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Rámcová dohoda 
uzatvorená podľa § 11 a § 64 a nasl. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 261 a nasl. Obchodného 

zákonníka 

 

Článok I. 

Strany dohody 

 

1. Objednávateľ:  Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied  

Adresa:   Tatranská Lomnica, P.O.BOX 18, 059 60  Vysoké Tatry 

IČO:    00166529   

DIČ:    2021212512 

Bankové spojenie:      

SWIFT kód (BIC):      

číslo účtu:    

IBAN:    

Tel. č.:    

Fax:     

e-mail:    

Štatutárny zástupca: RNDr. Aleš Kučera, CSc.   

Oprávnení rokovať vo veciach: 

zmluvných:   doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. 

technických:   Ing. Miroslav Alman 

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“) 

 

 

2. Zhotoviteľ:   EURO-BUILDING.a.s 

Adresa:    Družstevná, 2, 83104 Bratislava 

Štatutárny zástupca:  Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva 

Bankové spojenie:   

číslo účtu:    

IČO:   356830 

DIČ:   2020339211 

IČ DPH:   SK2020339211 

Tel. č.:    

Fax:                             

E - mail:    

Firma je platcom DPH. 

Oprávnení rokovať vo veciach: 

zmluvných:   Ing.Miloš Stopka, Ing. Adriana Laciaková 

technických:   Ing.Adriana Laciaková 

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“) 

 

ďalej spoločne tiež označovaní ako „strany dohody“ 

 

 

Preambula 

Táto rámcová dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie 
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predmetu tejto rámcovej dohody použil postup verejného obstarávania – verejnú súťaž – 

podlimitná zákazka, ktorej výsledkom je táto rámcová zmluva. 

 

 

Článok II. 

Predmet rámcovej dohody 

 

1. Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok zhotoviteľa uzatvoriť s objednávateľom 

čiastkové zmluvy o dielo na realizáciu stavby (diela): 

„Astronomický ústav SAV – zateplenie Stará Lesná". 

 

Stavba „Astronomický ústav SAV – zateplenie Stará Lesná" pozostáva z niekoľkých 

objektov: 

1.) Zateplenie a oprava strechy a veže 

2.) Výmena okien a dverí  

3.) Zateplenie hlavnej budovy 

4.) Zateplenie skladov a rekonštrukcia okapového chodníka 

 

Zákazka bude realizovaná etapovite, podľa pridelených finančných prostriedkov 

objednávateľovi. Plánované etapy sú štyri, podľa jednotlivých objektov stavby, 

pričom počet etáp sa môže zmeniť v závislosti na finančnej nedostatočnosti 

objednávateľa  

 

Objednávateľ a zhotoviteľ súhlasia, že v prípade mimoriadnych finančných prostriedkov, 

ktoré budú k dispozícii u objednávateľa, môžu byť plánované etapy rozdelené, 

prípadne zlúčené na iné dielčie technologicky opodstatnené etapy než je plánované, 

pri zachovaní alikvotných cien jednotlivých zlučovaných či rozdeľovaných prác 

a nákladov.  

 

2. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom vo verejnej súťaži p.č. 06885-MSP, výsledok ktorej 

bol oznámený dňa 9.11.2011. Oznámenie o výsledku je prílohou č. 1 tejto rámcovej 

dohody. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom 

mene, na svoje nebezpečenstvo ako i podľa podmienok dohodnutých v tejto rámcovej 

dohode. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas a 

v zodpovedajúcej kvalite, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto rámcovou dohodou prevziať 

a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto 

rámcovej dohode. 

5. Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými 

v súťaži na výber zhotoviteľa, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej 

dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi 

z vydaných povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými všeobecno-

záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu. 

6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom  rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú 

mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje 

takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela 

potrebné. 
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Článok III. 

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia 

 

1. Práce, ktoré sú predmetom tejto rámcovej dohody a sú potrebné pre zhotovenie diela 

podľa čl. II, bod 1, tejto dohody, budú vykonané na základe: 

a.) tejto uzavretej rámcovej dohody 

b.) uzavretých čiastkových zmlúv o dielo 

c.) projektovej dokumentácie stavby 

d.) súťažných podkladov  k verejnej súťaži na výber zhotoviteľa 

e.) stavebného povolenia a iných povolení, vydaných v súvislosti s 

realizáciou stavby 

 

Dielo bude realizované na základe čiastkových zmlúv o dielo. 

 

 

Článok IV. 

Čas plnenia 

 

1. Čiastkové zmluvy na plnenia uvedené v čl. III. tejto dohody uzatvoria strany dohody 

podľa finančných možností objednávateľa v období 48 mesiacov od nadobudnutia 

účinnosti tejto dohody. 

 

2. Zhotoviteľ akceptuje úpravy harmonogramu jednotlivých etáp z dôvodu finančnej 

nedostatočnosti objednávateľa. 

 

3. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ak celková doba realizácie celého diela – 

všetkých etáp nebude môcť byť ukončená do 4 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto 

dohody z dôvodov finančnej nedostatočnosti u objednávateľa, všetky povinnosti 

zhotoviteľa diela k nerealizovaným etapám zanikajú v plnom rozsahu. 

 

Článok V. 

Podmienky plnenia 

 

1. Jednotlivé čiastkové zmluvy uzatvorené na základe tejto rámcovej dohody sa budú riadiť 

ustanoveniami § 538 a nasl. Obchodného zákonníka o zmluve o dielo a po podpísaní 

oboma zmluvnými stranami sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody. 

2. Každá čiastková zmluva o dielo musí obsahovať: 

a.) odvolanie na túto rámcovú dohodu 

b.) termín plnenia 

c.) vecnú špecifikáciu predmetu plnenia 

d.) cenovú špecifikáciu predmetu plnenia 

e.) platobné podmienky 

f.) záručnú dobu na práce 

g.) ustanovenia o sankciách za nedodržanie podmienok zmluvy 

h.) podmienky realizácie, odovzdania a prevzatia diela (jeho časti) 

3. V prípade, že objednávateľ odstúpi od čiastkovej zmluvy o dielo, má právo odstúpiť aj od 

rámcovej dohody. 
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Článok VI. 

Cena diela 

 

1. Cena diela v jednotlivých čiastkových zmluvách bude stanovená na základe ocenenia 

výkazu-výmeru jednotkovými cenami, ktorými bol ocenený výkaz-výmer predložený do 

verejnej súťaže, ktorý bude súčasťou čiastkovej zmluvy. 

2. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady spojené s vyhotovením diela, vrátene nákladov 

na: -       zariadenie staveniska, jeho prevádzku a vypratanie 

- stráženie staveniska 

- požiarnu ochranu 

- prípadné práce v noci, v dňoch pracovného voľna a v nadčasoch 

- poistenie diela 

- riešenie obmedzených priestorových možností miesta plnenia 

- práce vykonávané za nepriaznivých poveternostných podmienok 

- kompletačná činnosť 

3. Cena položiek stanovená v súťažnom rozpočte je záväzná do 31.12.2011. 

4. Výška ceny za realizované práce v termíne od 1.1.2012 bude upravovaná štvrťročne 

o indexy cien stavebných prác stanovené Štatistickým úradom SR. Pre určenie indexu sa 

použije porovnanie cenovej úrovne štvrtého štvrťroka 2011 k štvrťroku, v ktorom budú 

práce realizované. 

5. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ak realizácia druhej a následných etáp bude 

s veľkým časovým posunom od podpísania prvej zmluvy o dielo, zhotoviteľ aj 

objednávateľ má právo predložiť druhej strane vecne podloženú rekalkuláciu ceny diela 

vzhľadom na aktuálne ceny materiálov a práce a po vzájomnej dohode uzavrú k tejto 

zmluve zmluvu o dielo na príslušnú etapu s novými, upravenými cenami za dielo.  

 

 

Článok VII. 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Ak by sa zhotoviteľ v súvislosti s plnením povinností podľa tejto dohody dostal do 

súdneho konania s treťou osobou, alebo by takéto súdne konanie hrozilo, bezodkladne 

o tom vyrozumie objednávateľa. Objednávateľ je povinný na požiadanie zhotoviteľa dať 

ihneď k dispozícii zhotoviteľovi všetky potrebné informácie a podklady. Táto povinnosť 

vzniká príslušným vyrozumením. Uvedená povinnosť platí recipročne aj pre zhotoviteľa, 

pokiaľ by sa do takéhoto konania dostal objednávateľ. Vzájomná podpora sa poskytne iba 

v prípadoch, ak nedošlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov 

v súvislosti s predmetom plnenia podľa tejto dohody. 

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné 

skutočnosti, o ktorých sa počas plnenia predmetu dohody dozvie, sú predmetom 

obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu 

objednávateľa. 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, na 48 mesiacov odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
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2. Túto dohodu možno meniť alebo doplniť iba formou písomných dodatkov, podpísaných 

oboma stranami dohody. 

3. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými účastníkmi strán dohody 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia  na webovom sídle objednávateľa.  

4. Dohoda je vyhotovená v šiestich exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží 

objednávateľ a zhotoviteľ po troch vyhotoveniach. 

5. Vzťahy, neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 

25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými 

právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

6. Neoddeliteľnými prílohami tejto dohody sú: 

príloha č. 1 oznámenie výsledku verejného obstarávania č.  06885-MSP 

zo dňa 9.11.2011 

príloha č. 2 výpis z obchodného registra zhotoviteľa 

príloha č. 3 ocenený výkaz výmer zhotoviteľa, ktorý bol predložený 

v jeho cenovej ponuke 

7. Strany dohody prehlasujú, že sa s dohodou oboznámili a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

podpisujú. 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave  dňa   2.12.2011             V Starej Lesnej dňa 2.12.2011 

 

 

 

 

Za zhotoviteľa:      Za objednávateľa: 

 

 

 

................................................................   ............................................................. 

Ing. Miloš Stopka      RNDr. Aleš Kučera, CSc. 

predseda predstavenstva     riaditeľ 

 










































