriedkami a výslovne ich označí ako „dôverné"; 

b) všetky informácie a akékoľvek údaje týkajúce sa činnosti Objednávateľa, jeho štruktúry, 

hospodárskych výsledkov, finančné, štatistické, daňové a účtovné informácie, informácie o jeho 

majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jeho technickom a 

programovom vybavení, o informačných technológiách a informačnom systéme Objednávateľa, know-

how, hodnotiace štúdie a správy, stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených 

právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, dodávateľských a odberateľských vzťahov 

Objednávateľa, ako aj osobné údaje, ktoré by mohol Poskytovateľ v mene Objednávateľa spracovávať 

(alebo má akúkoľvek možnosť prístupu k nim) (ďalej len „Dôverné informácie“). 

2. Dôvernými informáciami nie sú a/alebo prestávajú byť: 

a) informácie, ktoré boli v dobe, kedy boli Poskytovateľovi poskytnuté, verejne známe, 

b) informácie, ktoré sa stanú verejne známymi potom ako boli Poskytovateľovi poskytnuté, s 

výnimkou prípadov, kedy sa tieto informácie, stanú verejne známymi v dôsledku porušenia záväzku  

mlčanlivosti Poskytovateľa podľa tejto Rámcovej dohody, 

c) informácie, ktoré boli Poskytovateľovi preukázateľne známe pred ich poskytnutím 

Objednávateľom, za predpokladu, že nemali charakter Dôverných informácií, 
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d) informácie, ktoré je Poskytovateľ povinný oznamovať oprávneným osobám na základe všeobecne 

záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, 

e) informácie, ktoré boli preukázateľne vytvorené, vyvinuté či získané samostatne Poskytovateľom, 

od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula, a ktorá nie je viazaná povinnosťou 

mlčanlivosti ohľadne nich. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že ak sa v súvislosti so spoluprácou s Objednávateľom počas platnosti 

Rámcovej dohody zamestnanci Poskytovateľa: 

a) dostanú do styku s Dôvernými informáciami bude Poskytovateľ a jeho zamestnanci o týchto               

informáciách zachovávať mlčanlivosť a chrániť ich. Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje, že obmedzí 

šírenie Dôverných informácií výlučne na tých zamestnancov, ktorí sa musia priamo zúčastniť na 

vzájomnej spolupráci s Objednávateľom, pričom Poskytovateľ zaviaže týchto zamestnancov k 

nakladaniu s týmito informáciami ako s Dôvernými informáciami, a to aspoň v rozsahu stanovenom v 

tomto článku Rámcovej dohody,  

b) dostanú do styku s osobnými údajmi fyzických osôb v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 

27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej 

len „GDPR“) bude Poskytovateľ a jeho zamestnanci o týchto informáciách zachovávať mlčanlivosť, 

spracúvať a chrániť ich v zmysle vyššie uvedenej legislatívy, pričom záväzok tejto mlčanlivosti platí 

aj po ukončení platnosti tejto Rámcovej dohody, a to na dobu neurčitú.  

 

4. Poskytovateľ bude v plnom rozsahu dodržiavať a aplikovať ustanovenia zákona o ochrane osobných 

údajov, prijme a vykoná všetky opatrenia, aby nedošlo k prípadnému neoprávnenému alebo 

náhodnému prístupu k týmto osobným údajom, k ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným 

prenosom, a/alebo k inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k ich prípadnému inému zneužitiu. V 

prípade porušenia tejto povinnosti zo strany zamestnancov Poskytovateľa nesie Poskytovateľ 

zodpovednosť v plnom rozsahu. Poskytovateľ prehlasuje a potvrdzuje, že bol zo strany Objednávateľa 

ku dňu podpisu tejto Rámcovej dohody poučený o právach a povinnostiach ustanovených zákonom o 

ochrane osobných údajov a o zodpovednosti za jeho porušenie a zaväzuje sa dodržiavať a rešpektovať 

povinnosti vyplývajúce mu zo zákona o ochrane osobných údajov ako aj z usmernení a pravidiel 

vykonávaných Objednávateľom za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov fyzických osôb. 

5. Poskytovateľ si je vedomý skutočnosti, že je oprávnený poskytnúť Dôverné informácie akejkoľvek 

tretej osobe vrátane zamestnancov Poskytovateľa, ktorí sa nemusia priamo zúčastniť na vzájomnej 

spolupráci s Objednávateľom a pridružených osôb (dcérskych, sesterských či matky) s výnimkou osôb 

podľa ods. 3 tohto článku výhradne s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa a že 

tento súhlas je vždy viazaný na povinnosť Poskytovateľa zaviazať túto tretiu osobu, aby nakladala s 

Dôvernými informáciami ako s dôvernými aspoň v rozsahu stanovenom v tomto článku tejto Rámcovej 

dohody. 

6. Poskytovateľ berie na vedomie, že nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Objednávateľa Dôverné informácie poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupniť, zverejniť, 

publikovať, rozširovať, vyzradiť ani použiť inak než na účely tejto Rámcovej dohody, a to ani po 

ukončení platnosti a účinnosti tejto Rámcovej dohody, s výnimkou prípadu ich poskytnutia, 

odovzdania, oznámenia alebo sprístupnenia:  

a) svojím odborným poradcom (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov, alebo 

audítorov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti stanovenou 

alebo uloženou zákonom alebo sú povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody s 

Poskytovateľom, 
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b) svojím subdodávateľom, ak sa subdodávateľ podieľa na plnení Dohody, a ak je to potrebné pre 

účely plnenia povinností podľa Dohody, pričom subdodávateľ musí byť viazaný (na základe zmluvného 

vzťahu medzi ním a Poskytovateľom) minimálne rovnakým rozsahom povinností vo vzťahu k ochrane 

dôverných informácií, ako sú viazané Zmluvné strany podľa tohto článku tejto Dohody, 

c) oprávnenej osobe na základe povinnosti ustanovenej zákonom, rozhodnutím súdu, prokuratúry, 

alebo na ich základe, alebo rozhodnutím iného oprávneného orgánu verejnej moci v medziach ich 

právomoci, pričom v tomto prípade Poskytovateľ bezodkladne doručí Objednávateľovi písomné 

oznámenie o tejto skutočnosti ešte pred sprístupnením týchto Dôverných informácií. 

 

7. Poskytovateľ si je vedomý skutočnosti, že ak poruší povinnosti ochrany Dôverných informácií podľa 

tohto článku tejto Rámcovej dohody, môže si Objednávateľ uplatniť voči Poskytovateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 1.000,00 EUR (slovom: tisíc eur a nula centov) za každé preukázané porušenie. 

Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, pričom zmluvná 

pokuta sa nezapočítava na úhradu škody, ktorá by Objednávateľovi vznikla porušením rovnakej  

povinnosti Poskytovateľa. Zmluvné pokuty podľa Dohody sú splatné do 30 dní odo dňa doručenia 

písomnej výzvy na ich zaplatenie Poskytovateľovi. 

 

 

Čl. X.  

Prevod autorských práv a licencie 

 

1.  Ak ako výsledok dodaných Tovarov a poskytnutých Služieb podľa tejto Rámcovej dohody vznikne 

dielo v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Autorský zákon“) (ďalej len „Dielo“), Poskytovateľ týmto udeľuje súhlas Objednávateľovi na 

použitie Diela, a to vo forme výhradnej, bezodplatnej, vecne, časovo a územne neobmedzenej licencie 

na všetky spôsoby použitia najmä v súlade s § 19 ods. 4 Autorského zákona, bez akýchkoľvek ďalších 

obmedzení. Objednávateľ je oprávnený, avšak nie povinný, s Dielom nakladať v rozsahu udelenej 

licencie. Poskytnutie licencie je viazané na moment akceptácie Diela alebo jeho časti, tzn.: 

Objednávateľ nadobúda licencie najneskôr dňom akceptácie/prevzatie Diela alebo jeho časti. 

 

2. Poskytovateľ vyhlasuje, že je oprávnený disponovať majetkovými právami k Dielu tak, ako by bol ich 

výhradným disponentom a že Poskytovateľ udelil Objednávateľovi súhlas k akejkoľvek zmene alebo 

inému zásahu do Diela.  

 

3. Ak akákoľvek tretia osoba, vrátane zamestnancov a subdodávateľov Poskytovateľa, bude mať 

akýkoľvek nárok voči Objednávateľovi z titulu porušenia jej autorských práv, práv priemyselného 

alebo iného duševného vlastníctva alebo akékoľvek iné nároky v akejkoľvek súvislosti s plnením 

poskytnutým Poskytovateľom podľa tejto Rámcovej dohody, tak sa Poskytovateľ zaväzuje: 

a) bezodkladne na svoje vlastné náklady vykonať úkony, ktorými zabezpečí odstránenie tohto 

stavu,  

b) poskytnúť Objednávateľovi akúkoľvek a všetku účinnú pomoc a uhradiť všetky náklady a 

výdavky, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s uplatnením vyššie uvedeného nároku tretej 

osoby, a 

c) nahradiť Objednávateľovi všetku škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku uplatnenia 

vyššie uvedeného nároku tretej osoby, a to v plnej výške a bez akéhokoľvek obmedzenia. 

 

4.  Licencia udelená Objednávateľovi touto Rámcovou dohodou nemôže zaniknúť jednostranným 

úkonom Poskytovateľa a nezanikne ani zánikom tejto Rámcovej dohody. 
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Čl. XI. 

Kontaktné údaje a doručovanie 

 

1.  Zmluvné strany sú povinné navzájom si oznámiť svoje adresy a kontaktné osoby pre riadne plnenie si 

povinností v zmysle tejto Rámcovej dohody: 

na strane Poskytovateľa: 

 

Kontaktná osoba 1 

PHDr. Vladimír Šalgovič 

Tel.: + 421 903 727 555 

E–mail: vladimir.salgovic@dpc.sk 

 

na strane Objednávateľa: 

 

Kontaktná osoba 1 

Mgr. Barbara Šturdíková 

Tel.: + 421 2 20 92 8424 

E–mail: barbara.sturdikova@mirri.gov.sk 

 

Kontaktná osoba 2 

Martin Sedláček 

Tel.: + 421 2 20 92 8234 

E–mail: martin.sedlacek@mirri.gov.sk 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti doručované v súvislosti s touto  Rámcovej dohodou 

druhej Zmluvnej strane sa považujú za doručené druhej Zmluvnej strane, ak táto Rámcová dohoda 

neurčuje inak, 

a) v prípade doručovania prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) sa správa (e-mail) považuje 

za doručenú, dňom jej odoslania.    

b) v prípade doručovania prostredníctvom pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, 

doručením písomnosti druhej Zmluvnej strane s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty 

musí byť písomnosť zaslaná doporučene (v obálke s doručenkou) na adresu sídla uvedenú v záhlaví 

tejto Rámcovej dohody. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý príslušná Zmluvná 

strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo tretí deň odo dňa uloženia 

zásielky doručovanej poštou na pošte, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou príslušnej 

Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa 

odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu. 

3. V prípade zmeny názvu, sídla, korešpondenčnej adresy, e-mailových adries, štatutárnych orgánov, 

oprávnených zástupcov, bankového spojenia a čísla účtu, Zmluvná strana, ktorej sa niektorá z týchto 

zmien týka, oznámi druhej Zmluvnej strane túto skutočnosť, a to bez zbytočného odkladu. 

 

Čl. XII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných 

strán; ak oprávnení zástupcovia oboch Zmluvných strán nepodpíšu túto Rámcovú dohodu v ten istý 

deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto Rámcová dohoda nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády  Slovenskej 

mailto:vladimir.salgovic@dpc.sk
mailto:barbara.sturdikova@mirri.gov.sk
mailto:martin.sedlacek@mirri.gov.sk
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republiky. 

2. Pokiaľ v Rámcovej dohode nie je dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti, právne pomery z nej 

vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, len slovenským právnym poriadkom a to najmä Obchodným 

zákonníkom a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 

republiky. 

3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky obsahu tejto Rámcovej dohody musia byť urobené formou 

písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými 

zástupcami oboch Zmluvných strán. Po obojstrannom podpísaní sa stanú neoddeliteľnou súčasťou 

tejto Rámcovej dohody. 

4. Túto Rámcovú dohodu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania iba na 

základe písomného dodatku označeného poradovým číslom s podpisom štatutárnych zástupcov 

obidvoch zmluvných strán, a to len ak bude uzatvorenie písomného dodatku v súlade s § 18 ZVO. 

5. Táto Rámcová dohoda je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 

Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Poskytovateľ obdrží dve vyhotovenie. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle 

je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v 

predpísanej forme. Zmluvné strany si Rámcovú dohodu prečítali a bez výhrad súhlasia s jej 

ustanoveniami. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody sú jej prílohy: 

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky – špecifikácia 

Príloha č. 2  - Sumár zasklení I. – III. Etapa a zoznam presklených stien 

Príloha č. 3 - Technické parametre presklených stien: 

   č. 3.1  - Presklený modul kancelárie 

   č. 3.2 - Dvere do výťahovej lobby 

   č. 3.3 - Dvere do dymovej predsiene 

   č. 3.4 – Vstupné lobby Tower 115  

 Príloha č. 4 – Ilustračný grafický návrh  
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Poskytovateľ: 

 

V Bratislave ………………… ......................................................... 

DPC Advertising s. r. o. 

 PHDr. Vladimír Šalgovič 

konateľ 

 

 

                                                 

 

Objednávateľ: 

 

V Bratislave …………............ ......................................................... 

Ministerstvo investícií, 

 regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky 

Ing. Antónia Mayerová 

generálna tajomníčka služobného úradu 

 



P.č. TYP Špecifikácia Množstvo Merná jednotka Spôsob inštalácie Hrúbka Grafika Potlač Minimálna garantovaná 
životnosť výrobcom 

Vyrezávanie do fólie Cena za mernú 
jednotku bez DPH

Cena za mernú 
jednotku s DPH

 Cena celkom     bez 
DPH

 Cena celkom         
s DPH

1 polep zasadacích miestností 

Polymerická fólia pre sklodekorácie s efektom 
mliečneho skla s možnosťou potlače. Lepidlo číre 
akrylátove, permamentné. Príloha č. 4 predstavuje 
ilustráčný grafický návrh použitý na zasadacích 
miestnostiach s geofracickým označením miest. 
Súčasťou dodávky fólie je inštalácia a spotrebný 
materiál.                   

232,94 m2
zasadacie miestnosti od 

podlahy do výšky 1,90 m; 
80 µm tlačená na fólií plnofarebná 5 rokov - 15,50 € 18,60 € 3 610,57 € 4 332,69 €

2 podateľňa

Polymerická fólia pre sklodekorácie s efektom 
mliečneho skla s možnosťou potlače. Lepidlo číre 
akrylátove, permamentné. Súčasťou dodávky fólie 
je inštalácia a spotrebný materiál.     

46,18 m2
podateľňa od podlahy do 

výšky 2,00 m
80 µm tlačená na fólií plnofarebná 5 rokov - 15,50 € 18,60 € 715,79 € 858,95 €

3 polep kancelárií, vrátane vyrezávania jednoduchej  
grafiky (nie text) 

Polymerická fólia pre sklodekorácie s efektom 
mliečneho skla. Lepidlo číre akrylátove, 
pernamentné. Príloha č. 4 predstavuje ilustračný 
grafický návrh kancelárií s 2 vyrezanými 
horizontálnymi čiarami. Súčasťou dodávky fólie je  
inštalácia a spotrebný materiál.

689, 72 m2
kancelárie od podlahy - do 

výšky 1, 90 m
 80 µm bez potlače - 5 rokov

2 horizontálne pásy pod 
sebou. Hrúbka pásu max. 
10 cm. V rozsahu do 10 % 

plochy

16,80 € 20,16 € 11 587,30 € 13 904,76 €

4 výťahové lobby dvere 

Polymerická fólia pre sklodekorácie s efektom 
mliečneho skla s možnosťou potlače. Lepidlo číre 
akrylátove, pernamentné. Príloha č. 4 predstavuje 
ilustračný grafický návrh lobby dverí s trikolórou a 
sloganom. Súčasťou dodávky fólie je  inštalácia a 
spotrebný materiál.                        

172 m2
na všetky presklené časti 

dverí
 80 µm tlačená na fólií plnofarebná 5 rokov - 15,50 € 18,60 € 2 666,00 € 3 199,20 €

5  polep kuchyniek

Polymerická fólia pre sklodekorácie s efektom 
mliečneho skla s možnosťou potlače. Lepidlo číre 
akrylátové, pernamentné. Príloha č. 4 predstavuje 
ilustračný grafický návrh použitý na kuchynkách s 
jednoduchou kuchynskou tématikou. Súčasťou 
dodávky fólie je  inštalácia a spotrebný materiál. 

380, 08 m2
kuchynky od 0, 50  m - do 

výšky 1, 90  m
80 µm tlačená na fólií jednofarebná 5 rokov - 16,50 € 19,80 € 6 271,32 € 7 525,58 €

6 polep vstupné lobby

Polymerická blockoutová  fólia s kanálikmi pre 
obojstrannú grafiku na skle s lamináciou a s 
možnosťou potlače. Lepidlo číre 
polyakrylátove,semi - pernamentné s kanálikmi 
8N/25mm. Príloha č. 4 predstavuje ilustračný 
grafický návrh použitý na vstupných lobby dverách 
s názvom ministerstva, trikolórou a webovou 
stránkou. Súčasťou dodávky fólie je  inštalácia a 
spotrebný materiál.                   

15, 72 m2 celá presklená stena 160 µm tlačená na fólií plnofarebná 5 rokov - 17,50 € 21,00 € 275,10 € 330,12 €

7 práca grafika v hodinách

Grafické práce pozostávajúce z tvorby grafických 
návrhov na potlač fólií podľa požiadaviek 
objednávateľa, úprava grafických podkladov 
dodaných objednávateľom, finalizácia a 
prispôsobenie grafiky pred tlačou.

200 30 minút - - - - - - 6,00 € 7,20 € 1 200,00 € 1 440,00 €

8 odstránenie existujúcich polepov 
Odstránenie existujúcich polepov podľa 
požiadaviek objednávateľa.

30 m2 - - - - - - 2,00 € 2,40 € 60,00 € 72,00 €

31 663,30 €

Poznámka:

1. Poskytovateľ poskytne všetku potrebnú súčinnosť 
za účelom riadneho plnenia Predmetu zmluvy 
spočívajúcu predovšetkým, nie však výlučne, v 
obhliadke a zameraní priestorov a plôch, vypracovaní 
čiastkovej cenovej kalkulácie, konzultácii riešenia, 
prípravných grafických prácach a vypracovanie 
grafických návrhov riešenia.                                                      

2. Príloha č. 4 Ilustračný grafický návrh

3. Finálny grafický návrh bude zaslaný úspešnému 
uchádzačovi. 

4. Finálne grafické práce budú vykonané v spolupráci 
s úspešným uchádzačom pred samotnou inštaláciou 
polepov.   

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky 

Vyhotovenie a inštalácia interiérových polepov v  priestoroch  Tower 115 

Interiérové polepy presklených plôch kancelárskych priestorov v administratívnej budove Tower 115, Bratislava

Celková cena zákazky s DPH



Príloha č. 2 Sumár zasklení I. - III. etapa a zoznam presklených stien 

VÝKAZ ZASKLENÍ- I.etapa
O

zn
ač

en
ie

Popis 

Stavebný otvor

Poznámky

Vý
šk

a 
[m

m
]

Pl
oc

ha
[m

2]

Po
če

t[k
s]

1.NP

ZS.00 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2360 6690 15.79 1 6.69 15.79 LOBBY

ZS.10 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 2400 6.00 2 4.80 12.00 NASES  -REALIZÁCIA Až V III. ETAPE!!!

vstupné lobby 6.69

kancelarie 4.80 0.00

2.NP

ZS.0x Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 3500 12550 43.93 1 12.55 43.93 RC_ŠT1

RC 12.55 0.00

10.NP

ZS.02 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 2400 6.00 2 2.56 12.00 dvere

ZS.03 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 2400 6.00 7 8.96 42.00 dvere

ZS.04 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 2400 6.00 6 7.68 36.00 dvere

ZS.06 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 2500 6.25 2 2.76 12.50 dvere

ZS.28 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 3600 9.00 2 4.96 18.00 dvere

ZS.kuch1.E Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 5600 14.00 2 11.20 28.00

ZS.kuch2.E Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 2870 7.18 2 5.74 14.35

ZS.Exist Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 4400 11.00 1 3.28 11.00 dvere

ZS.Exist.1 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 8900 22.25 1 6.66 22.25 2x dvere

D01 Dvere vo vyťahovom lobby 2200 2000 4.40 2 8.80 3.2 6.40

D02 Dvere vo vyťahovom lobby 2200 1350 2.97 3 8.91 1.8 5.40

zasadacky 8.24

celková 
rozvinutá 
dĺžka[m]

celková 
plocha[m2]

 plocha 
zasklenia 
dverí[m2]

  celková 
plocha 

zasklenia 
dverí[m2]

R
oz

vi
nu

tá
 

dĺ
žk

a 
[m

m
]



VÝKAZ ZASKLENÍ- I.etapa
O
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ač
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ie

Popis 

Stavebný otvor

Poznámky

Vý
šk

a 
[m

m
]

Pl
oc

ha
[m

2]

Po
če

t[k
s]

celková 
rozvinutá 
dĺžka[m]

celková 
plocha[m2]

 plocha 
zasklenia 
dverí[m2]

  celková 
plocha 

zasklenia 
dverí[m2]

R
oz

vi
nu

tá
 

dĺ
žk

a 
[m

m
]

kuchynky 16.94

kancelarie 28.62 dvere 11.80

12.NP

ZS.01 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 2400 6.00 1 1.28 6.00 dvere

ZS.02 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 2400 6.00 1 1.28 6.00 dvere

ZS.03 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 2400 6.00 3 3.84 18.00 dvere

ZS.04 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 2400 6.00 5 6.40 30.00 dvere

ZS.07 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 4800 12.00 2 7.36 24.00 dvere

ZS.13_kuch Presklená interiérová stena - hliníková bezrámová konštrukcia. 2500 4065 10.16 1 4.07 10.16

ZS.14_kuch Presklená interiérová stena - hliníková bezrámová konštrukcia. 2500 4065 10.16 1 4.07 10.16

ZS.15_kuch Presklená interiérová stena - hliníková bezrámová konštrukcia. 2500 2740 6.85 1 2.74 6.85

ZS.16_kuch Presklená interiérová stena - hliníková bezrámová konštrukcia. 2500 2740 6.85 1 2.74 6.85

ZS.Exist Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 5570 13.93 1 4.45 13.93 dvere

ZS.Exist.1 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 1900 4.75 1 1.90 4.75

ZS.Exist.2 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 3300 8.25 1 2.18 8.25 dvere

ZS.Exist.3 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 3000 7.50 1 1.88 7.50 dvere

ZS.Exist.4 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 5500 13.75 1 4.38 13.75 dvere

ZS.Exist.5 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 4700 11.75 1 3.58 11.75 dvere

ZS.Exist.6 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 2800 7.00 1 2.80 7.00



VÝKAZ ZASKLENÍ- I.etapa
O
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ač

en
ie

Popis 

Stavebný otvor

Poznámky

Vý
šk

a 
[m

m
]

Pl
oc

ha
[m

2]

Po
če

t[k
s]

celková 
rozvinutá 
dĺžka[m]

celková 
plocha[m2]

 plocha 
zasklenia 
dverí[m2]

  celková 
plocha 

zasklenia 
dverí[m2]

R
oz

vi
nu

tá
 

dĺ
žk

a 
[m

m
]

D01 Dvere vo vyťahovom lobby 2200 2000 4.40 2 8.80 3.2 6.40

D02 Dvere vo vyťahovom lobby 2200 1350 2.97 3 8.91 1.8 5.40

zasadacky 12.06

kuchynky 13.61

kancelarie 29.27 dvere 11.80

18.NP

ZS.01 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 2400 6.00 2 2.56 12.00 dvere

ZS.03 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 2400 6.00 4 5.12 24.00 dvere

ZS.04 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 2400 6.00 8 10.24 48.00 dvere

ZS.28 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 3600 9.00 2 4.96 18.00 dvere

ZS.Exist Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 5600 14.00 2 8.96 28.00 dvere

ZS.kuch1.E Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 5600 14.00 2 11.20 28.00

ZS.kuch2.E Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 2870 7.18 2 5.74 14.35

D01 Dvere vo vyťahovom lobby 2200 2000 4.40 2 8.80 3.2 6.40

D02 Dvere vo vyťahovom lobby 2200 1350 2.97 3 8.91 1.8 5.40

zasadacky 13.92

kuchynky 16.94

kancelarie 17.92 dvere 11.80

20.NP

ZS.01 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 2400 6.00 1 1.28 6.00 dvere

ZS.02 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 2400 6.00 1 1.28 6.00 dvere

ZS.03 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 2400 6.00 5 6.40 30.00 dvere



VÝKAZ ZASKLENÍ- I.etapa
O
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ač
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ie

Popis 

Stavebný otvor

Poznámky

Vý
šk

a 
[m

m
]
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ha
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če

t[k
s]

celková 
rozvinutá 
dĺžka[m]

celková 
plocha[m2]

 plocha 
zasklenia 
dverí[m2]

  celková 
plocha 

zasklenia 
dverí[m2]

R
oz
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nu

tá
 

dĺ
žk

a 
[m

m
]

ZS.04 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 2400 6.00 8 10.24 48.00 dvere

ZS.04 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 2400 6.00 2 2.56 12.00 dvere

ZS.05 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 2400 6.00 1 2.40 6.00

ZS.06 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 2500 6.25 1 2.50 6.25

ZS.09_kuch Presklená interiérová stena - hliníková bezrámová konštrukcia. 2500 2500 6.25 2 5.00 12.50

ZS.28 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 3600 9.00 1 2.48 9.00 dvere

ZS.Exist Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 6000 15.00 1 6.00 15.00

ZS.kuch1.E Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 5600 14.00 2 11.20 28.00

D01 Dvere vo vyťahovom lobby 2200 2000 4.40 2 8.80 3.2 6.40

D02 Dvere vo vyťahovom lobby 2200 1350 2.97 3 8.91 1.8 5.40

zasadacky 7.44

kuchynky 16.20

kancelarie 27.70 dvere 11.80

22.NP

ZS.01 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 2400 6.00 1 1.28 6.00 dvere

ZS.03 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 2400 6.00 7 8.96 42.00 dvere

ZS.04 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 2400 6.00 9 11.52 54.00 dvere

ZS.04 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 2400 6.00 1 1.28 6.00 dvere

ZS.28 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 3600 9.00 2 4.96 18.00 dvere



VÝKAZ ZASKLENÍ- I.etapa
O

zn
ač

en
ie

Popis 

Stavebný otvor

Poznámky

Vý
šk

a 
[m

m
]

Pl
oc

ha
[m

2]

Po
če

t[k
s]

celková 
rozvinutá 
dĺžka[m]

celková 
plocha[m2]

 plocha 
zasklenia 
dverí[m2]

  celková 
plocha 

zasklenia 
dverí[m2]

R
oz

vi
nu

tá
 

dĺ
žk

a 
[m

m
]

ZS.kuch1.E Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 5600 14.00 2 11.20 28.00

ZS.kuch2.E Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 2870 7.18 2 5.74 14.35

D01 Dvere vo vyťahovom lobby 2200 2000 4.40 2 8.80 3.2 6.40

D02 Dvere vo vyťahovom lobby 2200 1350 2.97 3 8.91 1.8 5.40

zasadacky 6.24

kuchynky 16.94

kancelarie 21.76 dvere 11.80

26.NP

ZS.01 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 2400 6.00 1 1.28 6.00 dvere

ZS.03 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 2400 6.00 1 1.28 6.00 dvere

ZS.04 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 2400 6.00 2 2.56 12.00 dvere

ZS.08 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 4400 11.00 1 2.40 11.00 dvere

ZS.10 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 2400 6.00 1 2.40 6.00

ZS.11_kuch Presklená interiérová stena - hliníková bezrámová konštrukcia. 2500 4125 10.31 1 4.13 10.31

ZS.12_kuch Presklená interiérová stena - hliníková bezrámová konštrukcia. 2500 4125 10.31 1 4.13 10.31

ZS.17_kuch Presklená interiérová stena - hliníková bezrámová konštrukcia. 2500 3350 8.38 1 3.35 8.38

ZS.18_kuch Presklená interiérová stena - hliníková bezrámová konštrukcia. 2500 3350 8.38 1 3.35 8.38

ZS.19 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 3600 9.00 2 4.96 18.00 dvere

ZS.20 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 4800 12.00 1 3.68 12.00 dvere



VÝKAZ ZASKLENÍ- I.etapa
O

zn
ač

en
ie

Popis 

Stavebný otvor

Poznámky

Vý
šk

a 
[m

m
]

Pl
oc

ha
[m

2]

Po
če

t[k
s]

celková 
rozvinutá 
dĺžka[m]

celková 
plocha[m2]

 plocha 
zasklenia 
dverí[m2]

  celková 
plocha 

zasklenia 
dverí[m2]

R
oz

vi
nu

tá
 

dĺ
žk

a 
[m

m
]

ZS.24 2500 2000 5.00 1 2.00 5.00

ZS.30 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 2400 6.00 1 2.40 6.00

ZS.Exist Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500 13400 33.50 1 13.40 33.50

D01 Dvere vo vyťahovom lobby 2200 2000 4.40 2 8.80 3.2 6.40

D02 Dvere vo vyťahovom lobby 2200 1350 2.97 3 8.91 1.8 5.40

zasadacky 13.04

kuchynky 14.95

kancelarie 23.32 dvere 11.80

vstupné lobby 6.69

kanc kuch zasadacky

rozvinutá šírka celkom 148.59 95.58 60.94

celková plocha sklenených častí dverí v lobby 70.80

Bezpečnostná presklená interiérová stena - hliníková rámová 
konštrukcia. Povrchová úprava - prírodná eloxáž. Súčasťou dodávky 
rámovej konštrukcie sú aj všetky profily, kotviace a pripojovacie prvky. 
Transparentné bezpečnostné zasklenie - dve sklá + 4xPVB fólia, Trieda 
P3A-P4A



VÝKAZ ZASKLENÍ - II.etapa
O

zn
ač

en
ie

Popis 

Stavebný otvor

Vý
šk

a 
[m

m
]

2.NP

ZS.0x Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 3500

9.NP

ZS.01 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.02 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.03 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.03 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.04 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.28 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.kuch1.E Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.kuch2.E Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.Exist Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.Exist Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

D01 Dvere vo vyťahovom lobby 2200

D02 Dvere vo vyťahovom lobby 2200

zasadacky

kuchynky

kancelarie



14.NP

ZS.01 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.02 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.03 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.03 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.04 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.04 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.28 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.09_kuch Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.15_kuch Presklená interiérová stena - hliníková bezrámová konštrukcia. 2500

ZS.16_kuch Presklená interiérová stena - hliníková bezrámová konštrukcia. 2500

ZS.Exist.1 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.Exist.2 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

D01 Dvere vo vyťahovom lobby 2200

D02 Dvere vo vyťahovom lobby 2200

zasadacky

kuchynky

kancelarie

23.NP

ZS.01 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.02 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500



ZS.03 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.04 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.04 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.07 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.28 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.kuch1.E Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.kuch2.E Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

D01 Dvere vo vyťahovom lobby 2200

D02 Dvere vo vyťahovom lobby 2200

zasadacky

kuchynky

kancelaria

24.NP

ZS.01 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.03 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.04 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.04 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.23_kuch Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.25 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.kuch1.E Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500



ZS.Exist.1 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.Exist.1 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

D01 Dvere vo vyťahovom lobby 2200

D02 Dvere vo vyťahovom lobby 2200

zasadacky

kuchynky

kancelarie

25.NP

ZS.01 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.02 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.03 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.04 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.07 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.23_kuch Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.28 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.kuch1.E Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

D01 Dvere vo vyťahovom lobby 2200

D02 Dvere vo vyťahovom lobby 2200

zasadacky

kuchynky

kancelarie

podateľňa

rozvinutá šírka celkom



celková plocha sklenených častí dverí v lobby



VÝKAZ ZASKLENÍ - II.etapa

Stavebný otvor

Pl
oc

ha
[m

2]

Po
če

t[k
s]

2.NP

4500 15.75 1 4.50 15.75

4.50

9.NP

2400 6.00 1 1.28 6.00

2400 6.00 1 1.28 6.00

2400 6.00 4 5.12 24.00

2400 6.00 2 2.56 12.00

2400 6.00 8 10.24 48.00

3600 9.00 1 2.48 9.00

5600 14.00 2 11.20 28.00

1775 4.44 2 3.55 8.88

17400 43.50 1 14.04 43.50

5900 14.75 1 4.78 14.75

2000 4.40 2 8.80 3.2 6.40

1350 2.97 3 8.91 1.8 5.40

zasadacky 9.82

kuchynky 14.75

kancelarie 31.96 11.80

celková 
rozvinutá 
dĺžka[m]

celková 
plocha[m2]

 plocha 
zasklenia 
dverí[m2]

  celková 
plocha 

zasklenia 
dverí[m2]

R
oz

vi
nu

tá
 

dĺ
žk

a 
[m

m
]



14.NP

2400 6.00 1 1.28 6.00

2400 6.00 1 1.28 6.00

2400 6.00 4 5.12 24.00

2400 6.00 1 1.28 6.00

2400 6.00 1 1.28 6.00

2400 6.00 6 7.68 36.00

3600 9.00 2 4.96 18.00

2500 6.25 2 5.00 12.50

2740 6.85 1 2.74 6.85

2740 6.85 1 2.74 6.85

13400 33.50 1 10.04 33.50

5500 13.75 1 4.38 13.75

2000 4.40 2 8.80 3.2 6.40

1350 2.97 3 8.91 1.8 5.40

zasadacky 7.52

kuchynky 10.48

kancelarie 29.78 11.80

23.NP

2400 6.00 1 1.28 6.00

2400 6.00 2 2.56 12.00



2400 6.00 6 7.68 36.00

2400 6.00 7 8.96 42.00

2400 6.00 1 1.28 6.00

4800 12.00 1 3.68 12.00

3600 9.00 1 2.48 9.00

5600 14.00 2 11.20 28.00

2775 6.94 2 5.55 13.88

2000 4.40 2 8.80 3.2 6.40

1350 2.97 3 8.91 1.8 5.40

zasadacky 7.44

kuchynky 16.75

kancelaria 20.48 11.80

24.NP

2400 6.00 1 1.28 6.00

2400 6.00 5 6.40 30.00

2400 6.00 7 8.96 42.00

2400 6.00 1 1.28 6.00

1850 4.63 2 3.70 9.25

3200 8.00 1 3.20 8.00

4550 11.38 2 9.10 22.75



5900 14.75 1 4.78 14.75

8800 22.00 1 6.56 22.00

2000 4.40 2 8.80 3.2 6.40

1350 2.97 3 8.91 1.8 5.40

zasadacky 9.26

kuchynky 12.80

kancelarie 23.20 11.80

25.NP

2400 6.00 1 1.28 6.00

2400 6.00 1 1.28 6.00

2400 6.00 5 6.40 30.00

2400 6.00 8 10.24 48.00

4800 12.00 1 3.68 12.00

1850 4.63 2 3.70 9.25

3600 9.00 1 2.48 9.00

5550 13.88 2 11.10 27.75

2000 4.40 2 8.80 3.2 6.40

1350 2.97 3 8.91 1.8 5.40

zasadacky 6.16

kuchynky 14.80 pocet dveri

kancelarie 19.20 11.80

podateľňa 4.50

kanc kuch zasadacky

rozvinutá šírka celkom 124.62 69.58 40.20



celková plocha sklenených častí dverí v lobby 59.00



VÝKAZ ZASKLENÍ - II.etapa

Poznámky

2.NP

PODATELŇA

9.NP

dvere

dvere

dvere

dvere

dvere

dvere

3xdvere

dvere



14.NP

dvere

dvere

dvere

dvere

dvere

dvere

dvere

dvere

dvere

23.NP

dvere

dvere



dvere

dvere

dvere

dvere

dvere

24.NP

dvere

dvere

dvere

dvere



dvere

dvere

25.NP

dvere

dvere

dvere

dvere

dvere

dvere





VÝKAZ ZASKLENÍ - III.etapa
O

zn
ač

en
ie

Popis 

Stavebný otvor

Vý
šk

a 
[m

m
]

1.NP

ZS.50 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 3500

ZS.51 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 3500

podatelna

6.NP

ZS.01 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.01 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.03 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.03 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.28 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.15_kuch Presklená interiérová stena - hliníková bezrámová konštrukcia. 2500

ZS.16_kuch Presklená interiérová stena - hliníková bezrámová konštrukcia. 2500

ZS.Exist Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

D01 Dvere vo vyťahovom lobby 2200

D02 Dvere vo vyťahovom lobby 2200

zasadacky

kuchynky

kancelarie

7.NP



ZS.01 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.03 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.03 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.06 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.28 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.kuch1.E Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.16_kuch Presklená interiérová stena - hliníková bezrámová konštrukcia. 2500

ZS.Exist.1 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.Exist.2 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.Exist.3 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

D01 Dvere vo vyťahovom lobby 2200

D02 Dvere vo vyťahovom lobby 2200

zasadacky

kuchynky

kancelarie

21.NP

ZS.01 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.03 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.03 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500

ZS.28 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. 2500



ZS.15_kuch Presklená interiérová stena - hliníková bezrámová konštrukcia. 2500

D01 Dvere vo vyťahovom lobby 2200

D02 Dvere vo vyťahovom lobby 2200

zasadacky

kuchynky

kancelarie

kancelarie

rozvinutá šírka celkom

celková plocha sklenených častí dverí v lobby



VÝKAZ ZASKLENÍ - III.etapa

Stavebný otvor

Pl
oc

ha
[m

2]

Po
če

t[k
s]

1.NP

6020 21.07 1 6.02 21.07

12570 44.00 1 12.57 44.00

podatelna 18.59

6.NP

2400 6.00 4 5.12 24.00

2400 6.00 1 1.28 6.00

2400 6.00 11 14.08 66.00

2400 6.00 2 2.56 12.00

3600 9.00 1 2.48 9.00

2740 6.85 2 5.48 13.70

2740 6.85 2 5.48 13.70

23300 58.25 1 18.82 58.25

2000 4.40 2 8.80 3.2 6.40

1350 2.97 3 8.91 1.8 5.40

zasadacky 6.32

kuchynky 10.96

kancelarie 38.02 11.80

7.NP

celková 
rozvinutá 
dĺžka[m]

celková 
plocha[m2]

 plocha 
zasklenia 
dverí[m2]

  celková 
plocha 

zasklenia 
dverí[m2]

R
oz

vi
nu

tá
 

dĺ
žk

a 
[m

m
]



2400 6.00 4 5.12 24.00

2400 6.00 10 12.80 60.00

2400 6.00 2 2.56 12.00

2500 6.25 4 10.00 25.00

3600 9.00 1 2.48 9.00

5600 14.00 2 11.20 28.00

4500 11.25 1 4.50 11.25

4400 11.00 1 3.28 11.00

6100 15.25 1 4.98 15.25

2900 7.25 1 1.78 7.25

2000 4.40 2 8.80 3.2 6.40

1350 2.97 5 14.85 1.8 9.00

zasadacky 10.10

kuchynky 15.70

kancelarie 32.90 15.40

21.NP

2400 6.00 1 1.28 6.00

2400 6.00 10 12.80 60.00

2400 6.00 2 2.56 12.00

3600 9.00 1 2.48 9.00



2740 6.85 3 8.22 20.55

2000 4.40 3 13.20 3.2 9.60

1350 2.97 3 8.91 1.8 5.40

zasadacky 5.04

kuchynky 8.22

kancelarie 14.08 15.00

kancelarie 15.36

kanc kuch zasadacky

rozvinutá šírka celkom 89.80 34.88 21.46

celková plocha sklenených častí dverí v lobby 42.20



VÝKAZ ZASKLENÍ - III.etapa

Poznámky

1.NP

NASES  -REALIZÁCIA Až V III. ETAPE!!!

PODATELNA MIRRI--REALIZÁCIA Až V III. ETAPE!!!

6.NP

dvere

N
A

SE
S

dvere

dvere

dvere

dvere

dvere

7.NP



dvere

N
A

SE
S

dvere

dvere

dvere

dvere

dvere

dvere

2xdvere-NASES

21.NP





VÝKAZ ZASKLENÍ- I.etapa, II.etapa, III.etapa

I.etapa 148.59

II.etapa 124.62

III.etapa 89.80

spolu 363.01

Celkové plochy polepov

I.etapa 282.32

II.etapa 236.78

III.etapa 170.62

plocha spolu 689.72

polepy-grafika

polepy-grafika-tematicke

polepy-grafika-tematicke

polepy-grafika-tematicke

celková rozvinutá dĺžka 
kancelárie[m]

celková plocha 
kancelárií[m2]

štandardné polepy-efekt 
bruseneho skla



VÝKAZ ZASKLENÍ- I.etapa, II.etapa, III.etapa

95.58 70.80 60.94

69.58 59.00 40.20

34.88 42.20 21.46

200.04 172.00 122.60

Celkové plochy polepov

celková plocha dvere[m2]

181.60 70.80 115.79

132.20 59.00 76.38

66.27 42.20 40.77

380.08 172.00 232.94

kancelárie

kuchynky celková plocha polepov

dvere-výťahové lobby

podateľňa

celková rozvinutá dĺžka 
kuchynky[m]

  celková plocha 
zasklenia dverí[m2]

celková rozvinutá dĺžka 
zasadačky[m]

celková plocha 
kuchynky[m2]

celková plocha 
zasadačky[m2]

zasadačky, presklené steny 
na 1.NP a 2.NP, 



VÝKAZ ZASKLENÍ- I.etapa, II.etapa, III.etapa

6.69

4.50

18.59

6.69 23.09

Celkové plochy polepov

plochy zasklení podľa etáp

15.72 666.23

9.00 513.36

37.18 357.05

15.72 46.18 1536.64

celková rozvinutá dĺžka 
vstupné lobby[m]

celková rozvinutá dĺžka 
podatelňa[m]

celková plocha vstupné 
lobby[m2]

celková plocha 
podatelňa[m2]



VÝKAZ ZASKLENÍ- I.etapa, II.etapa, III.etapa

Poznámky

Celkové plochy polepov

I.etapa

II.etapa

III.etapa

1536.64



Príloha č. 3. 1 Presklený modul kancelárie 



ZS 01

TECHNICKÝ POPIS PRESKLENEJ PRIEČKY LINES - II:

Presklená priečka LINES - II (dvoj sklo)

- hrúbka profilu ZS: 100 mm,
- výška profilu ZS: 26 mm,
- tesnenie: šedé
- viditeľné AL profily: povrch ELOX strieborný
- sklo 2x VSG 55.2 číre laminované sklo spájané obojstrane lepiacou

transparantnou páskou 2 mm
- zárubňa jedno krídlová: 940*2100 mm hliníková s viditeľnými pántami

JUST  3D povrch nikel matný
- dvere plné 3x 11 DTD s padacou lištou, rozmer: 850 x 2047 mm, povrch

Egger U702 ST9
- Elektro panel 180 x100 x 2500 mm s vŕtaním pre ele krabice, povrch

Egger U708 ST9
- zámok GEGE 121, kľučka / kľučka DORMA PURE 8906 s kruhovou

rozetou v povrchovom prevedení brúsený nerez
- priehyb skla: podľa platnej STN 3 mm na 1 m



ZS 02

TECHNICKÝ POPIS PRESKLENEJ PRIEČKY LINES - II:

Presklená priečka LINES - II (dvoj sklo)

- hrúbka profilu ZS: 100 mm,
- výška profilu ZS: 26 mm,
- tesnenie: šedé
- viditeľné AL profily: povrch ELOX strieborný
- sklo 2x VSG 55.2 číre laminované sklo spájané obojstrane lepiacou

transparantnou páskou 2 mm
- zárubňa jedno krídlová: 940*2100 mm hliníková s viditeľnými pántami

JUST  3D povrch nikel matný
- dvere plné 3x 11 DTD s padacou lištou, rozmer: 850 x 2047 mm, povrch

Egger U702 ST9
- Elektro panel 180 x100 x 2500 mm s vŕtaním pre ele krabice, povrch

Egger U708 ST9
- zámok GEGE 121, kľučka / kľučka DORMA PURE 8906 s kruhovou

rozetou v povrchovom prevedení brúsený nerez
- priehyb skla: podľa platnej STN 3 mm na 1 m



ZS 03

TECHNICKÝ POPIS PRESKLENEJ PRIEČKY LINES - I:

Presklená priečka LINES - I (jedno sklo)

- hrúbka profilu ZS: 26 mm,
- výška profilu ZS: 26 mm,
- tesnenie: šedé
- viditeľné AL profily: povrch ELOX strieborný
- sklo 1x VSG 55.2 číre laminované sklo spájané obojstrane lepiacou

transparantnou páskou 2 mm
- zárubňa jedno krídlová: 952*2100 mm hliníková s viditeľnými pántami

JUST  3D povrch nikel matný
- dvere plné 3x 11 DTD s padacou lištou, rozmer: 850 x 2041 mm, povrch

Egger U702 ST9
- Elektro panel 180 x 53 x 2500 mm s vŕtaním pre ele krabice, povrch

Egger U708 ST9
- zámok GEGE 121, kľučka / kľučka DORMA PURE 8906 s kruhovou

rozetou v povrchovom prevedení brúsený nerez
- priehyb skla: podľa platnej STN 3 mm na 1 m



ZS 04

TECHNICKÝ POPIS PRESKLENEJ PRIEČKY LINES - I:

Presklená priečka LINES - I (jedno sklo)

- hrúbka profilu ZS: 26 mm,
- výška profilu ZS: 26 mm,
- tesnenie: šedé
- viditeľné AL profily: povrch ELOX strieborný
- sklo 1x VSG 55.2 číre laminované sklo spájané obojstrane lepiacou

transparantnou páskou 2 mm
- zárubňa jedno krídlová: 952*2100 mm hliníková s viditeľnými pántami

JUST  3D povrch nikel matný
- dvere plné 3x 11 DTD s padacou lištou, rozmer: 850 x 2041 mm, povrch

Egger U702 ST9
- Elektro panel 180 x53 x 2500 mm s vŕtaním pre ele krabice, povrch

Egger U708 ST9
- zámok GEGE 121, kľučka / kľučka DORMA PURE 8906 s kruhovou

rozetou v povrchovom prevedení brúsený nerez
- priehyb skla: podľa platnej STN 3 mm na 1 m



ZS 05

TECHNICKÝ POPIS PRESKLENEJ PRIEČKY LINES - I:

Presklená priečka LINES - I (jedno sklo)

- hrúbka profilu ZS: 26 mm,
- výška profilu ZS: 26 mm,
- tesnenie: šedé
- viditeľné AL profily: povrch ELOX strieborný
- sklo 1x VSG 55.2 číre laminované sklo spájané obojstrane lepiacou

transparantnou páskou 2 mm
- priehyb skla: podľa platnej STN 3 mm na 1 m



ZS 06

TECHNICKÝ POPIS PRESKLENEJ PRIEČKY LINES - I:

Presklená priečka LINES - I (jedno sklo)

- hrúbka profilu ZS: 26 mm,
- výška profilu ZS: 26 mm,
- tesnenie: šedé
- viditeľné AL profily: povrch ELOX strieborný
- sklo 1x VSG 55.2 číre laminované sklo spájané obojstrane lepiacou

transparantnou páskou 2 mm
- priehyb skla: podľa platnej STN 3 mm na 1 m



ZS 07

TECHNICKÝ POPIS PRESKLENEJ PRIEČKY LINES - I:

Presklená priečka LINES - I (jedno sklo)

- hrúbka profilu ZS: 26 mm,
- výška profilu ZS: 26 mm,
- tesnenie: šedé
- viditeľné AL profily: povrch ELOX strieborný
- sklo 1x VSG 55.2 číre laminované sklo spájané obojstrane lepiacou

transparantnou páskou 2 mm
- zárubňa jedno krídlová: 952*2100 mm hliníková s viditeľnými pántami

JUST  3D povrch nikel matný
- dvere plné 3x 11 DTD s padacou lištou, rozmer: 850 x 2041 mm, povrch

Egger U702 ST9
- Elektro panel 180 x 53 x 2500 mm, povrch Egger U708 ST9
- zámok GEGE 121, kľučka / kľučka DORMA PURE 8906 s kruhovou

rozetou v povrchovom prevedení brúsený nerez
- priehyb skla: podľa platnej STN 3 mm na 1 m



ZS 08

TECHNICKÝ POPIS PRESKLENEJ PRIEČKY LINES - I:

Presklená priečka LINES - I (jedno sklo)

- hrúbka profilu ZS: 26 mm,
- výška profilu ZS: 26 mm,
- tesnenie: šedé
- viditeľné AL profily: povrch ELOX strieborný
- sklo 1x VSG 55.2 číre laminované sklo spájané obojstrane lepiacou

transparantnou páskou 2 mm
- zárubňa dvoj krídlová: 1802*2500 mm hliníková s viditeľnými pántami

JUST  3D povrch nikel matný
- dvere drevené plné dvojkrídlové, s padacou lištou, rozmer: 2 x 850 x

2441 mm, povrch  Egger U702 ST9, rám 141/141/141/250
- Elektro panel 180 x 53 x 2500 mm, povrch Egger U708 ST9
- zámok GEGE 121, kľučka / kľučka DORMA PURE 8906 s kruhovou

rozetou v povrchovom prevedení brúsený nerez
- priehyb skla: podľa platnej STN 3 mm na 1 m



ZS 09

TECHNICKÝ POPIS PRESKLENEJ PRIEČKY LINES - I:

Presklená priečka LINES - I (jedno sklo)

- hrúbka profilu ZS: 26 mm,
- výška profilu ZS: 26 mm,
- tesnenie: šedé
- viditeľné AL profily: povrch ELOX strieborný
- sklo 1x VSG 55.2 číre laminované sklo spájané obojstrane lepiacou

transparantnou páskou 2 mm
- priehyb skla: podľa platnej STN 3 mm na 1 m



ZS 10

TECHNICKÝ POPIS PRESKLENEJ PRIEČKY LINES - II:

Presklená priečka LINES - II (dvoj sklo)

- hrúbka profilu ZS: 100 mm,
- výška profilu ZS: 26 mm,
- tesnenie: šedé
- viditeľné AL profily: povrch ELOX strieborný
- sklo 2x VSG 55.2 číre laminované sklo spájané obojstrane lepiacou

transparantnou páskou 2 mm
- priehyb skla: podľa platnej STN 3 mm na 1 m



ZS 11

TECHNICKÝ POPIS PRESKLENEJ PRIEČKY LINES - I:

Presklená priečka LINES - I (jedno sklo)

- hrúbka profilu ZS: 26 mm,
- výška profilu ZS: 26 mm,
- tesnenie: šedé
- viditeľné AL profily: povrch ELOX strieborný
- sklo 1x VSG 55.2 číre laminované sklo spájané obojstrane lepiacou

transparantnou páskou 2 mm
- zárubňa jedno krídlová: 952*2500 mm hliníková s viditeľnými pántami

DORMA 12.091.150 povrch ELOX
- dvere celosklenené, bez padacej lišty, rozmer: 850 x 2441 mm
- zámok DORMA 10.003,  kľučka DORMA 10.329.150
- priehyb skla: podľa platnej STN 3 mm na 1 m



ZS 12

TECHNICKÝ POPIS PRESKLENEJ PRIEČKY LINES - I:

Presklená priečka LINES - I (jedno sklo)

- hrúbka profilu ZS: 26 mm,
- výška profilu ZS: 26 mm,
- tesnenie: šedé
- viditeľné AL profily: povrch ELOX strieborný
- sklo 1x VSG 55.2 číre laminované sklo spájané obojstrane lepiacou

transparantnou páskou 2 mm
- zárubňa jedno krídlová: 952*2500 mm hliníková s viditeľnými pántami

DORMA 12.091.150 povrch ELOX
- dvere celosklenené, bez padacej lišty, rozmer: 850 x 2441 mm
- zámok DORMA 10.003,  kľučka DORMA 10.329.150
- priehyb skla: podľa platnej STN 3 mm na 1 m



ZS 13

TECHNICKÝ POPIS PRESKLENEJ PRIEČKY LINES - I:

Presklená priečka LINES - I (jedno sklo)

- hrúbka profilu ZS: 26 mm,
- výška profilu ZS: 26 mm,
- tesnenie: šedé
- viditeľné AL profily: povrch ELOX strieborný
- sklo 1x VSG 55.2 číre laminované sklo spájané obojstrane lepiacou

transparantnou páskou 2 mm
- zárubňa jedno krídlová: 952*2500 mm hliníková s viditeľnými pántami

DORMA 12.091.150 povrch ELOX
- dvere celosklenené, bez padacej lišty, rozmer: 850 x 2441 mm
- zámok DORMA 10.003,  kľučka DORMA 10.329.150
- priehyb skla: podľa platnej STN 3 mm na 1 m



ZS 14

TECHNICKÝ POPIS PRESKLENEJ PRIEČKY LINES - I:

Presklená priečka LINES - I (jedno sklo)

- hrúbka profilu ZS: 26 mm,
- výška profilu ZS: 26 mm,
- tesnenie: šedé
- viditeľné AL profily: povrch ELOX strieborný
- sklo 1x VSG 55.2 číre laminované sklo spájané obojstrane lepiacou

transparantnou páskou 2 mm
- zárubňa jedno krídlová: 952*2500 mm hliníková s viditeľnými pántami

DORMA 12.091.150 povrch ELOX
- dvere celosklenené, bez padacej lišty, rozmer: 850 x 2441 mm
- zámok DORMA 10.003,  kľučka DORMA 10.329.150
- priehyb skla: podľa platnej STN 3 mm na 1 m



ZS 15

TECHNICKÝ POPIS PRESKLENEJ PRIEČKY LINES - I:

Presklená priečka LINES - I (jedno sklo)

- hrúbka profilu ZS: 26 mm,
- výška profilu ZS: 26 mm,
- tesnenie: šedé
- viditeľné AL profily: povrch ELOX strieborný
- sklo 1x VSG 55.2 číre laminované sklo spájané obojstrane lepiacou

transparantnou páskou 2 mm
- zárubňa jedno krídlová: 952*2500 mm hliníková s viditeľnými pántami

DORMA 12.091.150 povrch ELOX
- dvere celosklenené, bez padacej lišty, rozmer: 850 x 2441 mm
- zámok DORMA 10.003,  kľučka DORMA 10.329.150
- priehyb skla: podľa platnej STN 3 mm na 1 m



ZS 16

TECHNICKÝ POPIS PRESKLENEJ PRIEČKY LINES - I:

Presklená priečka LINES - I (jedno sklo)

- hrúbka profilu ZS: 26 mm,
- výška profilu ZS: 26 mm,
- tesnenie: šedé
- viditeľné AL profily: povrch ELOX strieborný
- sklo 1x VSG 55.2 číre laminované sklo spájané obojstrane lepiacou

transparantnou páskou 2 mm
- zárubňa jedno krídlová: 952*2500 mm hliníková s viditeľnými pántami

DORMA 12.091.150 povrch ELOX
- dvere celosklenené, bez padacej lišty, rozmer: 850 x 2441 mm
- zámok DORMA 10.003,  kľučka DORMA 10.329.150
- priehyb skla: podľa platnej STN 3 mm na 1 m



ZS 17

TECHNICKÝ POPIS PRESKLENEJ PRIEČKY LINES - I:

Presklená priečka LINES - I (jedno sklo)

- hrúbka profilu ZS: 26 mm,
- výška profilu ZS: 26 mm,
- tesnenie: šedé
- viditeľné AL profily: povrch ELOX strieborný
- sklo 1x VSG 55.2 číre laminované sklo spájané obojstrane lepiacou

transparantnou páskou 2 mm
- zárubňa jedno krídlová: 952*2500 mm hliníková s viditeľnými pántami

DORMA 12.091.150 povrch ELOX
- dvere celosklenené, bez padacej lišty, rozmer: 850 x 2441 mm
- zámok DORMA 10.003,  kľučka DORMA 10.329.150
- priehyb skla: podľa platnej STN 3 mm na 1 m



ZS 18

TECHNICKÝ POPIS PRESKLENEJ PRIEČKY LINES - I:

Presklená priečka LINES - I (jedno sklo)

- hrúbka profilu ZS: 26 mm,
- výška profilu ZS: 26 mm,
- tesnenie: šedé
- viditeľné AL profily: povrch ELOX strieborný
- sklo 1x VSG 55.2 číre laminované sklo spájané obojstrane lepiacou

transparantnou páskou 2 mm
- zárubňa jedno krídlová: 952*2500 mm hliníková s viditeľnými pántami

DORMA 12.091.150 povrch ELOX
- dvere celosklenené, bez padacej lišty, rozmer: 850 x 2441 mm
- zámok DORMA 10.003,  kľučka DORMA 10.329.150
- priehyb skla: podľa platnej STN 3 mm na 1 m



ZS 19

TECHNICKÝ POPIS PRESKLENEJ PRIEČKY LINES - I:

Presklená priečka LINES - I (jedno sklo)

- hrúbka profilu ZS: 26 mm,
- výška profilu ZS: 26 mm,
- tesnenie: šedé
- viditeľné AL profily: povrch ELOX strieborný
- sklo 1x VSG 55.2 číre laminované sklo spájané obojstrane lepiacou

transparantnou páskou 2 mm
- zárubňa jedno krídlová: 952*2500 mm hliníková s viditeľnými pántami

JUST  3D povrch nikel matný
- dvere plné 3x 11 DTD s padacou lištou, rozmer: 850 x 2441 mm, povrch

Egger U702 ST9
- Elektro panel 180 x53 x 2500 mm s vŕtaním pre ele krabice, povrch

Egger U708 ST9
- zámok GEGE 121, kľučka / kľučka DORMA PURE 8906 s kruhovou

rozetou v povrchovom prevedení brúsený nerez
- priehyb skla: podľa platnej STN 3 mm na 1 m



ZS 20

TECHNICKÝ POPIS PRESKLENEJ PRIEČKY LINES - I:

Presklená priečka LINES - I (jedno sklo)

- hrúbka profilu ZS: 26 mm,
- výška profilu ZS: 26 mm,
- tesnenie: šedé
- viditeľné AL profily: povrch ELOX strieborný
- sklo 1x VSG 55.2 číre laminované sklo spájané obojstrane lepiacou

transparantnou páskou 2 mm
- zárubňa jedno krídlová: 952*2500 mm hliníková s viditeľnými pántami

JUST  3D povrch nikel matný
- dvere plné 3x 11 DTD s padacou lištou, rozmer: 850 x 2441 mm, povrch

Egger U702 ST9
- Elektro panel 180 x 53 x 2500 mm s vŕtaním pre ele krabice, povrch

Egger U708 ST9
- zámok GEGE 121, kľučka / kľučka DORMA PURE 8906 s kruhovou

rozetou v povrchovom prevedení brúsený nerez
- priehyb skla: podľa platnej STN 3 mm na 1 m



ZS 24

Presklená priečka LINES - II (dvoj sklo)

- hrúbka profilu ZS: 100 mm,
- výška profilu ZS: 26 mm,
- tesnenie: šedé
- viditeľné AL profily: povrch ELOX strieborný
- sklo 2x VSG 55.4 číre laminované sklo spájané obojstrane lepiacou

transparantnou páskou 2 mm
- priehyb skla: podľa platnej STN 3 mm na 1 m



ZS 28

TECHNICKÝ POPIS PRESKLENEJ PRIEČKY LINES - I:

Presklená priečka LINES - I (jedno sklo)

- hrúbka profilu ZS: 26 mm,
- výška profilu ZS: 26 mm,
- tesnenie: šedé
- viditeľné AL profily: povrch ELOX strieborný
- sklo 1x VSG 55.2 číre laminované sklo spájané obojstrane lepiacou

transparantnou páskou 2 mm
- zárubňa jedno krídlová: 952*2100 mm hliníková s viditeľnými pántami

JUST  3D povrch nikel matný
- dvere plné 3x 11 DTD s padacou lištou, rozmer: 850 x 2041 mm, povrch

Egger U702 ST9
- Elektro panel 180 x 53 x 2500 mm, povrch Egger U708 ST9
- zámok GEGE 121, kľučka / kľučka DORMA PURE 8906 s kruhovou

rozetou v povrchovom prevedení brúsený nerez
- priehyb skla: podľa platnej STN 3 mm na 1 m



ZS 30

TECHNICKÝ POPIS PRESKLENEJ PRIEČKY LINES - I:

Presklená priečka LINES - I (jedno sklo)

- hrúbka profilu ZS: 26 mm,
- výška profilu ZS: 26 mm,
- tesnenie: šedé
- viditeľné AL profily: povrch ELOX strieborný
- sklo 1x VSG 55.2 číre laminované sklo spájané obojstrane lepiacou

transparantnou páskou 2 mm
- zárubňa jedno krídlová: 952*2500 mm hliníková s viditeľnými pántami

JUST  3D povrch nikel matný
- dvere plné 3x 11 DTD s padacou lištou, rozmer: 850 x 2441 mm, povrch

Egger U702 ST9
- Elektro panel 180 x 53 x 2500 mm, povrch Egger U708 ST9
- zámok GEGE 121, kľučka / kľučka DORMA PURE 8906 s kruhovou

rozetou v povrchovom prevedení brúsený nerez
- priehyb skla: podľa platnej STN 3 mm na 1 m



Príloha . 3.2 Dvere do vý ahovej lobby



DVERE DO DYMOVE PREDSIENE

Príloha . 3.3 Dvere do dymovej predsiene



Príloha č. 3.4 Vstupné lobby Tower 115 
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-  Všetky rozmery vyplývajúce z projektovej dokumentácie je potrebné pred realizáciou a začatím prác premerať na stavbe, rozdiely zistené na stavbe oproti PD je potrebné v technickom
   riešení odsúhlasiť projektantom ešte pred samotnou realizáciou. Je potrebné overiť presné rozmery jednotlivých stavebných prvkov pred výrobou.
-  Všetky stavebné úpravy a zásahy do nosných konštrukcií zrealizovať iba po odsúhlasení projektantom statiky.
-  Všetky úpravy a zmeny materiálového riešenia pred realizáciou prác odsúhlasiť  projektantom príslušnej profesie.
-  Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene vrátane ich zmien musia byť odsúhlasené pred realizáciou projektantom.
-  Dodávatelia sú povinní dodržiavať všetky platné normy STN, vyhlášky a zákony.
-  V rámci situovania a realizácie líniových trás inžinierskych sietí, pri ich súbehu, resp. križovaní dodržujte požiadavky priestorového usporiadania týchto zariadení podľa STN 736005.
-  Pred začatím výkopových prác je potrebné dať všetky inžinierske siete zamerať a vytýčiť.
-  Táto dokumentácia nenahrádza výrobnú ani dielenskú dokumentáciu, ktorú je dodávateľ povinný pred realizáciou odovzdať na odsúhlasenie generálnemu projektantovi.
-  Pri akejkoľvek nejasnosti alebo okolnostiach, ktoré sa budú líšiť od projektovej dokumentácie je nutné kontaktovať projektanta.
-  Požiarna odolonosť konštrukcií na hranici požiarnych úsekov musí spĺňať požiadavky stanovené v projekte požiarnej ochrany. 
-  Murované a SDK konštrukcie budú prevádzané podľa technologického predpisu vybraného systému.
-  Omietky na prechode materiálov bandážovať sieťkou s presahom 100mm.
-  Pod omietkami budú osadené kovové rohové a ukončujúce lišty.
-  V podlahe medzi miestnosťami s rôznou nášľapnou vrstvou podlahy budú v mieste dverného krídla umiestnené prechodové lišty.
-  Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena a rampy musí byť farebne a povrchovo odlíšený od okolia podľa platnej legislatívy (napr.: nálepka šípky na oboch okrajoch stupňa).
-  Vo výkresoch sú hrúbky priečok a ŽB stien zakreslené v čistých rozmeroch, bez omietok a obkladov.
-  Všetky požiadavky technológii musia byť prispôsobené konkrétnemu vybranému výrobku (napríklad stavebná pripravenosť pre výťahy, VZT jednotky, chladiace jednotky atď.).

POZNÁMKY 

POPIS PRVKOV

1  OCELOVÝ JAKL 80/40/5mm RAL 7035
2 GUMOVÉ TESNENIE PRE OSADENIE SKLA
3 BEZPEČNOSTNÉ SKLO hr. 10mm, NEPRIEHLADNÝ POLEP S LOGOM (logo len z   

jednej strany (strany MIRRI RECEPCIE), logo bielej farby 
4 NEREZOVÝ U-PROFIL NA KOTVENIE SKLA š. 26x26mm
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100 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE

ZASKLENÉ STENY - VSTUPNÁ LOBBY
NAVRHOVANÝ STAV

SO 01 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA

100 3911 0001

R01a R01b

DETAIL 1 DETAIL 2

R02a R02b R04aR03a R03b

01_100_TABUĽKA_ZS - RECEPCIA

Označenie Popis
Stavebný otvor

Povrchová
úprava

Dvere

Požiarna
odolnosť

Vzduchová
nepriezvučnosť

[dB] Poznámka
Výška
[mm]

Dĺžka
[mm]

Plocha
[m2]

1.NP
ZS.R01
ZS.R01 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. Povrchová úprava - prírodná eloxáž.

Súčasťou dodávky rámovej konštrukcie sú aj všetky profily, kotviace a pripojovacie prvky.
2360 4190 9,89 ELOX DZS.R

01
- -

ZS.R01 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. Povrchová úprava - prírodná eloxáž.
Súčasťou dodávky rámovej konštrukcie sú aj všetky profily, kotviace a pripojovacie prvky.

2360 2502 5,90 ELOX - - - OBLÚKOVÉ ZASKLENIE

ZS.R02
ZS.R02 Interiérové presklené deliace zábradlie v. 1200mm kotvené do podlahového "U" profilu výšky

120mm. Bezpečnostné lepené zasklenie VSG hr. 10mm
1200 2295 2,75 ELOX - - - POUŽIŤ ZDEMONTOVANÉ

ZÁBRADLIE
ZS.R02 Interiérové presklené deliace zábradlie v. 1200mm kotvené do podlahového "U" profilu výšky

120mm. Bezpečnostné lepené zasklenie VSG hr. 10mm
1200 777 0,93 ELOX - - - POUŽIŤ ZDEMONTOVANÉ

ZÁBRADLIE
ZS.R03
ZS.R03 Interiérové presklené deliace zábradlie v. 1200mm kotvené do podlahového "U" profilu výšky

120mm. Bezpečnostné lepené zasklenie VSG hr. 10mm
1200 2295 2,75 ELOX - - - POUŽIŤ ZDEMONTOVANÉ

ZÁBRADLIE
ZS.R03 Interiérové presklené deliace zábradlie v. 1200mm kotvené do podlahového "U" profilu výšky

120mm. Bezpečnostné lepené zasklenie VSG hr. 10mm
1200 1660 1,99 ELOX - - - POUŽIŤ ZDEMONTOVANÉ

ZÁBRADLIE
ZS.R04
ZS.R04 Interiérové presklené deliace zábradlie v. 1200mm kotvené do podlahového "U" profilu výšky

120mm. Bezpečnostné lepené zasklenie VSG hr. 10mm
1200 450 0,54 ELOX - - - POUŽIŤ ZDEMONTOVANÉ

ZÁBRADLIE
ZS.R.05
ZS.R.05 Interiérová presklená elektricky otváravá bránka v. 1200mm a šírky 900mm (čistý priechod)

Bezpečnostné lepené zasklenie VSG hr. 10mm
1200 1000 1,20 ELOX - - - NOVÁ BRÁNA

kruty
Obdĺžnik

kruty
Obdĺžnik

kruty
Obdĺžnik
 



Príloha č. 4 Ilustračný grafický návrh 

1. Ilustračná grafika kuchynka 

2. Ilustračná grafika kancelária 

3. Ilustračná grafika zasadacia miestnosť 

4. Ilustračná grafika vstupná lobby 

5. Ilustračná grafika výťahové lobby 
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-  Všetky rozmery vyplývajúce z projektovej dokumentácie je potrebné pred realizáciou a začatím prác premerať na stavbe, rozdiely zistené na stavbe oproti PD je potrebné v technickom
   riešení odsúhlasiť projektantom ešte pred samotnou realizáciou. Je potrebné overiť presné rozmery jednotlivých stavebných prvkov pred výrobou.
-  Všetky stavebné úpravy a zásahy do nosných konštrukcií zrealizovať iba po odsúhlasení projektantom statiky.
-  Všetky úpravy a zmeny materiálového riešenia pred realizáciou prác odsúhlasiť  projektantom príslušnej profesie.
-  Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene vrátane ich zmien musia byť odsúhlasené pred realizáciou projektantom.
-  Dodávatelia sú povinní dodržiavať všetky platné normy STN, vyhlášky a zákony.
-  V rámci situovania a realizácie líniových trás inžinierskych sietí, pri ich súbehu, resp. križovaní dodržujte požiadavky priestorového usporiadania týchto zariadení podľa STN 736005.
-  Pred začatím výkopových prác je potrebné dať všetky inžinierske siete zamerať a vytýčiť.
-  Táto dokumentácia nenahrádza výrobnú ani dielenskú dokumentáciu, ktorú je dodávateľ povinný pred realizáciou odovzdať na odsúhlasenie generálnemu projektantovi.
-  Pri akejkoľvek nejasnosti alebo okolnostiach, ktoré sa budú líšiť od projektovej dokumentácie je nutné kontaktovať projektanta.
-  Požiarna odolonosť konštrukcií na hranici požiarnych úsekov musí spĺňať požiadavky stanovené v projekte požiarnej ochrany. 
-  Murované a SDK konštrukcie budú prevádzané podľa technologického predpisu vybraného systému.
-  Omietky na prechode materiálov bandážovať sieťkou s presahom 100mm.
-  Pod omietkami budú osadené kovové rohové a ukončujúce lišty.
-  V podlahe medzi miestnosťami s rôznou nášľapnou vrstvou podlahy budú v mieste dverného krídla umiestnené prechodové lišty.
-  Prvý a posledný stupeň schodiskového ramena a rampy musí byť farebne a povrchovo odlíšený od okolia podľa platnej legislatívy (napr.: nálepka šípky na oboch okrajoch stupňa).
-  Vo výkresoch sú hrúbky priečok a ŽB stien zakreslené v čistých rozmeroch, bez omietok a obkladov.
-  Všetky požiadavky technológii musia byť prispôsobené konkrétnemu vybranému výrobku (napríklad stavebná pripravenosť pre výťahy, VZT jednotky, chladiace jednotky atď.).

POZNÁMKY 

POPIS PRVKOV

1  OCELOVÝ JAKL 80/40/5mm RAL 7035
2 GUMOVÉ TESNENIE PRE OSADENIE SKLA
3 BEZPEČNOSTNÉ SKLO hr. 10mm, NEPRIEHLADNÝ POLEP S LOGOM (logo len z   

jednej strany (strany MIRRI RECEPCIE), logo bielej farby 
4 NEREZOVÝ U-PROFIL NA KOTVENIE SKLA š. 26x26mm
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100 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE

ZASKLENÉ STENY - VSTUPNÁ LOBBY
NAVRHOVANÝ STAV

SO 01 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA

100 3911 0001

R01a R01b

DETAIL 1 DETAIL 2

R02a R02b R04aR03a R03b

01_100_TABUĽKA_ZS - RECEPCIA
Označenie Popis

Stavebný otvor Povrchová
úprava

Dvere

Požiarna
odolnosť

Vzduchová
nepriezvučnosť

[dB] Poznámka
Výška
[mm]

Dĺžka
[mm]

Plocha
[m2]

1.NP
ZS.R01
ZS.R01 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. Povrchová úprava - prírodná eloxáž.

Súčasťou dodávky rámovej konštrukcie sú aj všetky profily, kotviace a pripojovacie prvky.
2360 4190 9,89 ELOX DZS.R

01
- -

ZS.R01 Presklená interiérová stena - hliníková rámová konštrukcia. Povrchová úprava - prírodná eloxáž.
Súčasťou dodávky rámovej konštrukcie sú aj všetky profily, kotviace a pripojovacie prvky.

2360 2502 5,90 ELOX - - - OBLÚKOVÉ ZASKLENIE

ZS.R02
ZS.R02 Interiérové presklené deliace zábradlie v. 1200mm kotvené do podlahového "U" profilu výšky

120mm. Bezpečnostné lepené zasklenie VSG hr. 10mm
1200 2295 2,75 ELOX - - - POUŽIŤ ZDEMONTOVANÉ

ZÁBRADLIE
ZS.R02 Interiérové presklené deliace zábradlie v. 1200mm kotvené do podlahového "U" profilu výšky

120mm. Bezpečnostné lepené zasklenie VSG hr. 10mm
1200 777 0,93 ELOX - - - POUŽIŤ ZDEMONTOVANÉ

ZÁBRADLIE
ZS.R03
ZS.R03 Interiérové presklené deliace zábradlie v. 1200mm kotvené do podlahového "U" profilu výšky

120mm. Bezpečnostné lepené zasklenie VSG hr. 10mm
1200 2295 2,75 ELOX - - - POUŽIŤ ZDEMONTOVANÉ

ZÁBRADLIE
ZS.R03 Interiérové presklené deliace zábradlie v. 1200mm kotvené do podlahového "U" profilu výšky

120mm. Bezpečnostné lepené zasklenie VSG hr. 10mm
1200 1660 1,99 ELOX - - - POUŽIŤ ZDEMONTOVANÉ

ZÁBRADLIE
ZS.R04
ZS.R04 Interiérové presklené deliace zábradlie v. 1200mm kotvené do podlahového "U" profilu výšky

120mm. Bezpečnostné lepené zasklenie VSG hr. 10mm
1200 450 0,54 ELOX - - - POUŽIŤ ZDEMONTOVANÉ

ZÁBRADLIE
ZS.R.05
ZS.R.05 Interiérová presklená elektricky otváravá bránka v. 1200mm a šírky 900mm (čistý priechod)

Bezpečnostné lepené zasklenie VSG hr. 10mm
1200 1000 1,20 ELOX - - - NOVÁ BRÁNA
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