
ZMLUVA O DIELO č. 01/2012 

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov 

 
Čl. l  

Zmluvné strany 

1.    Objednávateľ: Krajský školský úrad v Košiciach 
Zádielská 1, 040 78 Košice 

Štatutárna zástupca:        PhDr. Anna Račková 
Osoba poverená jednať vo veciach 
a./ zmluvných: Ing. Peter Dzurenda 
b./ technických: Ing. Stanislava Tillerová 
IČO: 35557184 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo účtu: 7000138845/8180 
(ďalej objednávateľ) 

1. Zhotoviteľ: ATYPSTAV, spol. s r. o., Košice 
Jantárová 30, 040 01  Košice 

Štatutárny orgán: Ing. Karol Šašala, Ing. Jozef Ručinský 
IČO: 31696813 
ÍČDIČ: 2020481738 
IČ DPH SK: SK2020481738 
Zástupcovia na rokovanie vo veciach 
technických: Ing. Karol Šašala 
zmluvných: Ing. Karol Šašala 
 
Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd KÉ L, oddiel: Sro, 

vložka č.:5223/V 
(ďalej „zhotoviteľ) 

Čl. II                                             
Podklady pre uzavretie zmluvy 

Zmluva je uzatvorená v zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Čl.III 
Právne predpisy 

Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník"), ustanoveniami zákona č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z. , ktorou sa vykonáva 
zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

Čl.IV 
Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje touto zmluvou zabezpečiť pre objednávateľa vykonanie diela „Spojená 
škola Opatovská cesta 97, Košice - prístavba výťahu k budove SŠ", ktorého obsah a rozsah je 
určený realizačnou projektovou dokumentáciou spracovanou Ing. Stanislavou Tillerovou, aut. Ing. vo 
februári 2012. 

2. Rozsah a kvalita diela sú určené: 
- rozpočtom stavebného objektu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy, 
- STN a ostatnými technickými normami a právnymi predpismi platnými v SR v oblasti výstavby 

a prevádzky stavieb a v oblastí investičnej výstavby, 
- projektovou dokumentáciou, ktorú predložil objednávateľ. 
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2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu 
podľa čl. VI. tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v dohodnutom 
čase, v dohodnutej kvalite a podľa projektu odsúhlaseného objednávateľom. 

Čl. V           
Čas plnenia 

1     Termíny plnenia predmetu zákazky sú nasledovné : 
Termín prevzatia pracoviska: do 3 dní od účinnosti ZoD 
Predpokladaný termín ukončenia prác:      do 60 dní od začatia prác 

2. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo  jeho riadnym ukončením. Termín ukončenia diela 
oznámi zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku. 

3. Za splnenie termínu sa považuje odovzdanie a prevzatie objektu, v ktorom sa vykonáva dielo 
objednávateľom na základe zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela, ktorá je podpísaná obidvoma 
zmluvnými stranami. 

4. Ak zhotoviteľ riadne ukončí dielo pred dohodnutým termínom objednávateľ sa zaväzuje toto dielo 
prevziať aj v skoršom termíne. O plnení predmetu tejto zmluvy v skoršom termíne sa zaväzuje 
zhotoviteľ informovať objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred. 

5. Zhotoviteľ   musí bez   omeškania   a    písomne   informovať objednávateľa  o vzniku akejkoľvek 
udalosti,  ktorá bráni  alebo  sťažuje  realizáciu  predmetu obstarávania  s dôsledkom  predĺženia 
zmluvnej lehoty. 

Čl.VI 
Cena diela 

1. Cena za zhotovenie diela podľa podmienok tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 
v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláškou č.87/1996 Z. z 
v znení neskorších predpisov a je doložená zhotoviteľom položkovým rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu 
č. 1 k tejto zmluve. Príloha č. 1 je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
Celková cena diela bez DPH: ......40 485,59.........EUR 
DPH 20%: ......8 097,12..., .....EUR 
Celková cena s DPH: ... 48 582,71.........EUR 
Slovom: Štyridsaťosemtisícpäťstoosemdesiatdva 0,71 EUR 

2. Cenu možno meniť dodatkom k zmluve odsúhlaseným oboma stranami, ktorý bude jej nedeliteľnou 
súčasťou z uvedených dôvodov: 

menej práce oproti zmluve, 
a) zmena materiálu, konštrukčného riešenia vopred vzájomne odsúhlasená zápisom v montážnom 

denníku, 
b) zmena sadzby DPH. 

 
3. V cene diela sú obsiahnuté dopravné náklady a všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu 

tejto zmluvy, projektová dokumentácia s vyznačením realizovaných zmien v dvoch vyhotoveniach, 
východzie revízne správy, atesty, certifikáty resp. prehlásenia o zhode od dodaných zariadení 
a materiálov, záručné listy, doklady o likvidácii odpadov a iné doklady. 

4. V prípade naviac prác, ak položky neboli   obsiahnuté v položkovom rozpočte bude cena práce 
predmetom samostatnej zmluvy o dielo a zhotoviteľ je povinný k oceneniu týchto prác použiť ceny 
z cenníka CENEKON, ODIS alebo iný cenník v platnej cenovej úrovni. Pri použití HZS bude použitá 
sadzba podľa cenníka VRH - HZS. 

5. Podkladom pre uzatvorenie dodatku resp. samostatnej zmluvy o dielo z titulu naviac prác, bude 
obojstranne odsúhlasený zápis v stavebnom denníku, resp. špecifikácia požadovaných naviac prác 
doložená zhotoviteľom. 

Čl. VII                                                                               
Platba, platobné podmienky, vyúčtovanie diela 

1.    Objednávateľ   prehlasuje, že na predmet zmluvy má vyčlenené finančné prostriedky v plnej výške, 
podľa bodu 1 čl. VI. 
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2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi úhradu za cenu diela, za vykonané celkové plnenie diela. 
Podkladom pre zaplatenie splátky budú daňové doklady - faktúra, doložené súpisom skutočne 
vykonaných prác za príslušné obdobie, potvrdené technickým dozorom objednávateľa. Faktúra bude 
obsahovať náležitosti podľa všeobecne platných predpisov. Faktúru predloží zhotoviteľ do 3 dní od 
zápisničného odovzdania a prevzatia objektu. 
Podkladom  pre     úhradu faktúry  budú daňové doklady - faktúra,  doložené súpisom  
skutočne vykonaných prác v zmysle rozpočtu k ZoD. Z faktúry si objednávateľ vyhradzuje právo 
zadržať čiastku vo výške 10%   z ceny podľa bodu 1 či, VI tejto zmluvy a bude uvoľnená až po 
odstránení poslednej vady a nedorobku v termíne uvedenom v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.  

3.    Faktúra musí obsahovať: 
- označenie faktúra a jej číslo, 
- identifikáciu zmluvných strán, 
- deň odoslania faktúry a lehotu splatnosti, 
- súpis  skutočne  vykonaných   prác  podľa jednotlivých  stavebných   objektov,   podľa rozpočtu, 

priloženého k ZoD. 

                            Čl. VIII                                                                                                    
Podmienky vykonania diela, dokumentovanie kvality diela 

1. Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady. K prechodu vlastníctva 
diela a nebezpečenstva z neho prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po odovzdaní 
a prevzatí diela. 

2. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele / strata, odcudzenie, poškodenie, 
zničenie, atď., / od prevzatia staveniska až do odovzdania diela. Zhotoviteľ zabezpečí týmto stráženie 
staveniska počas celej realizácie diela. 

3. Stavbyvedúceho bude vykonávať Ing. Karol Šašala 
4. Za objednávateľa je poverený výkonom stavebného dozoru ......................................... 
5. Pri realizácií diela zhotoviteľ bude rešpektovať podklady, najmä projektovú  dokumentáciu 

a STN. 
6. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonanie diela zbavené práv 

tretích osôb v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie vrátane pevných smerových a 
výškových bodov, bodu odberu el. energie a vody. 

7. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích 
osôb. 

8. Opatrenia z hľadiska BOZP ako aj protipožiarne" opatrenia vyplývajúce z povahy prác,  zabezpečuje 
na stavenisku zhotoviteľ. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo 
sa stanú neprístupnými 3 pracovné dni vopred. Ak tak nevykoná, nie je oprávnený v prácach 
pokračovať bez súhlasného zápisu obstarávateľa v stavebnom denníku. V prípade porušenia tohto 
ustanovenia nie je povinný na žiadosť objednávateľ odkryť a po prevedení znova zakryť vykonané 
práce na vlastné náklady. Časové straty vyplývajúce z nedodržania tohto postupu idú na úkor 
zhotoviteľa. Ak sa objednávateľ na základe výzvy nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude 
zhotoviteľ v prácach pokračovať. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, 
je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať. Časové a finančné straty z toho vyplývajúce idú na úkor 
objednávateľa, ibaže sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané. 

10. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník obvyklým spôsobom. Stavebný denník bude 
vedený v súlade s § 53 vyhlášky č. 75/1976 Z. z.. Denné záznamy budú písané   na pretlačenom 
formulári s očíslovanými stranami s dvoma kópiami. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek do 
stavebného denníka nahliadnuť, robiť v ňom zápisy aj výpisy z neho. V prípade, že zhotoviteľ 
považuje pokyny objednávateľa za neoprávnené, alebo neúčelné, uplatní výhrady zápisom v 
stavebnom denníku. Ak objednávateľ na pokyne opätovne trvá, je zhotoviteľ povinný ho 
akceptovať, ak nie je v rozpore s príslušnými technickými postupmi, neodporuje právnym 
predpisom, ani nariadeniam  miestnej, alebo štátnej správy. Viac náklady znáša objednávateľ. 

11. Stavebný denník je záväzným dokumentom stavby pre obe strany a všetky dodatky, viac práce, zmeny 
a pod. sa budú riešiť na základe stavebného denníka. V prípade  sporu sa stavebný denník považuje 
za právny doklad. 
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12. Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu kvality prác a materiálov prostredníctvom 
stavebného dozoru . 

13. V prípade zistenia závad v priebehu stavby je zhotovíte!' povinný už v priebehu realizácie na základe 
14. písomnej výzvy objednávateľa odstrániť zistené nedostatky v určenej lehote. Pri akceptovanom 

nekvalitnom plnení má objednávateľ právo na zrážku z ceny. 
15. Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny v rozsahu prác, ktoré považuje 

za nevyhnutné a primerané k zhotoveniu stavby. 
16. Ak sa má riadne vykonanie diela preukázať vykonaním dohodnutých skúšok, považuje sa vykonanie 

diela za ukončené až vtedy, keď sa tieto skúšky úspešne vykonali. Výsledok skúšok sa uvedie 
v zápisnici podpísanej oboma zmluvnými stranami. 

17. Zhotovíte!' zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, za čistotu komunikácií, ktoré slúžia na 
prepravu stavebného materiálu, odpadu alebo iného materiálu potrebného na zhotovenie diela. 
Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

18. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky materiály použité na zhotovenie diela budú nové a prvej 
akosti,   budú  zodpovedať všetkým  platným   normám,   smerniciam   o stavebných  výrobkoch  - 
materiáloch, platných v EU. 

Čl. IX  
Podmienky odovzdania a prevzatia diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dní vopred, kedy bude dielo, 
alebo jeho ucelená časť pripravená na odovzdanie. K oznámeniu priloží všetky doklady požadované 
právnymi predpismi alebo objednávateľom. 

2. O prevzatí diela alebo jeho časti spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý 
bude obsahovať zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis zistených vád a nedorobkov, dohodu o 
opatreniach a lehotách ich odstránenia, alebo iných právach vyplývajúcich zo zodpovednosti za 
vady. 

3. Objednávateľ prevezme od zhotoviteľa zhotovené dielo, alebo jeho ucelenú časť po odstránení 
poslednej vady alebo nedorobku, ktoré by bránili užívaniu stavby. 

4. V prípade, že objednávateľ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, je Zhotoviteľ povinný tieto 
odstrániť za podmienok a v termínoch dohodnutých v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. 

5. Uvoľnenie a vyčistenie budovy ako aj staveniska vykoná zhotovíte!' do 5 dní po podpise protokolu o 
odovzdaní a prevzatí diela. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje do 3 dní od výzvy zhotoviteľa začať preberacie konanie. Dielo sa 
odovzdáva na stavenisku za účasti k tomu oprávnených zástupcov zmluvných strán. K odovzdaniu 
a prevzatiu stavby je potrebné dokladovať dokumentáciu, ktorá je podmieňujúcou pre začatie 
preberacieho konania. 

7. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdávanému dielu, 
a ktoré sú potrebné k jeho užívaniu. 

Čl. X                                            
Spolupôsobenie a povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi odovzdá najneskôr do troch dní po nadobudnutí 
účinnosti zmluvy 2x projektovú dokumentáciu. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi poskytne pri výkone diela potrebnú súčinnosť. 
3. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť prístup určeným zamestnancom zhotoviteľa a osobám ním 

určeným do priestorov svojho objektu za účelom splnenia predmetu tejto zmluvy. 
4. Objednávateľ preškolí pred nástupom na práce zamestnancov zhotoviteľa o predpisoch BOZP 

a o ochrane pred požiarmi platných v čase vykonávania diela. 
5. Objednávateľ je povinný zhotoviteľa informovať o nebezpečenstvách a ohrozeniach na pracovisku, 

o preventívnych opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia a o postupe v prípade požiaru. 
6. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa bude termín ukončenia a odovzdania 

diela upravený písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude jej nedeliteľnou súčasťou. 
7. V prípade zmien rozsahu prác dohodnutých zmluvnými stranami bude cena dodávky a termín 

ukončenia upravený písomne, a to dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude jej nedeliteľnou súčasťou. 
8. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom naraz ako celok. 
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9.  Vlastníkom diela je objednávateľ.  Nebezpečenstvo škody na diele,  na veciach a materiáloch 
potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ do zápisničného odovzdania diela zhotoviteľom. 

Čl. XI                            
Zodpovednosť za vady - záruky, reklamačné konanie 

1. Zhotoviteľ poskytuje záruku na vykonané práce 36 (min. 36) mesiacov od prevzatia diela 
objednávateľom na základe zápisu o prevzatí a odovzdaní diela v zmysle úst. ČI. V ods. 3 tejto 
zmluvy. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá,  že  predmet zmluvy  bude  zhotovený podľa projektovej  dokumentácie, 
podmienok zmluvy, platných STN a predpisov, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti 
dohodnuté v tejto zmluve. 

3. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápise vyhlási, že dielo preberá. Prípadné ojedinelé 
vady a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela budú uvedené v zápise z odovzdania 
a prevzatia diela s uvedením termínu ich odstránenia, pričom tento zápis bude zároveň považovaný 
za reklamáciu vád a nedorobkov. 

4. Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie diela pre vady a nedorobky v závislosti od ich charakteru 
a rozsahu až do doby kým ich zhotoviteľ neodstráni. 

5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má   objednávateľ právo 
požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady, ktoré mu písomne oznámi objednávateľ. 

6. Objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi každú vadu, ktorú zistí v záručnej lehote. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje nastúpiť na odstránenie vady do 3 dní a bezodkladne v čo najkratšom čase závadu 
odstrániť. V prípade havarijného stavu bezodkladne. 

7. Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky pri odovzdaní a prevzatí diela, zaniká jeho 
právo zodpovednosti za tieto vady a nedorobky. 

8. Pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak, zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 
a naši. Obchodného zákonníka. 

 
Čl. XII 

Zmluvné pokuty 
1. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením dohodnutého termínu odovzdania diela uvedeného 

v ods. 1 či. V tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa úhradu zmluvnej 
pokuty vo výške 0,05% z ceny predmetu zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania z ceny 
predmetu zmluvy, maximálne do výšky 10%   ceny diela. Objednávateľ zmluvnú pokutu neuplatní 
v prípadoch charakterizovaných ako vyššia moc resp. zásah úradných miest. 

2. V prípade  omeškania  objednávateľa  s úhradou  faktúry je  zhotoviteľ  oprávnený  uplatniť  voči 
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,02% z neuhradenej fakturovanej čiastky za každý, aj 
začatý deň omeškania s výnimkou skutočnosti charakterizovaných ako vyššia moc resp. zásah 
úradných miest. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade omeškania s odstránením vád a nedorobkov v dohodnutom 
termíne uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15,00 € za každý deň omeškania a vadu 
za predpokladu, že objednávateľ poskytol zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri odstraňovaní vád. 

Čl. XIII                                                                                                                             
Odstúpenie od zmluvy, riešenie sporov 

1. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy o dielo ak: 
- zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať pracovisko, 
- zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela a objednávateľom zistené vady neodstráni 

v dohodnutom termínoch, 
- zhotoviteľ nedodržanie písomne určeného náhradného termínu na splnenie záväzku voči druhej 

strane, 
- zhotoviteľ dodá a použije nekvalitný materiál alebo tovar (bez atestov, znaleckých posudkov a 

pod.), 
- Zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce 

z tejto zmluvy o dielo, 
- Objednávateľ rozhodne o zastavení prác, 
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- z dôvodu nepridelenia finančného krytia, 
- konkurzné konanie, alebo likvidácia jednej zo zmluvných strán. 

2. Zmluvné  strany  sa  dohodli  za   podstatné   porušenie  zmluvných   povinností   považovať  každé 
porušenie povinností v či. V ods. 1, 2, a 3 a či. VIII tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy o dielo odstúpiť, keď sa pre zhotoviteľa stalo plnenie 
zmluvných povinností celkom nemožným. 

4. Zmluvná strana, ktorá z uvedených   dôvodov odstúpi od zmluvy o dielo má právo požadovať od 
druhej zmluvnej strany náhradu škody (okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc). 

5. Zhotoviteľ je povinný v prípade ukončenia zmluvného vzťahu vysporiadať všetky vzájomné záväzky 
a vypratať stavenisko do termínu stanoveného objednávateľom. 

6. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne s uvedením dôvodu, pre ktorý strana odstupuje 
od zmluvy. 

7. Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek jej strana písomnou výpoveďou bez udania dôvodu. 
Výpovedná doba je tri mesiace a začína plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede. 

8. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou  sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom 
obstarávaní,   Obchodného   zákonníka   a všeobecne   záväznými   platnými   právnymi   predpismi 
Slovenskej republiky. 

Čl. XIV                  
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ2 
vyhotovenia. 

2. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy možno vykonať po vzájomnej dohode zmluvných strán formou 
písomných dodatkov k tejto zmluve. Tieto dodatky tvoria jej nedeliteľnú súčasť. 

3. Prípadné  spory zmluvných  strán  budú  riešené  snahou  o dohodu,   v prípade  nezhody  o veci 
rozhodne príslušný súd. 

4. Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom   podpisu  oboma  zmluvnými   stranami   a účinnosť  odo  dňa 
nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah zmluvy poznajú, že jej rozumejú, že ju podpisujú dobrovoľne, 
slobodne a vážne, nie v tiesni, nie v omyle a nie za nevýhodných podmienok. 

Prílohy: 
Príloha č. 1- Špecifikácia a rozpočet (v papierovej forme + CD) 

V Košiciach dňa 31.8.2012                                                                                    V Košiciach dňa 3.10.2012 
 
Za zhotoviteľa:                                                                                                        Za objednávateľa: 
 
 
  

 

 


