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Vzorové podklady pre 20 najbežnejšie obstarávaných tovarov a služieb 
 

Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Motorová nafta 

Kľúčové slová Pohonné hmoty, palivá, nafta 

CPV 09134100-8 – Motorová nafta 

Druh Tovar 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodávanie motorovej nafty spĺňajúcej európske aj národné normy 

STN EN 590 v priebehu 1 kalendárneho roka.  

Tankovanie bude umožnené na čerpacích staniciach dodávateľa v rámci SR bez potreby 

nahlasovania vopred.  

Súčasťou predmetu súťaže je aj určenie spôsobu zaznamenávania natankovaného množstva 

pohonnej hmoty do vozidiel objednávateľa. 

 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 

Cetánové číslo  48   

     

     

     

     

 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Motorová nafta musí spĺňať požiadavky na 

kvalitu v súlade s normou 

STN EN 590 

Cetánové číslo v súlade s normou STN EN ISO 5165 
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Tankovanie bude umožnené na čerpacích 

staniciach dodávateľa v rámci SR.  

1x nonstop ČS v okruhu 15km od miesta 

plnenia, 1x ČS s otváracími hodinami min 

10 hod/denne 5/7dní v okruhu 15km od 

miesta plnenia. 

Súčasťou predmetu súťaže je aj určenie 

spôsobu zaznamenávania natankovaného 

množstva pohonnej hmoty do vozidiel 

objednávateľa. 

Spôsob musí byť transparentný, prehľadný 

a k dispozícii na prípadnú kontrolu 

zaznamenávania údajov. 

Spôsob zaznamenávania musí umožňovať 

sledovanie tankovania každého vozidla 

objednávateľa, bez ohľadu na ktorej ČS 

dodávateľa tankovanie prebiehalo. 

Zaznamenáva sa množstvo natankovanej 

hmoty, typ tankovanej hmoty, čas, dátum 

a miesto tankovania na každé vozidlo 

a každé tankovanie. 

Zmluvné strany sa dohodli na vypočítaní 

jednotkovej ceny na 1 l podľa nasledovného 

vzorca: 

„X= P – k“; x= €/l, P = priemer ceny na 1l 

udávaný Štatistickým úradom SR vždy 

k dátumu fakturácie, k = koeficient ponuky 

Koeficient ponuky sa vyráta ako tisícina 

rozdielu ponúkanej ceny na 1000 l (p) 

a priemerom ceny udávanej Štatistickým 

úradom SR prepočítaným na 1000 l (P).  

k= (P – p*1000)/1000 

Zmluvné strany sa dohodli na tomto určení 

jednotkovej ceny za 1l pohonnej hmoty, na 

základe ktorej sa bude fakturovať skutočne 

odobraté množstvo pohonnej hmoty za 

mesiac, kým množstvo odobratej pohonnej 

hmoty neprekročí zmluvný objem alebo kým 

sa neprekročí zmluvná cena za plnenie.   

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

Zmluvné strany sa dohodli na platnosti 

zmluvy po dobu 1 kalendárny rok odo dňa 

účinnosti zmluvy.  

 

Zmluva bude ukončená buď uplynutím jej 

platnosti alebo vyčerpaním celého 

zmluvného objemu predmetu zmluvy alebo 

prekročením zmluvnej ceny za plnenie. 

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

Fakturácia bude prebiehať vždy k 10 dňu 

v nasledujúcom kalendárnom mesiaci za 

skutočne odobraté pohonné hmoty za 

predchádzajúci mesiac.  

 

Porušenie vyššie uvedených technických 

vlastnosti, charakteristík a podmienok sa 

bude považovať za podstatné porušenie 

zmluvy.  

 

 

Prílohy: 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Bezolovnatý benzín 

Kľúčové slová Pohonné hmoty, palivá, benzín 

CPV 09132100-4 bezolovnatý benzín 

Druh Tovar 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodávanie bezolovnatého benzínu spĺňajúceho európske aj národné normy 

STN EN 223 v priebehu 1 kalendárneho roka.  

Tankovanie bude umožnené na čerpacích staniciach dodávateľa v rámci SR bez potreby 

nahlasovania vopred.  

Súčasťou predmetu súťaže je aj určenie spôsobu zaznamenávania natankovaného množstva 

pohonnej hmoty do vozidiel objednávateľa. 

 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 

Oktánové číslo    95 

 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Bezolovnatý benzín musí spĺňať požiadavky na 

kvalitu v súlade s normou 

STN EN 223 

Tankovanie bude umožnené na čerpacích 

staniciach dodávateľa v rámci SR.  

1x nonstop ČS v okruhu 15km od miesta 

plnenia, 1x ČS s otváracími hodinami min 10 

hod/denne 5/7dní v okruhu 15km od miesta 

plnenia 

Súčasťou predmetu súťaže je aj určenie spôsobu 

zaznamenávania natankovaného množstva 

pohonnej hmoty do vozidiel objednávateľa. 

Spôsob musí byť transparentný, prehľadný 

a k dispozícii na prípadnú kontrolu 

zaznamenávania údajov. 

Spôsob zaznamenávania musí umožňovať 

sledovanie tankovania každého vozidla 

objednávateľa, bez ohľadu, na ktorej ČS 

dodávateľa tankovanie prebiehalo. 

Zaznamenáva sa množstvo natankovanej hmoty, 

typ tankovanej hmoty, čas, dátum a miesto 

tankovania na každé vozidlo a každé tankovanie. 

Zmluvné strany sa dohodli na vypočítaní 

jednotkovej ceny na 1 l podľa nasledovného 

vzorca: 

„X= P – k“; x= €/l, P = priemer ceny na 1l 

udávaný Štatistickým úradom SR vždy k dátumu 

fakturácie, k = koeficient ponuky 

Koeficient ponuky sa vyráta ako tisícina rozdielu 

ponúkanej ceny na 1000 l (p) a priemerom ceny 

k= (P – p*1000)/1000 
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udávanej Štatistickým úradom SR prepočítaným 

na 1000 l (P).  

Zmluvné strany sa dohodli na tomto určení 

jednotkovej ceny za 1l pohonnej hmoty, na 

základe ktorej sa bude fakturovať skutočne 

odobraté množstvo pohonnej hmoty za mesiac, 

kým množstvo odobratej pohonnej hmoty 

neprekročí zmluvný objem alebo kým sa 

neprekročí zmluvná cena za plnenie.   

Porušenie povinnosti sa považuje za podstatné 

porušenie zmluvných podmienok. 

Zmluvné strany sa dohodli na platnosti zmluvy 

po dobu 1 kalendárny rok odo dňa účinnosti 

zmluvy.  

 

Zmluva bude ukončená buď uplynutím jej 

platnosti alebo vyčerpaním celého zmluvného 

objemu predmetu zmluvy alebo prekročením 

zmluvnej ceny za plnenie. 

Porušenie povinnosti sa považuje za podstatné 

porušenie zmluvných podmienok. 

Fakturácia bude prebiehať vždy k 10 dňu 

v nasledujúcom kalendárnom mesiaci za 

skutočne odobraté pohonné hmoty za 

predchádzajúci mesiac.  

 

Porušenie vyššie uvedených technických 

vlastností, charakteristík a podmienok sa bude 

považovať za podstatné porušenie zmluvy.  

 

 

Prílohy: 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Motorová nafta do veľkokapacitných nádrží 

Kľúčové slová Pohonné hmoty, palivá, nafta 

CPV 09134100-8 – Motorová nafta 

Druh Tovar 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je jednorázové dodanie motorovej nafty spĺňajúcej európske aj 

národné normy STN EN 590 do veľkokapacitných nádrží.  

Nafta je kupovaná do veľkokapacitných nádrží, odkiaľ ju objednávateľ bude samostatne 

prečerpávať do vozidiel podľa jeho aktuálnej potreby. 

Motorová nafta určená pre vznetové motory. 

 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná 

hodnota 

Cetánové číslo  48   

Prispôsobenie 

externým 

teplotám 

Ročné obdobie   Zima 

 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Motorová nafta musí spĺňať požiadavky na 

kvalitu v súlade s normou 

STN EN 590 

Cetánové číslo v súlade s normou STN EN ISO 5165 

Pohonná hmota musí byť prepravená 

v súlade s Dohodou ADR.  

 

Zmluva je ukončená dodaním požadovaného 

množstva. 

 

 

Prílohy: 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Bezolovnatý benzín do veľkokapacitných nádrží 

Kľúčové slová Pohonné hmoty, palivá, benzín 

CPV 09132100-4 bezolovnatý benzín 

Druh Tovar 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je jednorázové dodanie bezolovnatého benzínu Natural 95 spĺňajúceho 

európske aj národné normy STN EN 223 do veľkokapacitných nádrží.  

Benzín je kupovaný do veľkokapacitných nádrží, odkiaľ ho objednávateľ bude samostatne 

prečerpávať do vozidiel podľa jeho aktuálnej potreby. 

Bezolovnatý benzín určený pre zážihové motory. 

 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 

Oktánové číslo    95 

Prispôsobenie 

externým 

teplotám 

Ročné obdobie   Zima 

 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Bezolovnantý benzín  musí spĺňať požiadavky 

na kvalitu v súlade s normou 

STN EN 223 

Pohonná hmota musí byť prepravená v súlade 

s Dohodou ADR.  

 

Zmluva je ukončená dodaním požadovaného 

množstva. 

 

 

Prílohy: 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Bravčové mäso 

Kľúčové slová Bravčové mäso, Potraviny 

CPV 15113000 Bravčové mäso 

Druh Tovar 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Dodávka chladeného čerstvého mäsa vrátane dopravy a vyloženia na miesta dodania na 

základe potrieb objednávateľa. 

 

Spôsob spracovania a dodania bravčového mäsa musí spĺňať hygienické štandardy na 

prepravu v súlade s Potravinovým kódexom a VZPP.  

 

 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 

Bravčové karé 

b.k. 

kg   30 kg 

Bravčová 

krkovička b.k. 

kg   30 kg 

Bravčové 

stehno  

kg   50 kg 

Bravčové 

koleno horné 

   8 kg 

Bravčové nohy ks   20 ks 

Bravčové plece kg   50 kg 

     

     

     

 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 
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Chov zvierat musí byť v súlade so zákonom 

NR SR č. 39/2007 Z. z. a to najmä v súlade s 

§ 22 tohto zákona. Zároveň chov zvierat 

musí byť v súlade s ostatnými VZPP, a to 

predovšetkým nariadení vlády SR č. 

322/2003 Z.z. v znení nariadenia vlády SR č. 

368/2007 Z. z., ktoré stanovuje minimálne 

normy na ochranu zvierat chovaných alebo 

držaných na farmárske účely, nariadenia 

vlády SR č. 735/2002 Z.z., ktorým sa 

ustanovujú minimálne normy ochrany 

ošípaných v znení nariadenia vlády SR č. 

325/2003 Z. z 

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

Požiadavky na mäso a jeho úpravu musí byť 

v súlade s Vyhláškou MP SR 423/2012 Z.z. 

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

Musí byť preukázaný pôvod mäsa v súlade 

so VZPP. 

Passport mäsa na každom balení. 

Preprava musí byť zabezpečená tak, aby 

bolo mäso pri prevoze uložené v samostatnej 

časti vozidla, kde teplota nepresahuje 5° C 

bez ohľadu na externú (vonkajšiu) teplotu. 

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

Mäso musí byť dodávané čerstvé, vákuovo 

balené po max. 5 kg.  

Preukázať deň porážky najneskôr 2 dni pred 

dodaním tovaru uvedením dátumu porážky 

na dodacom liste a ukázaním výrobného 

listu.    

Normatívne určené vnútorné teploty mäsa 

musia byť dodržané v celom priebehu 

manipulácie a dovozu v súlade s Vyhláškou 

MP SR 423/2012. Z.z.  

 

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

Dodané mäso musí mať lehotu spotreby 

minimálne 3 dni od dodania.  

Dátum musí byť jasne uvedený na každom 

balení každého kusu mäsa. 

Mäso nesmie obsahovať zvyšky rezíduí 

antibiotík a iných chemických látok. 

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

  

 

Prílohy: 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Pravidelná emisná kontrola osobných áut 

Kľúčové slová Motorové vozidlo, emisná kontrola  

CPV 50112200 – 5 Údržba osobných motorových 

vozidiel 

Druh Služba 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je vykonanie pravidelnej emisnej kontroly na autách objednávateľa. 

Pod emisnou kontrolou motorového vozidla sa rozumie kontrola stavu motora vozidla a 

jeho systému, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch a 

meraním zistené dodržanie výrobcom určených podmienok a emisných limitov motora; ak 

výrobca neurčil emisné limity motora, dodržanie emisných limitov ustanovených 

všeobecne záväzným právnym predpisom. 

Emisná kontrola sa vykonáva v stacionárnom pracovisku emisnej kontroly alebo v 

mobilnom pracovisku emisnej kontroly. 

Výsledkom EK je protokol o kontrole vozidla, ktorý musí preukazovať vykonanie 

prehliadky v súlade so štandardami výrobcu alebo VZPP. Protokol odovzdá dodávateľ po 

vykonaní kontroly. 

Emisná kontrola sa vykoná v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 

725/2004 Z. z. a všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto 

zákona a podľa metodík vydaných MDPT SR. 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná 

hodnota 

Typ vozidla Škoda Fabia    

Pohonná hmota Nafta    

Výkon motora kW   55 

Objem motora l   1,6 TDi 

Rok výroby Rok   2013 

Počet áut tohto 

typu  

   2 

Dĺžka kontroly Hodiny 1 2  

Lehota na 

prijatie auta na 

EK 

Hodiny  48  
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Počet reálne 

najazdených 

kilometrov 

zaokrúhlených 

na 10 smerom 

nahor 

1x Škoda Fabia 57 850 km   

Počet reálne 

najazdených 

kilometrov 

zaokrúhlených 

na 10 smerom 

nahor 

1x Škoda Fabia 

km 

11 110 km   

 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Režim používania vozidla Dlhé trasy, jazda v súlade s vyhláškou (bez 

agresívnej jazdy) 

Autá neboli havarované, ani inak poškodené.  

Dodávateľ si vyzdvihne aj odovzdá auta 

v sídle verejného obstarávateľa podľa 

vzájomnej dohody upresňujúcej dátum a čas. 

 

Zmluvné strany sa dohodli na platnosti 

zmluvy 2 roky od jej účinnosti. 

 

Protokol o emisnej kontrole musí obsahovať 

pre každé vozidlo: 

Odovzdanie kontrolnej známky, osvedčenie 

o EK, protokol o priebehu a výsledku EK 

 

Prílohy: 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Celozrný chlieb 

Kľúčové slová Chlieb, pečivo, pekárenské výrobky, 

potraviny 

CPV 15811100-7 Chlieb 

 

Druh Tovar 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je jednorázové dodanie celozrného krájaného chleba. 

Chlieb musí byť dodaný v hygienickom balení po 1kg.  

 

 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná 

hodnota 

Celozrná múka % z objemu 70 %   

vlákniny g/100g  7  

Hygienické 

balenie 

   1kg 

Hrúbka krajca cm  1  

     

 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Dátum spotreby nesmie byť kratší  Ako 4 dni odo dňa dodania. 

Preprava tovaru pri dodržaní hygienických 

požiadaviek vyplývajúcich z VZPP. 

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok.  

Chlieb musí byť dodaný najneskôr 

nasledujúci deň odo dňa upečenia.  

Čerstvosť preukáže dátumom na dodacom 

liste.  

Zmluva končí dodaním predmetu zákazky.  

 



12 
 

Prílohy: 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Dátové prepojenie Internet 

Kľúčové slová Dátové služby, LAN sieť, sieť Internet 

CPV 72400000-4 Internetové služby 

Druh Služba 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Poskytnutie služby dátového prepojenia pracovísk objednávateľa (v rámci jedného mesta) 

prostredníctvom VPN a prepojenia LAN siete objednávateľa do medzinárodnej siete 

Internet  

 

Pracoviská musia byť prepojené aj dátovým okruhom pre hlasovú službu s rozhraním 

G.703 pre potreby pobočkových ústrední. 

Zoznam pracovísk spolu s požadovanou minimálnou prenosovou rýchlosťou dodá 

objednávateľ dodávateľovi po uzatvorení zmluvy.  

 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná 

hodnota 

Pracovisko 1 Dátové 

prepojenie do 

siete Internet 

  slovenské 

internetové 

zdroje 

sťahovanie 100 

Mbit/s, 

odosielanie 1 

Mbit/s 

 Dátové 

prepojenie do 

siete Internet 

  globálne 

internetové 

zdroje 

sťahovanie 100 

Mbit/s, 

odosielanie 1 

Mbit/s 

 Rozhranie na 

strane klienta 

  10/100/1000  

Base/T RJ 45 

Pracovisko 2 Prepojenie na 

pracovisko 1 

  10/100/1000  

Base/T RJ 45 

    hlasové 

prepojenie E1 -

2048 Kbit/s 
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s rozhraním 

G.703 

Pracovisko 3 Prepojenie na 

pracovisko 1 

  100 Mbit/s 

s rozhraním 

10/100 Base/T 

RJ 45 

    hlasové 

prepojenie E1 -

2048 Kbit/s 

s rozhraním 

G.703 

Nepretržité 

poskytovanie 

služieb 

hodín   24/7/365 

 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Pracoviská musia byť prepojené medzi 

sebou navzájom zabezpečenou VPN sieťou 

bez možnosti neautorizovaného prieniku do 

komunikácie z vnútornej alebo vonkajšej 

siete, s možnosťou pripojenia do siete 

Internet len z jedného CENTRÁLNEHO 

bodu celej VPN prostredníctvom firewall v 

správe verejného obstarávateľa. 

Nezachovanie tejto povinnosti sa považuje 

za závažné porušenie zmluvných povinností. 

Preferované riešenie je zriadenie optických 

okruhov. 

Sídlo objednávateľa sa nachádza v pokrytí 

optického internetu. 

verejný obstarávateľ požaduje 15 pevných 

verejných IP adries 

Zoznam a detaily upresní objednávateľ po 

podpise zmluvy. 

Na strane pripojenia k internetu požadujeme 

zabezpečiť migráciu dostupnosti služieb z 

nových adries (zmeny DNS). 

Objednávateľ má 14 pevných verejných IP 

adries pre svoje webové servery. V DNS, 

ktorý spravuje poskytovateľ internetového 

pripojenia je pre doménu tretej úrovne 

*.xxx.sk 

vytvorených cca 123 záznamov. 

symetrická prenosová rýchlosť dátových 

liniek bez akejkoľvek agregácie s 

garantovanou prenosovou  rýchlosťou 

(časová a kapacitná garancia uvedená v 

SLA) 

 

súčasťou dodávky sú aj koncové zariadenia 

(router) na portoch, ktorých služby sú 

prístupné 

Počet portov: 15 

Koncové zariadenia musia umožňovať 

vytvorenie VPN aj manažovanej WiFi siete 

pre verejnosť s prístupom do internetu, ktorá 

je oddelená od služby VPN a internej siete. 

Znamená že ide o poskytnutie L2 okruhov 

ukončených v predmetných lokalitách 

konektorom RJ 45. Verejný obstarávateľ v 

Nepožadujeme vytvorenie samostatnej WiFi 

siete dodávateľom. Predpokladáme použitie 

takej technológie, ktorá umožní v budúcnosti 

poskytovať časť prideleného pásma pre 

verejnosť. Objednávateľ vlastnými 

zariadeniami zrealizuje vytvorenie VPN 

medzi lokalitami a WiFi pre verejnosť. 

Predpokladáme zo strany dodávateľa 
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týchto lokalitách pripojí svoje zariadenia na 

vytvorenie vlastnej VPN.  

vytvorenie VLAN medzi lokalitami a prístup 

na internet z budovy objednávateľa. 

V rámci budov sú vybudované iba rozvody 

LAN siete. Aktívne prvky nie sú PoE 

zariadenia. 

 

dodávateľ garantuje podľa požiadaviek 

verejného obstarávateľa: 

možnosť zvýšenia jednotlivých prenosových 

rýchlostí; možnosť zriadenia, resp. 

premiestnenia prípojného bodu bez 

dodatočných nákladov; dodržanie 

platných zákonných požiadaviek na 

bezpečnosť prevádzky informačných 

systémov verejnej správy 

dodávateľ musí poskytnúť službu 

nepretržitého monitorovania prenosových 

liniek, s možnosťou prístupu monitorovania 

verejného obstarávateľa do štatistiky na 

základe odovzdaných prihlasovacích údajov 

 

možnosť manažovania koncových bodov zo 

strany verejného obstarávateľa s cieľom 

umožniť pripojenie vlastných zariadení 

alebo nasadenie agenta pre monitoring 

prevádzky koncového zariadenia. 

V súlade s bezpečnostným projektom 

objednávateľa. 

Výsledkom poskytnutej služby budú L2 

okruhy. 

 

Hlasové služby - Jednotlivé pobočkové 

ústredne sú spriečkované cez L1 okruh. Na 

operátora je pripojená centrálna ústredňa 

v budove objednávateľa. 

 

Zoznam pracovísk s požadovanými 

prenosovými rýchlosťami sa nachádza 

v tabuľke vyššie.  

 

SLA pre dátové spojenie: jednorazová doba 

výpadku, celková doba výpadku v mesiaci, 

maximálny pokles prenosovej rýchlosti na 

úroveň 99,9% garantovanej 

 

dodávateľ poskytne službu call centrum 

a VIP helpdesk pre riešenie prípadov 

výpadkov a mimoriadnych stavov 

Kontaktné číslo call centra a VIP helpdesku 

oznámi dodávateľ objednávateľovi do 3 dní 

od dodania plnenia. 

Dodávateľ je povinný pri zabezpečovaní 

predmetu zmluvy postupovať v súlade so 

zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách v znení neskorších 

predpisov, dodržiavať príslušné technické 

normy a parametre poskytovaných služieb, 

dodržiavať bezpečnosť technických 

parametrov a nastavení, nemeniť 

bezdôvodne technické parametre a 

uskutočňovať ich v súlade so záujmami 

odberateľa. 

Nezachovanie tejto povinnosti sa považuje 

za závažné porušenie zmluvných povinností. 

Dodávateľ bude zasielať odberateľovi 

faktúru za poskytnuté služby k prvému dňu 

mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, 

Zmluvné strany a dohodli na výške mesačnej 

platby ako 1/12 zo zmluvnej ceny bez DPH.  



16 
 

v ktorom boli služby poskytnuté, lehota 

splatnosti faktúry je 30dní od jej doručenia 

odberateľovi. 

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre 

dátové spojenia minimálne doby 

jednorazových výpadkov a garantovanú 

dostupnosť liniek na úrovni 99.9 % v 

mesiaci, maximálny pokles prenosovej 

rýchlosti na úroveň 99,9% garantovanej. 

Nezachovanie tejto povinnosti sa považuje 

za závažné porušenie zmluvných povinností 

a objednávateľ je oprávnený požadovať 

zmluvnú pokutu vo výške mesačnej platby 

za služby 

Zmluvné strany sa dohodli na platnosti 

zmluvy po dobu 1kalendárneho roka odo 

dňa začatia zmluvného plnenia. 

Začatím zmluvného plnenia sa rozumie prvý 

deň, kedy dodávateľ reálne poskytoval 

služby objednávateľovi.  

 

Prílohy: 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Univerzálny čistiaci prostriedok so zvýšenou 

čistiacou schopnosťou  

Kľúčové slová Čistiaci prostriedok, hygiena 

CPV 24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 

Druh Tovar 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Univerzálny čistiaci prostriedok s  dlhotrvajúcou vôňou s obsahom odmastňujúcich zložiek 

a pridanými zložkami na zvýšenie čistiacej schopnosti. 

Vhodný na všetky plochy a povrchy  bez rizika poškodenia a potreby následného oplachu. 

Vhodný do administratívnych a obchodných priestorov. 

Prostriedok určený na ručnú aplikáciu. 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 

aniónové 

povrchovo 

aktívne látky 

Percentuálne 

zloženie na 

100ml 

5 %   

Neiónové 

povrchovo 

aktívne látky 

Percentuálne 

zloženie na 

100ml  

5 %   

Konzervačné 

činidlo 

Typ činidla 

 

  Methylchloroisothiazolinone 

Parfém s 

dlhotrvajúcim 

účinkom 

Hodina účinku 48   

Balenie litrov   1l alebo 5l 

Dávkovanie ml saponátu/l 

H2O 

  50ml/10l 

 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Varianty parfumácie Aspoň 3 druhy 

Zvýšená účinnosť zložkami marseillské mydlo a vosky 
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Vhodný na všetky plochy a povrchy  bez rizika 

poškodenia a potreby následného oplachu. 

Bez obmedzenia povrchov 

Neprípustnosť ekvivalentu v <5% zložení aktívnych látok, dávkovaní, 

obmedzení povrchov, účinnosti 

Prostriedok určený na ručnú aplikáciu  

Neagresívny pri kontakte s ľudskou kožou  

 

Prílohy: 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Pravidelné povinné prehliadky osobných áut 

Kľúčové slová Motorové vozidlo, servis, servisná 

prehliadka,  

CPV 50112200 – 5 Údržba osobných motorových 

vozidiel 

Druh Služba 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Pravidelné servisné prehliadky (ďalej PSP) v súlade so štandardami výrobcu. 

Predmet zákazky zahŕňa servisné náklady na vykonanie pravidelných servisných prehliadok 

(práca aj materiál) pri servisných intervaloch do 120 000 km podľa predpisov výrobcu pre 

daný model vozidla v autorizovanom servise. 

Pravidelné servisné prehliadky nezahŕňajú havarijné opravy. 

Výsledkom PSP je preberací protokol pri odovzdaní vozidla, ktorý musí preukazovať 

vykonanie prehliadky v súlade so štandardami výrobcu. 

Súčasťou PSP je vykonanie záznamu o všetkých zásahoch servisu, ktoré vykoná v rámci 

PSP v elektronickej podobe v histórii opráv v centrálnej databáze u výrobcu. 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná 

hodnota 

Typ vozidla Škoda Fabia    

Pohonná hmota Nafta    

Výkon motora kW   55 

Objem motora l   1,6 TDi 

Rok výroby Rok   2013 

Počet áut tohto 

typu  

   5 

Dĺžka 

servisného 

výkonu PSP 

Hodiny 1 2  

Lehota na 

prijatie auta do 

servisu 

Hodiny  48  

Počet reálne 

najazdených 

kilometrov 

1x Škoda Fabia 57 850 km   
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zaokrúhlených 

na 10 smerom 

nahor 

Počet reálne 

najazdených 

kilometrov 

zaokrúhlených 

na 10 smerom 

nahor 

1x Škoda Fabia 

km 

11 110 km   

Počet reálne 

najazdených 

kilometrov 

zaokrúhlených 

na 10 smerom 

nahor 

1x Škoda Fabia 

km 

32 470 km   

Počet reálne 

najazdených 

kilometrov 

zaokrúhlených 

na 10 smerom 

nahor 

1x Škoda Fabia 

km 

86 540km   

Počet reálne 

najazdených 

kilometrov 

zaokrúhlených 

na 10 smerom 

nahor 

1x Škoda Fabia 

km 

9 653 km   

 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Režim používania vozidla Dlhé trasy, jazda v súlade s vyhláškou (bez 

agresívnej jazdy) 

Autá neboli havarované, ani inak poškodené.  

K elektronickým záznamom o vykonaných 

činnostiach v rámci PSP musia mať prístup 

aj iné servisy na území Európy. 

 

Elektronický záznam musí byť evidovaný 

v centrálnej databáze u výrobcu konkrétneho 

vozidla. 

Nedodržanie tejto podmienky sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

Výkony v rámci PSP podľa požiadaviek 

výrobcu avšak najmä: 

Kontrola a výmena motorového oleja, filtrov 

(olej, vzduch, palivo, peľ), 

sviečok/žhavičov, rozvodového remeňa, 

kontrola a výmena brzdovej/chladiacej 

kvapaliny.  

PSP zahŕňa kontrolu a prípadnú opravu 

predných bŕzd na všetky autách. 

 

PSP zahŕňa kontrolu a prípravnú opravu 

predných bŕzd na všetky autách. 

 



21 
 

Servis si vyzdvihne aj odovzdá auta v sídle 

verejného obstarávateľa podľa vzájomnej 

dohody upresňujúcej dátum a čas. 

Nedodržanie tejto podmienky sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok 

Zmluvné strany sa dohodli na platnosti 

zmluvy 4 roky od jej účinnosti. 

 

Po uzavretí zmluvy dodá dodávateľ plán 

PSP pre jednotlivé typy áut s uvedením cien 

za konkrétne PSP počas celej platnosti 

zmluvy. Celková cena nesmie byť vyššia 

ako zmluvná cena. Tento plán PSP je 

neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

Fakturácia bude prebiehať vždy po 

zrealizovaní PSP, jej výška bude určená 

podľa plánu PSP a prislúchajúcich cien.  

 

Prílohy: 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Pravidelná povinná prehliadka osobného 

auta 

Kľúčové slová Motorové vozidlo, servis, servisná 

prehliadka,  

CPV  

Druh Služba 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Pravidelné servisné prehliadky (ďalej PSP) v súlade so štandardami výrobcu. 

Predmet zákazky zahŕňa servisné náklady na vykonanie pravidelných servisných prehliadok 

(práca aj materiál) pri servisných intervaloch do 120 000 km podľa predpisov výrobcu pre 

daný model vozidla. 

Pravidelné servisné prehliadky nezahŕňajú havarijné opravy. 

Výsledkom PSP je preberací protokol pri odovzdaní vozidla, ktorý musí preukazovať 

vykonanie prehliadky v súlade so štandardami výrobcu. 

Súčasťou PSP je vykonanie záznamu o všetkých zásahoch servisu, ktoré vykoná v rámci 

PSP v elektronickej podobe v histórií opráv v centrálnej databáze u výrobcu. 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná 

hodnota 

VIN číslo auta    123456789 

Typ vozidla Škoda Fabia    

Pohonná hmota Nafta    

Výkon motora 55 kW    

Objem motora 1,6 TDi    

Rok výroby 2013    

Počet tohto typu 

áut 

   5 

Dĺžka 

servisného 

výkonu PSP 

hodiny 1 2  

Lehota na 

prijatie auta do 

servisu 

  48  
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Počet reálne 

najazdených 

kilometrov 

zaokrúhlených 

na 10 smerom 

nahor 

1x Škoda Fabia 

km 

57 850 km   

Počet reálne 

najazdených 

kilometrov 

zaokrúhlených 

na 10 smerom 

nahor 

1x Škoda Fabia 

km 

11 110 km   

Počet reálne 

najazdených 

kilometrov 

zaokrúhlených 

na 10 smerom 

nahor 

1x Škoda Fabia 

km 

32 470 km   

Počet reálne 

najazdených 

kilometrov 

zaokrúhlených 

na 10 smerom 

nahor 

1x Škoda Fabia 

km 

86 540km   

Počet reálne 

najazdených 

kilometrov 

zaokrúhlených 

na 10 smerom 

nahor 

1x Škoda Fabia 

km 

9 653 km   

 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Režim užívania vozidla Dlhé trasy, jazda v súlade s vyhláškou (bez 

agresívnej jazdy) 

Autá neboli búrané, ani inak poškodené.  

K elektronickým záznamom o vykonaných 

činnostiach v rámci PSP musia mať prístup 

aj iné servisy na území Európy. 

 

Elektronický záznam musí byť evidovaný 

v centrálnej databáze u výrobcu konkrétneho 

vozidla. 

 

Výkony v rámci PSP podľa požiadaviek 

výrobcu avšak najmä: 

Kontrola a výmena motorového oleja, filtrov 

(olej, vzduch, palivo, peľ), 

sviečok/žhavičov, rozvodového remeňa, 

kontrola a výmena brzdovej/chladiacej 

kvapaliny.  

PSP zahŕňa kontrolu a prípadnú opravu 

predných bŕzd na všetky autách. 
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Servis si vyzdvihne aj odovzdá auta v sídle 

verejného obstarávateľa podľa vzájomnej 

dohody upresňujúcej dátum a čas. 

Nedodržanie tejto podmienky sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok 

Zmluvné strany sa dohodli na platnosti 

zmluvy 4 roky od jej účinnosti. 

 

Po uzavretí zmluvy dodá dodávateľ plán 

PSP pre jednotlivé typy áut s uvedením cien 

za konkrétne PSP počas celej platnosti 

zmluvy. Celková cena nesmie byť vyššia 

ako zmluvná cena. Tento plán PSP je 

neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

Fakturácia bude prebiehať vždy po 

zrealizovaní PSP, jej výška bude určená 

podľa plánu PSP a prislúchajúcich cien.  

 

Prílohy: 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Slepačie vajcia 

Kľúčové slová Vajcia, slepačie, konzumné 

CPV 03142500-3 Vajcia 

Druh Tovar 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je opakované dodávanie slepačích vajec na určené miesto plnenia.  

Spôsob spracovania a dodania vajec musí spĺňať hygienické štandardy na prepravu v súlade 

s Potravinovým kódexom a VZPP. 

Vajcia sú určené na priamu spotrebu, na varenie a prípravu pokrmov. 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 

Veľkosť     L 

Dátum 

minimálnej 

trvanlivosti pri 

dodaní 

Deň 10   

Balenie Počet vajec 

v 1 balení 

  30 

     

     

 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Spôsob spracovania a dodania vajec musí spĺňať 

hygienické štandardy na prepravu v súlade 

s Potravinovým kódexom a VZPP. 

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

Potvrdenie minimálneho dátumu trvanlivosti 

preukáže dodávateľ výrobným listom pri dodaní. 

Dodanie vajec s kratším dátumom trvanlivosti sa 

považuje za podstatné porušenie zmluvných 

podmienok. 

Výrobný list, dátum spotreby musí byť viditeľne 

uvedený na každom balení. 

Druh chovu sliepok Klietkový 
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Balenie  V papierovej preložke obalené ochrannou fóliou 

zabraňujúcej vypadnutiu vajec.  

Dodanie Postupné poskytnutie plnenia 

Periodicita dodávok Týždenne 

Upresnenie množstva čiastkovej dodávky Emailom min. 2 pracovné dni pre dodaním 

Fakturácia Po čiastkovom dodaní 

Označenie krajiny pôvodu a veľkosti vajíčok Pečiatkou na každom vajíčku jasne čitateľné. 

Farba škrupiny Hnedá alebo biela 

 

Prílohy: 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov LCD Monitor 

Kľúčové slová Monitor, výpočtová technika 

CPV 30231000 – 7 Počítačové monitory a konzoly 

Druh Tovar 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Predmetom nákupu je monitor určený pre administratívnu prácu zamestnancov 

objednávateľa. 

 

 

 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná 

hodnota 

Veľkosť 

uhlopriečky 

palce 17“   

Pomer strán    16:9 

Rýchlosť 

odozvy 

ms 5ms 10ms  

Kontrastný 

pomer 

 800:1   

Jas Cd/m2 200   

Hmotnosť kg  3,5  

 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Pozorovací uhol Horizontálne min 100° a vertikálne min 65°  

Rozlíšenie 1366 x 768 a viac 

Spotreba  Bežná max. 20 W, pohotovostná max. 0,4W. 
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Grafické výstupy DVI, VGA, 

Vrátane slúchadlového výstupu  

 

Prílohy: 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Stolový počítač 

Kľúčové slová Počítač, výpočtová technika 

CPV 30213300- Stolový počítač 

Druh Tovar 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodanie stolových počítačov určených na kancelársku prácu (administratíva) 

zamestnancov objednávateľa. 

 

 

 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná 

hodnota 

CPU  Výkon v bodoch meraný 
podľa 
www.cpubenchmark.net 

4500   

CPU počet 

jadier 

Počet jadier   4 

Kapacita RAM GB 4   

Frekvencia 

pamäte 

GHz 1,6   

Typ pamäte     DDR3 

Počet slotov 

RAM 

 2   

Veľkosť disku GB 500   

Počet otáčok 

v prípade 

HDD 

otáčok 5400   

GPU Výkon v bodoch meraný 

podľa 

www.videocardbenchmark.net 

500   
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Technické vlastnosti  Hodnota/charakteristika 

Typ skrine Midi 

USB porty z prednej časti počítača Min. 2 z prednej časti skrine a 4 zo zadnej časti 

skrine 

Grafické výstupy  VGA (D-SUB), DVI 

Iné výstupy LAN, Výstup na slúchadlá / reproduktor, Vstup 

pre mikrofón 

Mechanika DVD±RW 

Sloty pre prídavné karty PCI Express x1, PCI Express x16 

Súčasťou vybavenia je slovenská klávesnica 

vrátane numerickej časti a ergonomická 

päťtlačítková myš 

 

 

Prílohy: 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Minerálne vody 

Kľúčové slová Minerálna voda, voda, občerstvenie 

CPV 15981000-8 

Druh tovar 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Minerálna voda balená v plastových alebo sklenených fľašiach.  

Minerálna voda určená na každodenné pitie.  

 

 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 

mineralizácia 

 
mg/l  2500 

 
 

obsah sodíka 

 
mg/l  100 

 
 

voľný CO2 

 
mg/l  2500  

pH  6 7  

Objem flaše liter   0,5 

 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Prírodná minerálna voda vhodná na 

každodenné pitie 

 

Príchute Bez pridaných príchutí. 

Balenie fliaš 12 x 0,5l v 1 balení 

Vrátane dopravy na miesto plnenia 

a vynesenia do skladu. 
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Fľaše musia byť hygienicky uzatvorené. Neporušený systém otvárania (vrchnák). 

 

Prílohy: 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Upratovacie služby 

Kľúčové slová Upratovacie služby 

CPV 90910000-9 Upratovacie služby 

Druh Služba 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Upratovacie služby budú zabezpečované cez pracovné dni v čase od 16.30 do 20.30 hod. 

Služby budú pozostávať z nasledovných činností a frekvencií: 

Chodby, vestibuly, schodiská: 

Čas plnenia: 2 x týždenne 

Špecifikácia služieb: 

a) Umývanie vchodových dverí, 

b) Vyprázdňovanie odpadkových košov a udržiavanie v čistote, 

c) Transport smetia do určených kontajnerov v blízkosti budovy, 

d) Utieranie prachu z dostupných plôch do výšky 170 cm 

e) Umývanie tvrdej podlahy, 

f) Preleštenie voľne dostupných presklených výplní. 

Chodby, vestibuly, schodiská: 

Čas plnenia: 1 x týždenne 

Špecifikácia služieb: 

a) Umývanie dverí a zárubní, 

b) Utieranie prachu z voľne dostupných predmetov (dekoratívne predmety, hasiace prístroje 

a pod.,...) 

c) Vysávanie podlahy pokrytej kobercom, 

Chodby, vestibuly, schodiská: 

Čas plnenia: 1 x mesačne 

Špecifikácia služieb: 

a) Umývanie madiel a výplne zábradlia, 

b) Utieranie prachu z voľne nedostupných plôch nad výšku 170 cm 

c) Dôkladné umývanie presklených výplní a rámov vchodových dverí, 

d) Odstraňovanie pavučín. 

Chodby, vestibuly, schodiská: 

Čas plnenia: 1 x polročne 

Špecifikácia služieb: 

a) Čistenie radiátorov 

Kancelárie: 

Čas plnenia: 2 x týždenne 

Špecifikácia služieb: 

a) Vyprázdňovanie odpadkových košov a udržiavanie v čistote, výmena sáčkov podľa 

potreby, 

b) Transport smetia do určených kontajnerov v blízkosti budovy, 

c) Utieranie prachu z dostupných plôch do výšky 170 cm a z okenných parapetov, 

d) Odstraňovanie prachu z kancelárskej techniky, 
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e) Umývanie tvrdej podlahy, 

f) Čistenie dverí v okolí kľučiek. 

Kancelárie: 

Čas plnenia: 1 x týždenne 

Špecifikácia služieb: 

a) Umývanie dverí a zárubní, 

b) Vysávanie kobercov, 

c) Utieranie prachu z voľne dostupných predmetov (dekoratívne predmety, hasiace prístroje 

a pod.,) 

Kancelárie: 

Čas plnenia: 1 x štvrťročne 

Špecifikácia služieb: 

a) Čistenie a ošetrenie nábytku 

b) Čistenie radiátorov 

Toalety: 

Čas plnenia: 2 x týždenne 

Špecifikácia služieb: 

a) Vyprázdňovanie odpadkových košov a udržiavanie v čistote, výmena sáčkov podľa 

potreby, 

b) Transport smetia do určených kontajnerov v blízkosti budovy, 

c) Čistenie a dezinfekcia sanitárnej keramiky, WC dosiek 

d) Čistenie a leštenie armatúr, zrkadiel, 

e) Čistenie keramických obkladov v okolí WC mís, pisoárov, umývadiel, hygien. 

Zásobníkov, 

f) Umývanie a dezinfekcia podláh, 

g) Dezinfekčné čistenie dverí v okolí kľučiek, 

h) Kontrola a dopĺňanie hygienických potrieb do zásobníkov. 

Toalety: 

Čas plnenia: 1 x týždenne 

Špecifikácia služieb: 

a) Odstraňovanie vodného a močového kameňa, 

b) Čistenie a dezinfekcia vypínačov. 

Toalety: 

Čas plnenia: 1 x mesačne 

Špecifikácia služieb: 

a) Dezinfekčné umývanie dverí a zárubní, 

b) Dezinfekčné umývanie keramického obkladu stien, 

c) Odstraňovanie prachu z miest nad výšku 170 cm, 

d) Odstraňovanie pavučín. 

Toalety: 

Čas plnenia: 1 x polročne 

Špecifikácia služieb: 

a) Čistenie radiátorov 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 

Čas počas 

ktorého budú 

 16:30 20:30  
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poskytované 

služby 

 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Výmera kancelárskych plôch objednávateľa, 

ktoré sú predmetom poskytovania služieb  

3000 m2 

Výmera chodieb objednávateľa, ktoré sú 

predmetom poskytovania služieb 

400 m2 

Výmera vestibulov objednávateľa, ktoré sú 

predmetom poskytovania služieb 

500 m2 

Výmera toaliet objednávateľa, ktoré sú 

predmetom poskytovania služieb 

350 m2 

Výmera schodísk objednávateľa, ktoré sú 

predmetom poskytovania služieb 

400m2 

Cena za poskytovanú službu bude uhrádzaná  mesačne na základe faktúry, ktorá bude 

tvoriť 1/12 dodávateľom vysúťažnej ceny 

Splatnosti faktúry 30 dní odo dňa doručenia úplnej faktúry 

Zmluvné strany sa dohodli na platnosti 

zmluvy a lehote poskytovania služby 

12 mesiacov 

Začiatok poskytovania služby 1 deň mesiaca nasledujúceho po účinnosti 

zmluvy 

Dodávateľ je povinný dodržať presný 

harmonogram upratovacích prác uvedený vo 

funkčnej špecifikácii predmetu zákazky 

počas celej platnosti zmluvy. Objednávateľ 

má právo na kontrolu dodržiavania 

harmonogramu prác a jeho plnenia. 

Porušenie tejto povinnosti sa chápe ako 

podstatné porušenie zmluvných podmienok.  

 

Prílohy: 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Dodanie zemného plynu 

Kľúčové slová Zemný plyn 

CPV 09123000 – 7 Zemný plyn 

Druh Tovar 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Predmet zákazky tvorí dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a 
distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými 
podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za 
odchýlku v trvaní 24 mesiacov na základe podmienok stanovených v týchto súťažných 
podkladoch v nižšie uvedených tarifných pásmach a predpokladaných množstvách. 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická vlastnosť Jednotka Minimum Maximum Presná 

hodnota 

Predpokladaná celková spotreba za rok 

2015 

kWH   číslo 

Tarifné pásmo I. kWh 0 70 000  

Predpokladané množstvo v tarifnom 

pásme I. 

kWh  1 000 000  

Tarifné pásmo II. kWh 70 000 640 000  

Predpokladané množstvo v tarifnom 

pásme II. 

kWh  4 000 000  

Pre nasledujúce technické vlastnosti 

budú názvy stĺpcov nasledovné: tento 

stĺpec číslo odberného miesta 

Predpokla-

dané 

odberné 

množstvo v 

tarifnom 

pásme I. 

 Predpokla-

dané 

odberné 

množstvo 

v tarifnom 

pásme II. 

 

Odberné miesto č. 1 Číslo X  Číslo Y  

Odberné miesto č. 2 Číslo X  Číslo Y  

Odberné miesto č. 3 Číslo X  Číslo Y  

Odberné miesto č. 4 Číslo X  Číslo Y  

Odberné miesto č. 5 Číslo X  Číslo Y  



37 
 

 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné 

podmienky tu uvedené (v opise/technické 

vlastnosti) majú prednosť pred obchodnými 

podmienkami dodávateľa. 

Porušenie tejto povinnosti sa pokladá za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok.  

Dodávateľ garantuje okrem pravidelnej 

dodávky do odberných miest odberateľa 

vrátane distribúcie aj prevzatie 

zodpovednosti za odchýlku zodpovedajúcu 

technickým podmienkam prevádzkovateľa 

distribučnej siete, za dodržania právnych 

predpisov. 

Porušenie tejto povinnosti sa pokladá za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok.  

Dodávateľ sa zaväzuje bez prerušenia 

dodávať odberateľovi dohodnuté množstvo 

v režime prenesenej zodpovednosti za 

odchýlku pre spotrebu v jeho odberných 

miestach. 

Porušenie tejto povinnosti sa pokladá za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok.  

Presné odberné miesta (a ich čísla) aj 

s predpokladaným množstvom odberu 

v jednotlivých tarifách sa nachádza 

v technickej špecifikácii vyššie. 

 

Cena za 1 MWh bude vypočítaná tak, že sa 

vydelí celková ponúknutá cena bez DPH 

predpokladaným množstvom odberu. Z takto 

vypočítanej ceny za 1 MWh sa bude 

fakturovať mesačne platba podľa skutočne 

odobratého množstva. 

 

Cena musí obsahovať všetky náklady 

vrátane nákladov spojených so 

zodpovednosťou za odchýlku spotreby, 

poplatkov za odberné miesta. Cena nebude 

navyšovaná ak dôjde k odchýlke od 

predpokladanej spotreby. 

Porušenie tejto povinnosti sa pokladá za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok.  

Ponúkaná cena bude predkladaná za celé 

množstvo odberu. 

 

Úhrada za odobraný zemný plyn sa 

uskutoční formou bezhotovostného 

platobného styku s mesačnou zálohovou 

platbou a doúčtovaním na základe faktúry. 

Odberateľ uhradí mesačne do 20. dňa 

v mesiaci zálohovú platbu vo výške 1/12 

predpokladanej spotreby za príslušný rok. 

 

Každá faktúra bude vystavená a doručená do 

miesta sídla odberateľa pre všetky odberné 

miesta. 

 

Dodávateľ vystaví faktúru za každé odberné 

miesto najneskôr do 10. dňa nasledujúceho 

mesiaca. Okrem faktúr v tlačenej podobe, 

doručí vystavenú faktúru odberateľovi aj 
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v elektronickej forme ako súbor v textovo 

čitateľnej podobe. 

Dodávateľ musí umožniť odberateľovi 

kontrolu spotreby a ďalšie informácie 

o odberných miestach na WEB stránke 

dodávateľa. 

 

Ak vzniknú pri fakturácii úhrad za dodávku 

chyby z dôvodu nesprávneho odpočtu, 

použitím nesprávnej konštanty, použitím 

nesprávnej sadzby, početnou chybou a pod., 

majú odberateľ a dodávateľ nárok na 

vyrovnanie nesprávne fakturovaných 

čiastok. 

Porušenie tejto povinnosti sa pokladá za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok.  

Strana, na ktorú bola reklamácia smerovaná, 

oznámi výsledok šetrenia druhej strane 

v lehote 30 dní odo dňa, kedy reklamáciu 

obdržala. Faktúra má náležitosti daňového 

dokladu. Faktúra bude uhrádzaná 

prevodným príkazom. 

 

 

Prílohy: 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Strážne služby 

Kľúčové slová Strážna služba, bezpečnosť, stráženie 

CPV 79713000-5 Strážne služby 

Druh služba 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Predmetom služby bude komplexné zabezpečenie ochrany hnuteľného a nehnuteľného 

majetku objednávateľa. 

Pôjde najmä o nasledovné činnosti: 

a) zabezpečenie ochrany objektu proti vniknutiu cudzích osôb, 

b) kontrola a zabránenie vstupu cudzích osôb na pozemok 

c) kontrola neporušenosti plášťa budovy (najmä okien, stien, strechy, dverí, brán 

a podobne) 

c) kontrola neporušenia alebo nenarušenia vnútra objektu (najmä dverí, vnútorných skiel, 

svetlíkov, zámkov na dverách kancelárií a ďalších vstupoch) 

d) vykonávať obchôdzky v nepravidelných intervaloch, 

e) viesť evidenciu a vykonávať kontrolu osôb vstupujúcich do areálu a objektu 

objednávateľa, 

f) zabrániť alebo zamedziť vstupu a pohybu osôb bez povolenia na vstup do areálu 

a objektu, 

g) ochraňovať majetok objednávateľa a jeho zamestnancov 

h) viesť denník strážnej služby o dôležitých skutočnostiach pre výkon strážnej služby, 

o mimoriadnych udalostiach a závadách, zistených pri výkone, 

i) viesť, sledovať a vyhodnocovať aktuálne informácie nasnímané kamerovým systémom, 

uchovávať a ochraňovať záznamy z kamerového systému objednávateľa 

j) ďalšie povinnosti strážnej služby vyplývajúce zo zákona o súkromnej bezpečnosti. 

 

 

Predmetom zákazky je zabezpečenie stráženia majetku objednávateľa. zamestnanci SBS 

v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod. Jeden  zamestnanec počas dní pracovného 

pokoja. Na účely tejto zmluvy sa za pracovné dni považujú dni od pondelka do piatku 

vrátane. Za dni pracovného pokoja sa považuje sobota a dni určené v zákone č. 241/1993 

Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch.  

Pre vyhnutie sa akýmkoľvek pochybnostiam objednávateľ vyhlasuje, že dodavateľ je 

povinný zabezpečiť nepretržitú ochranu miesta poskytnutia služby požadovaným počtom 

zamestnancov. 

 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 
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Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 

2 strážnici 

v pracovný deň 

v čase 

Hodín Od 7:00 Do 16:30  

1 strážnik 

v pracovný deň 

v čase 

Hodín Od 16:30 Do 7:00  

1 strážnik v dni 

pracovného 

pokoja 

Hodín   24 hodín 

     

 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Dodávateľ sa preukáže povolením na 

vykonávanie požadovaných činnosti podľa 

zákona 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb 

v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon 

o súkromnej bezpečnosti) najneskôr 1 deň 

pred nástup plnenia zmluvy. 

Nedodržanie tejto podmienky sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

Dodávateľ sa zaväzuje plniť si svoje 

záväzky voči strážnikom v plnom rozsahu, 

predovšetkým v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi týkajúcimi 

sa zamestnávania zamestnancov najmä 

zákonníkom práce, zákonom o sociálnom 

poistení, zdravotnom poistení a inými 

predpismi upravujúcimi pracovno-právne 

vzťahy.  

Nedodržanie všeobecne záväzných 

predpisov (najmä ustanovení týkajúcich sa 

minimálnej hodinovej mzdy, príplatkov za 

prácu nadčas a prácu v noci a pod.) sa 

považuje za podstatné porušenie zmluvných 

podmienok. 

Objednávateľ je oprávnený požiadať o 

preukázanie plnenia si záväzkov 

vyplývajúcich z pracovno-právnych 

vzťahov, predovšetkým voči strážnikom, 

ktorí strážia jeho majetok a dodávateľ je 

povinný mu takúto kontrolu umožniť.  

Takéto požiadanie musí mať písomnú formu 

s jasne určeným dátumom a predmetom 

kontroly a musí byť doručené dodávateľovi 

najneskôr 2 dni pred výkonom kontroly. 

Strážnici dodávateľa (alebo iného 

licencovaného právneho subjektu) budú 

oblečení v uniforme s jasne označeným 

názvom dodávateľa a s uvedením mena 

strážnika na viditeľnom mieste v prednej 

hornej časti tela.  

Nedodržanie tejto podmienky sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

Dodávateľ je povinný vybaviť strážnikov 

vlastným výstrojom a vecnými 

bezpečnostnými prostriedkami potrebnými 

pri výkone strážnej služby. 

Nedodržanie tejto podmienky sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

Dodávateľ a strážnici sú povinní zachovávať 

mlčanlivosť o skutočnostiach zistených pri 

výkone strážnej služby a o jej výkone aj po 

Nedodržanie tejto podmienky sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok. 
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ukončení zmluvného vzťahu. Táto 

mlčanlivosť je časovo neobmedzená. 

Dodávateľ predloží pred začatím 

poskytovania služby zoznam odborne 

spôsobilých zamestnancov (strážnikov) 

vykonávajúcich v jeho mene predmet 

plnenia podľa tejto zmluvy s uvedením 

mena, priezviska, čísla preukazu odbornej 

spôsobilosti. 

Nedodržanie sa považuje za podstatné 

porušenie zmluvných podmienok. 

V prípade zmeny osôb odborne spôsobilých 

na vykonávanie predmetu plnenia je 

dodávateľ povinný predložiť zoznam nových 

osôb alebo zmeny na odsúhlasenie 

objednávateľovi minimálne 3 pracovné dni 

pred termínom zmeny. Objednávateľ má 

právo odôvodnene odmietnuť nové osoby, 

u ktorých bude mať oprávnenú pochybnosť 

o výkone strážnej služby. Takéto 

odmietnutie musí mať písomnú podobu.  

Nedodržanie sa považuje za podstatné 

porušenie zmluvných podmienok. 

Platba za plnenie bude prebiehať 

bezhotovostným platobným stykom na 

základe faktúry doručenej dodávateľom. 

Mesačná výška úhrady za predchádzajúci 

mesiac bude 1/12 dohodnutej celkovej 

platby. Splatnosť faktúry je 30 dní. 

 

Zmluvné strany sa dohodli na platnosti 

zmluvy 1 kalendárny rok odo dňa, kedy 

dodávateľ začal poskytovať plnenie.  

 

 

Prílohy: 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Kancelárska stolička s podrúčkami 

Kľúčové slová Stolička, kancelárska stolička, kancelársky 

nábytok 

CPV 39130000 – 2 Kancelársky nábytok 

Druh Tovar 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Stolička určená na sedenie v kancelárskych priestoroch, kde sa sedí 8 hodín denne. 

Je určená na každodenné sedenie 8hod/5 dní v týždni. 

Kancelárska stolička s podrúčkami s 5-ramennou základňou na kolieskach, anatomicky 

tvarovaná. 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 

Šírka operadla cm 48 65  

Výška sedu 

stoličky 

cm 43 60  

Hĺbka stoličky cm 45 100  

Nosnosť 

stoličky 

kg 120   

Váha stoličky kg  20  

Výška stoličky cm 105 120  

 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Kostra stoličky Kancelárska stolička s konštrukciou z kovu a 

tvrdeného plastu, na kolieskach 

Povrchové vyhotovenia kovovej kostry 

stoličky vo farbe  

čierna 

Sedadlo, operadlo Anatomicky tvarované 

Materiál čalúnenia operadla, sedadla a 

podrúčok 

odolnosť voči tekutinám, nevsiakavosť 
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Podrúčky horná strana podrúčok mäkko čalúnená, 

výškovo nastaviteľné 

Mechanizmus nastavenia výšky sedadla Hydraulické nastavenie výšky, pod 

sedadlom páčka na nastavenie výšky. 

Mechanizmus naklopenia operadla Mechanizmus naklopenia operadla, pod 

sedadlom páčka na nastavenie naklopenia 

Ekvivalent Možný ekvivalent vo farbe konštrukcie 

alebo farbe čalúnených častí 

Nepripúšťame ekvivalent V kostre stoličky, v materiáli čalúnenia, 

v nosnosti, 

 

Prílohy: 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Školenie na tému bezpečnosť a ochrana 

zdravia pri práci (ďalej len BOZP) spojené s 

vypracovaním kompletnej dokumentácie 

k BOZP, revízia hasičských prístrojov 

a kontrola únikových východov 

Kľúčové slová bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 

BOZP, hasiaci prístroj, únikový východ 

CPV 79632000-3 Školenia a výcvik personálu 

Druh Služba 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je poskytnutie školenia týkajúceho sa BOZP spolu s vypracovaním 

dokumentácie BOZP v súlade s platnými právnymi predpismi SR, súčasťou poskytnutej 

služby bude aj revízia hasiacich prístrojov a kontrola únikových východov podľa platných 

právnych predpisov SR. 

Vzdelávanie interných zamestnancov objednávateľa v mieste jeho sídla na tému 

bezpečnosti a zdravia pri práci.  

Súčasťou predmetu zákazky je aj spracovanie dokumentácie k vykonávaným činnostiam, 

zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok na vybraných tlakových, elektrických a 

plynových vyhradených technických zariadeniach (VTZ) a kontrola a tlakové skúšky 

hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov, kontrola a preventívna údržba požiarnych 

dverí a klapiek v objektoch objednávateľa v súlade s platnou legislatívou. 

 

Súčasťou predmetu plnenia je aj kontrola únikových východov v súlade s platnou 

legislatívou SR, najmä s nariadením vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na pracovisko v znení neskorších predpisov.  

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 

Rozsah hodín 

školenia 

Hodina  6 hodín na 

1 školenie 

 

Počet 

účastníkov na 1 

školenie 

Počet  30  

Celkový počet 

zamestnancov, 

ktorých je 

potrebné 

preškoliť 

Počet  130  

Celkový čas 

potrebný na 

preškolenie 

Počet dní  90 dní od 

účinnosti 

zmluvy 
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Počet 

technických 

zariadení, na 

ktorých je 

potrebné urobiť 

revíziu 

Počet   40 

Počet 

únikových 

východov z 

budovy 

Počet  3  

 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Objednávateľ zabezpečí priestory a techniku 

potrebné k preškoleniu (notebook, projektor, 

flipchart, miestnosť). 

 

Školenie sa uskutoční prezenčnou, 

skupinovou a jednorazovou formou 

vzdelávania s využitím teoretických 

a teoreticko – praktických vzdelávacích 

metód. 

 

 

Technické zariadenia, na ktorých je potrebné 

vykonať revíziu. Presný zoznam zariadení 

s konkrétnym označením modelov, poskytne 

objednávateľ dodávateľovi po uzatvorení 

zmluvy.  

Hasičské prístroje - práškový, hasičský 

prístroj penový, hasičský prístroj vodný, 

zariadenia na detekciu dymu v miestnostiach 

(spolu 20 zariadení) 

Mapu únikových východov aj existujúcu 

dokumentáciu poskytne objednávateľ 

dodávateľovi po podpise zmluvy.  

Výsledkom kontroly bude odovzdanie 

potrebnej dokumentácie v súlade so 

zákonom.  

Osoba/osoby, ktorá bude vykonávať 

príslušnú časť predmetu plnenia zmluvy, 

musí mať oprávnenie na výkon 

bezpečnostno-technickej služby vydané 

Národným inšpektorátom práce v súlade s 

§ 21 ods. 8 a ods. 10 zákona č. 124/2006 

Z. z.. Túto spôsobilosť preukáže príslušným 

dokladom najneskôr v deň začatia 

vykonávania kontroly, revízie alebo 

školenia. 

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok.  

Osoba/osoby, ktorá bude vykonávať 

príslušnú časť predmetu plnenia zmluvy, 

musí mať oprávnenie na výchovu a 

vzdelávanie v oblasti ochrany práce v súlade 

s § 27 ods. 3 a prílohou č. 2 zákona č. 

124/2006 Z. z. s preukázaním lektorskej 

spôsobilosti v rozsahu skupiny 01 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Túto 

spôsobilosť preukáže príslušným dokladom 

najneskôr v deň začatia vykonávania 

školenia. 

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok.  
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Osoba/osoby, ktorá bude vykonávať 

príslušnú časť predmetu plnenia zmluvy, 

musí mať odbornú spôsobilosť na výkon 

činností v súlade s § 11 zákona č. 314/2001 

Z. z. o OPP. Túto spôsobilosť preukáže 

príslušným dokladom najneskôr v deň 

začatia vykonávania kontroly, revízie alebo 

školenia.  

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok.  

Dodávateľ je povinný odovzdať všetku 

dokumentáciu súvisiacu s predmetom 

plnenia, predovšetkým výsledné protokoly, 

správy z revízií a priebehu kontroly, 

potvrdenia o absolvovaní školenia 

s uvedením zoznamu zamestnancov, ktorí 

boli preškolení k rukám objednávateľa 

najneskôr 90 dní odo dňa účinnosti zmluvy, 

ak objednávateľ neurčí inak. 

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok.  

Dodávateľ je povinný zabezpečiť celý 

predmet plnenia s odbornou starostlivosťou 

v zmysle a v súlade so VZPP. 

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok.  

 

Prílohy: 

Plán/mapa budovy objednávateľa  
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Výkon stavebného dozoru pri realizácií 

stavby „Chodník“ 

Kľúčové slová stavebný dozor, stavebná kontrola, stavba 

CPV 71315400-3 Stavebná kontrola 

Druh Služba 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je výkon stavebného dozoru podľa § 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).  

Stavebný dozor musí spĺňať aktuálne platné požiadavky komory a ostatných všeobecno – 

záväzných právnych predpisov.  

Stavebný dozor je povinný mať platné oprávnenie na vykonávanie dozoru vrátane dozoru 

inžinierskych sietí.  

Stavebný dozor je povinný zachovať profesionalitu, odbornosť a nestrannosť od dodávateľa 

stavebných prác a tak pristupovať k výkonu odbornej kontroly. Nezachovanie takejto 

odbornosti sa považuje za závažné porušenie zmluvných povinností. 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 

Prítomnosť na 

stavbe 

Hodín  2/1deň 5/1deň  

Plánovaný počet 

dní realizácie 

stavby 

   10 pracovných 

dní 

Dokumentácia k 

stavbe 

Stavebný 

denník  

  1 ks 

 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Vrátane dozoru zabezpečenia inžinierskych 

sietí. 

 

Stavebný dozor je povinný viesť pravdivo 

a aktuálne stavebný denník. 

aktualizácia denne 

Stavebný dozor je povinný riadiť sa 

pokynmi objednávateľa a dohliadať na 

správnu realizáciu stavby podľa projektovej 

dokumentácie a VZPP. 

 

V prípade nezrovnalostí alebo nepresností 

projektovej dokumentácie je povinný do 

Nezachovanie tejto povinnosti sa považuje 

za závažné porušenie zmluvných povinností. 
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24hod po zistení takejto nezrovnalosti 

poradiť sa s objednávateľom o ďalších 

krokoch.  

Stavebný dozor nesie zodpovednosť za 

realizáciu stavby v súlade s VZPP 

a projektovou dokumentáciou. 

Bez ohľadu, či je alebo nie je na stavbe 

prítomný. 

Je oprávnený a povinný kontrolovať 

dodržiavanie BOZP a ostatných VZPP 

vzťahujúcich sa na prácu dodávateľa a jeho 

zamestnancov, subdodávateľov. V prípade 

nezrovnalostí je povinný oznámiť dané 

zistenie dodávateľovi a zároveň 

objednávateľovi. Je oprávnený vyhotoviť 

o zistení dokumentáciu so zaistením 

dôkazových prostriedkov. 

Nezachovanie tejto povinnosti (dohľad na 

dodržiavanie BOZP) sa považuje za závažné 

porušenie zmluvných povinností. 

Kompletná projektová dokumentácia vrátane 

stavebného povolenia 

K dispozícii. 

Stavebný dozor sleduje spôsob a postup 

uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 

riadna inštalácia a prevádzka technického 

vybavenia na stavbe, odborné ukladanie 

stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich 

použitia a odborné ukladanie strojov a 

zariadení; sleduje vedenie stavebného 

denníka. 

Nezachovanie tejto povinnosti sa považuje 

za závažné porušenie zmluvných povinností. 

Stavebný dozor zodpovedá za súlad 

priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, 

za dodržanie všeobecných technických 

požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá 

za dodržanie podmienok rozhodnutí 

vydaných na uskutočnenie stavby, najmä 

územného rozhodnutia a stavebného 

povolenia. 

Nezachovanie tejto povinnosti sa považuje 

za závažné porušenie zmluvných povinností. 

Stavebný dozor vplýva na odstránenie závad 

a nedorobkov, ktoré na stavbe zistil; ak 

nemožno závady a nedorobky odstrániť v 

rámci výkonu stavebného dozoru, 

bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu. 

Nezachovanie tejto povinnosti sa považuje 

za závažné porušenie zmluvných povinností. 

 

Prílohy: 

Foto jestvujúceho stavu 

Náhľad (situácia vypracovaná projektantom) 

Projektová dokumentácia. 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Vypracovanie projektovej dokumentácie 

k stavbe chodníka  

Kľúčové slová Projektová dokumentácia, stavebná 

dokumentácia 

CPV 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, 

odhad nákladov 

Druh Služba 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre stavebné 
povolenie a realizáciu stavby „Chodník“. 
 

Projektant vypracuje projektovú dokumentáciu podľa § 45 ods. 2 písm. c zák. č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v rozsahu podľa 
§ 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, 
ktorej súčasťou bude aj položkovitý rozpočet stavby a výkaz výmer.  
 

Súčasťou predmetu zákazky je aj súčinnosť (spolupráca) pri vypracovaní podkladov 
a realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby a výkon autorského dohľadu pri 
realizácií stavby. 
Súčasťou predmetu zákazky je aj povinnosť poskytnúť súčinnosť (spoluprácu) pri príprave 

podkladov a priebehu verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.  

 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 

Projektová 

dokumentácia  

pôdorys   1 ks 

Projektová 

dokumentácia  

Situácia 1   2 ks 

Projektová 

dokumentácia  

Pozdĺžny profil   2 ks 

Projektová 

dokumentácia  

Priečny profil   1 ks 

Projektová 

dokumentácia 

Situácia širších 

vzťahov 

s vyznačením 

chodníka a 

jestvujúcich 

inžinierskych 

sietí 

  1 ks 
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Projektová 

dokumentácia 

Situácia 

zakreslená 

v katastrálnej 

mape 

  1 ks 

Výkaz výmer a 

rozpočet stavby 

S uvedením cien 

a bez uvedenia 

cien 

  2 ks 

Projektová 

dokumentácia 

Materiálová 

skladba 

chodníka 

  1 ks 

 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Katastrálna mapa územia K dispozícii ako podklady pre projektanta 

Výškopis a polohopis predmetného územia 

(prevýšenie chodníka) 

K dispozícii 

Dĺžka a šírka chodníka  200 m x 1 m 

Tvar chodníka Navrhovaný rovný, od bodu A do bodu B 

podľa situácie.    

Jestvujúci stav a zloženie terénu Trávnik, potrebné urobiť sondu. 

Chodník aj s obrubníkmi, vrátane zníženia 

prístupu pre imobilných, vyspádovanie 

chodníka, bez oddychových zón a okrasnej 

zelene 

 

Vrchný materiál chodníka Zámková dlažba 

Podkladové mapy inžinierskych sietí  K dispozícii 

Autorský dohľad pri realizácií stavby Odmena za autorský dohľad tvorí 5% 

zmluvnej ceny a bude vyplatená do 10 dní 

odo dňa potvrdenia zhotovenia diela podľa 

projektu. 

Povinnosť poskytnúť súčinnosť (spoluprácu) 

pri príprave podkladov a priebehu verejného 

obstarávania na zhotoviteľa stavby.  

Odmena za súčinnosť pri príprave 

a realizácie VO na zhotoviteľa stavby 

predstavuje 10% zo zmluvnej ceny a bude 

vyplatená do 10 dní po ukončení VO na 

zhotoviteľa. 

  

 

Prílohy: 

Fotka 1 – aktuálny stav 

Fotka 2 – zakreslenie chodníka do katastrálnej mapy 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Kancelársky papier kvality „B“ 

Kľúčové slová Kancelárske potreby, papier,  

CPV 30197643-5 - Papier na fotokopírovanie 

Druh Tovar 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Papier veľmi dobrej kvality vhodný pre internú a  externú komunikáciu i na jednoduchú 

farebnú grafiku a fotografie. Výsledkom je vysoká kvalita tlačených dokumentov pri 

čiernobielej tlači a dobrá kvalita aj pri jednoduchej farebnej grafike. 

 

Papier vhodný na použitie v laserových, kopírovacích a atramentových tlačiarňach. 

 

 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 

Rozmery mm   210x297m 

Belosť CIE Kontrast 160   

Opacita 

(nepriehľadnosť) 

% 

nepriehľadnosti 

90%   

Hrúbka papiera nanometer 106   

Hmotnosť g/m2   80 

 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Dodávateľ predloží pri dodaní tovaru 

technický list, ktorým preukáže splnenie 

požadovaných technických vlastností. 

Technický list produktu. Nepreukázanie 

technického listu sa považuje za podstatné 

porušenie zmluvných podmienok. 

Balenie 500ks listov v 1 balení, 5 ks balení v 1 

krabici 

Farba  Biela 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Univerzálny čistiaci prostriedok 

Kľúčové slová Čistiaci prostriedok, hygiena 

CPV 24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 

Druh Tovar 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Univerzálny čistiaci prostriedok s dlhotrvajúcou vôňou s obsahom odmastňujúcich zložiek. 

Vhodný na všetky plochy a povrchy bez rizika poškodenia a potreby následného oplachu. 

Vhodný do administratívnych a obchodných priestorov. 

Prostriedok určený na ručnú aplikáciu. 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 

aniónové 

povrchovo 

aktívne látky 

Percentuálne 

zloženie na 

100ml 

5 %   

Neiónové 

povrchovo 

aktívne látky 

Percentuálne 

zloženie na 

100ml  

5 %   

Konzervačné 

činidlo 

Typ činidla 

 

  Methylchloroisothiazolinone 

Parfém s 

dlhotrvajúcim 

účinkom 

Hodina účinku 48   

Balenie litrov   1l alebo 5l 

Dávkovanie Ml saponátu/l 

H2O 

  50ml/5l 

 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Varianty parfumácie Aspoň 3 druhy 
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Vhodný na všetky plochy a povrchy  bez rizika 

poškodenia a potreby následného oplachu. 

Bez obmedzenia povrchov 

Neprípustnosť ekvivalentu v <5% zložení aktívnych látok, dávkovaní, 

obmedzení povrchov,  

Prostriedok určený na ručnú aplikáciu  

Neagresívny pri kontakte s ľudskou kožou 

 

 

 

Prílohy: 

Fotka univerzálneho čističa 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Univerzálny čistiaci prostriedok do strojov 

Kľúčové slová Čistiaci prostriedok, hygiena 

CPV 24455000-8 Dezinfekčné prostriedky 

Druh Tovar 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Špeciálny, mierne alkalický nepenivý čistič pre základné čistenie tvrdých podláh podlahovým 

automatom.  

Vhodný do administratívnych a obchodných priestorov. 

Prostriedok určený na aplikáciu do čistiacich strojov. 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 

Trinátrium-

nitrilotri (acetát) 

Percentuálne 

zloženie na 

100ml 

5 %   

Neiónové 

povrchovo 

aktívne látky 

Percentuálne 

zloženie na 

100ml  

5 %   

Konzervačné 

činidlo 

Typ činidla 

 

  HEXYL 

CINNAMALDEHYDE 

Parfém s 

dlhotrvajúcim 

účinkom 

Hodina účinku 48   

Balenie litrov   1l alebo 5l 

     

 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Varianty parfumácie Aspoň 3 druhy 

Vhodný na na čistenie tvrdých podláh  bez rizika 

poškodenia a potreby následného oplachu. 

Bez obmedzenia povrchov 

Neprípustnosť ekvivalentu v <5% zložení aktívnych látok, zmene povrchov,  
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Prostriedok určený na aplikáciu do čistiacich 

automatov 

 

Neagresívny pri kontakte s ľudskou kožou 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Mobilné hlasové a dátové služby 

Kľúčové slová Telekomunikačné služby, Telefónne služby, 

Telefonovanie  

CPV 64212000 – 5 Mobilné telefónne služby 

Druh Služba 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Elektronické komunikačné služby poskytované dodávateľom umožňujúce prenos hlasovej 

komunikácie alebo iných foriem komunikácie (napr. vysokorýchlostný dátový prenos technológií 

GPRS/EDGE/ HSDPA). 
Zabezpečenie komplexných mobilných elektronických komunikačných služieb (hlas, dáta a ďalšie 

definované služby) v rámci verejnej telefónnej siete GSM / UMTS / 3G. 
Zriadenie virtuálnej privátnej siete (ďalej len „VPS“). 

Zabezpečenie mobilných hlasových služieb prostredníctvom VPS. 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná 

hodnota 

Úroveň pokrytia 

sieťou 

mobilných 

hlasových 

služieb  

% časť územia 

SR 

90%   

Úroveň pokrytia 

sieťou 

mobilných 

dátových služieb 

a Internetu 

technológiou 

minimálne 

EDGE a vyššou 

% časť územia 

SR 

80%   

Neobmedzené 

volania, SMS 

a MMS v rámci 

VPS na všetky 

SIM 

Minúty v rámci 

VPS 

 neobmedzene  

Neobmedzené 

hovory, SMS a 

MMS na 

vybraných SIM 

minúty  neobmedzene  
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kartách na 

účastnícke čísla 

všetkých sietí 

v SR 

Dátovo 

neobmedzený 

internet v 

mobilnom 

telefóne s 

minimálnym 

predplateným 

objemom 5 GB/ 

vybraná SIM so 

štandardnou 

rýchlosťou (v 

rámci SR bez 

ďalšieho 

spoplatňovania po 

ich vyčerpaní) 

  neobmedzene  

Cena hovoru do 

všetkých sietí na 

SR na SIM 

kartách bez 

programu 

(sekundová 

tarifikácia) 

minúta  0,1 €  

Volania do 

zahraničia 

(mobilné a pevné 

siete EU) so 

sekundovou 

tarifikáciou od 

prvej sekundy 

cena za 1min 

hovoru  

 0,25€  

Volania v 

roamingu - 

roamingový 

hovor v EÚ so 

sekundovou 

tarifikáciou od 

prvej sekundy 

cena 

prichádzajúceho 

aj 

odchádzajúceho 

hovoru 

v roamingu   

 0,10€  

Počet SIM 

s neobmedzeným 

programom 

hovorov 

a neobmedzeným 

mobilným 

internetom 

Počet SIM 

v tomto 

programe 

  10 

Počet SIM bez 

programu, ale 

v rámci VPS 

Počet SIM 

v tomto 

programe 

  15 
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Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Zriadenie a aktivácia VPS Bezplatné zaradenie SIM do VPS 

CLIP, Roaming; ponechanie vybraných 

existujúcich telefónnych čísel s aktívnou 

hlasovou službou, nulové poplatky za prenos 

telefónneho čísla v prípade zmeny operátora, 

bezodplatná aktivácia nových SIM kariet, 

nulový manipulačný poplatok, 

Bezplatné zriadenie služieb na každom 

telefónnom čísle 

Zaslanie SMS správ o zmeškaných hovoroch 

v prípade nedostupnosti siete alebo 

vypnutého mobilného telefónu 

Bezplatné zriadenie služieb na každom 

telefónnom čísle 

Informácia o prebiehajúcom hovore 

a možnosť podržania „second callu“ na 

linke. 

Bezplatné zriadenie služieb na každom 

telefónnom čísle 

Na žiadosť objednávateľa bezplatne vystaviť 

elektronický výpis hovorov v štruktúrovanej 

forme; na požiadanie bezplatný opis faktúry 

počas celej platnosti zmluvy, elektronická 

bezplatná kontrola spotreby na všetkých 

SIM kartách 

Bezplatné zriadenie služieb na každom 

telefónnom čísle 

Možnosť zavedenia limitu roamingovej 

prevádzky na prenos hlasu aj na prenos dát; 

poskytnutie PIN/PUK kódu; výmena alebo 

vydanie SIM karty (v prípade krádeže 

a pod.) 

Bezplatné zriadenie služieb na každom 

telefónnom čísle 

Správa Virtuálnej privátnej siete; sledovanie 

spotreby podľa užívateľov a skupín; zmena 

služobného mobilného čísla, na základe žiadosti 

utajenie telefónneho čísla, zabezpečenie 

bezplatnej nonstop info linky, 

Bezplatné zriadenie služieb 

Pridelenie vybraných SIM pre bezodplatnú 

servisnú a technickú podporu; poskytovanie 

mobilných telefónnych čísel z jednotnej, 

súhrnnej množiny alokovanej pre obstarávateľa 

Bezplatné zriadenie služieb 

Poskytovanie portálového riešenia evidencie 

využívaných služieb v rámci obstarávateľa. 

Kontaktné osoby na strane obstarávateľa budú 

mať prístup k portálu dodávateľa. Portál bude 

obsahovať aktuálnu evidenciu využívaných 

služieb podľa užívateľov v rámci obstarávateľa a 

všetky podstatné informácie o užívateľovi a 

prevádzke konkrétneho užívateľa. Portál bude 

schopný vytvárať skupiny užívateľov podľa 

požiadaviek obstarávateľa, práva prístupu 

k portálu a ďalšie funkcionality popísané 

dodávateľom. 

Bezplatné zriadenie služieb 

Bill day Vždy od 1. kalendárneho dňa v mesiaci na 

všetkých SIM 
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Mesačná elektronická faktúra (v 

štruktúrovanej forme) za všetky služby 

uchádzača poskytnuté objednávateľovi – 

verejný obstarávateľ požaduje faktúry 

rozúčtovávať na jednotlivé subjekty podľa 

určenia odberateľa (zoznam poskytne po 

uzatvorení zmluvy). 

Predmetom mesačnej fakturácie bude 1/12 

celkovej zmluvnej ceny bez DPH (mesačná 

platba zmluvného plnenia) a reálne 

pretelefonované minúty a SMS na SIM 

kartách bez programu, ktorých jednotková 

cena bude v súlade so zmluvou.  

Predmet zákazky a všetky jeho časti budú 

dosahovať všetky určené parametre počas 

celej doby plnenia zmluvy. 

 

Pridelenie jedného obchodného zástupcu, 

ktorý bude k dispozícii pre objednávateľa 

počas celej platnosti zmluvy. 

 

Zmluvné strany sa dohodli na platnosti 

zmluvy po dobu 1kalendárneho roka odo 

dňa začatia zmluvného plnenia. 

Začatím zmluvného plnenia sa rozumie prvý 

deň, kedy dodávateľ reálne poskytoval 

služby objednávateľovi.  

Nedodržanie jednotkových cien uvedených 

v technickej špecifikácii sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

 

 

Prílohy: 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Notebook 

Kľúčové slová Notebook, výpočtová technika,  

CPV 30213100- Prenosné počítače 

Druh Tovar 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodanie notebooku určeného pre administratívne účely zamestnancov 

objednávateľa. 

 

 

 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná 

hodnota 

Veľkosť disku GB 320   

Otáčky disku 

v prípade HDD 

otáčky 5400   

RAM GB   4 

Procesor Výkon v bodoch 

meraný podľa 

www.cpubenchmark.net 

1600   

Uhlopriečka 

displeja 

 14“ 16“  

batéria s 

výdržou 

hod 3   

USB porty počet 4   

Hmotnosť  kg  3  

 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Typ RAM DDR3, min. frekvencia 1,6 GHz 
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Klávesnica so slovenským jazykom vrátane 

numerickej časti 

 

Súčasťou vybavenia notebooku je aj Wifi, bluetooth, DVD mechanika, Touchpad, 

HDMI a VGA výstupy, Combo Audio Jack 

Balenie bude obsahovať Napájací adaptér, manuál, napájací kábel, 

notebook a batériu 

Súčasťou balenie je aj taška na notebook 

adekvátnych rozmerov.  

Vnútorne vystužená pre zminimalizovanie rizika 

poškodenia notebooku pri náraze; min 2 

priehradky veľkosti 21x27 cm 

 

Prílohy: 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Maslo 

Kľúčové slová Maslo, potraviny 

CPV 15530000 – 2 Maslo 

Druh Tovar 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Výrobok z kravského mlieka, obsahujúci minimálne 82 % mliečnych tukov. Maslo musí 

byť vyrobené, balené, skladované, prepravované a uvádzané do obehu v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;  Najmä zákonom č. 152/1995 Z.z. 

o potravinách,  Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 14. augusta 2006 č. 2143/2006-100, 

ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a 

výrobky z mlieka, Nariadenia Rady (ES) č. 2991/94, Nariadenie Komisie (ES) č. 1278/97 

a podobne.  

Výrobok bude vyrobený z mlieka, ktoré malo plnú a čistú chuť mlieka, tak by sa zabránilo 

vadám v chuti a aróme. 

Dodávaný tovar sa požaduje prepravovať v hygienicky nezávadných jednorázových 

obaloch alebo v obaloch obvyklých na prepravu uvedeného tovaru. Obal bude obsahovať 

údaje v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 28. apríla 2004 č. 1187/2004 - 100, 

ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca 

označovanie potravín. Minimálne však bude obsahovať údaje týkajúce sa výrobcu, baliarne 

alebo distribútora, najneskorší dátum spotreby, obsah jednotlivých zložiek potraviny (obsah 

tukov, vody a ďalších zložiek), čistú hmotnosť potraviny. 

Súčasťou dodacieho listu bude aj platné potvrdenie – doklad Štátnej veterinárnej a 

potravinovej správy Slovenskej republiky, prípadne Regionálnej veterinárnej a potravinovej 

správy Slovenskej republiky, o zapísaní prevádzkarne dodávateľa do zoznamu ŠVaPS SR 

na preukázanie súhlasu štátneho orgánu so skladovaním a distribúciou predmetu zákazky. 

Platné potvrdenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR o spôsobilosti motorových 

vozidiel dodávateľa, ktoré sú spôsobilé na prepravu produktov živočíšneho pôvodu. / 

originál, alebo overená fotokópia nie staršia ako tri mesiace ku dňu dodania/ Ďalej priloží 

fotokópie dokladov, z ktorých je zrejmé, že je majiteľom vozidla. V prípade, ak dodávku 

tovaru bude vykonávať na základe zmluvného vzťahu s dopravcom, platnú overenú kópiu 

tejto zmluvy. 

Dátum najneskoršej spotreby jednotlivých kusov tovaru bude uvedený v dodacom liste a na 

balení. 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 
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Minimálny 

obsah 

mliečnych 

tukov na 100g 

 82 %   

Voda na 100g   16%  

Čerstvosť masla 

uvedená 

v dňoch od 

dátumu výroby 

 1 5  

Minimálny 

zostávajúci 

počet dní 

spotreby 

 10   

Hmotnosť 

balenia masla 

   250g 

 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Čerstvé maslo maslo nebolo zmrazené 

Bez pridaných príchutí a cudzích látok Nesolené, bez umelého pridania vitamínov, 

bez farbenia 

Dodávanie masla nespĺňajúceho tento opis 

sa považuje za podstatné porušenie 

zmluvných podmienok. 

 

Nepripúšťame ekvivalent Prekročenie/ nedosiahnutie 

minimálne/maximálnych hraníc uvedených 

v technickej špecifikácií.  

Skladovanie masla Od 0  °C do 2 °C. Krátkodobo maximálne do 

4 °C. 

Cena obsahuje vyloženie tovaru až do skladu 

objednávateľa. 

 

 

Prílohy: 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Zabezpečenie stravovacích služieb v súlade 

so zákonníkom práce 

Kľúčové slová Stravovacie služby, gastro lístky 

CPV 55300000-3 Reštauračné služby a podávanie 

jedál 

Druh Služba 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov objednávateľa 

prostredníctvom stravovacích lístkov. Toto odplatné zabezpečenie poskytovania služieb 

hromadného stravovania pre objednávateľa bude poskytované  v súlade s ustanovením 

§ 152 ods. 2 zákona č. 311/ 2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a 

zákona č. 87/2009 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane 

nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spôsob 

poskytnutia služby bude formou stravovacích lístkov s ochrannými prvkami, vo vybraných 

zmluvných stravovacích zariadeniach uchádzača s podávaním polievky, hlavného jedla a 

vhodného nápoja podľa obedového menu alebo podľa vlastného výberu z jedálneho a 

nápojového lístka, a to najmä v reštauráciách alebo samoobsluţných zariadeniach s 

celoročnou prevázkou počas pracovného týždňa v čase najmä od 11:00 do 14:00 na území 

Slovenskej republiky. 

 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 

Výška 

stravovacej 

poukážky 

ks 3,15   

     

 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Podmienky dodania uvedené v tejto časti 

majú prednosť pred obchodnými 

podmienkami a cenníkmi dodávateľa. 

Nedodržanie tejto podmienky sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

Dodávateľ zabezpečí  primeranú rozlíšiteľnosť, ochranu pred 

zneužitím a jednoznačnosť výšky hodnoty 

dodaných  gastrolístkov 
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Výška poplatku za dodanie predmetu 

zákazky do miesta alebo miest určených 

objednávateľom. 

Bez poplatku 

Výška poplatku za spracovanie objednávky 

objednávateľa dodávateľom, bez ohľadu na 

spôsob doručenia objednávky 

Bez poplatku 

Výška poplatku za osobné vyzvihnutie 

predmetu zákazky u dodávateľa 

Bez poplatku 

Výška poplatku za poskytnutie alebo 

sprotredkovanie stravovania  

Bez poplatku 

Lehota dodania predmetu zákazky Do 3 pracovných dní odo dňa zaslania 

objednávky na miesta určené 

Objednávateľom. 

Lehota dodania náhradných gastrolístkov 

v prípade zmeny výšky hodnoty 

Do 7 pracovných dní odo dňa požiadania. 

Výška poplatku za doručenie náhradných 

gastrolístkov v prípade zmeny výšky 

hodnoty bez ohľadu na dôvod zmeny 

Bez poplatku 

Výška poplatku za výmenu náhradných 

gastrolístkov v prípade zmeny výšky 

hodnoty bez ohľadu na dôvod zmeny 

Bez poplatku 

Výška poplatku za balenie gastrolístkov 

podľa požiadaviek objednávateľa 

Bez poplatku 

Vrátenie finančných prostriedkov za 

nespotrebované gastrolístky na účet 

objednávateľa 

Do 2 pracovných dní odo dňa prevzatia. 

Doručenie faktúry objednávateľovi v ním 

požadovaných podobách (napr. listinnej 

podobe, elektronickej podobe a podobne) 

Bez poplatku 

Poplatok za prevzatie alebo vrátenie  

nespotrebovaných gastrolístkov od 

objednávateľa 

Bez poplatku 

Poplatok za vrátenie finančných 

prostriedkov za nespotrebované gastrolístky 

na účet objednávateľa  

Bez poplatku 

Poplatok za vrátenie finančných 

prostriedkov za nespotrebované gastrolístky 

v hotovosti objednávateľovi 

Bez poplatku 

Zaslanie potvrdení o doručení, akceptácii a 

vybavení objednávky 

Bez poplatku 

Dodávateľ nemá právo účtovať 

objednávateľovi akékoľvek príplatky alebo 

poplatky nad rámec nominálnej hodnoty 

gastro lístku.  

Nedodržanie tejto podmienky sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

 

Prílohy: 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Dodanie elektrickej energie 

Kľúčové slová Elektrická energia, elektrina 

CPV 09310000-5 – Elektrická energia 

Druh Tovar 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodávanie elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za 

odchýlku a zabezpečenie distribúcie podľa predmetu zákazky v kvalite zodpovedajúcej 

technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných 

právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku 

prevádzkovateľa distribučnej siete 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická vlastnosť Jednotka Minimum Maximum Presná 

hodnota 

Predpokladaná spotreba za rok 2015 kWH   číslo 

Pre nasledujúce technické vlastnosti 

budú názvy stĺpcov nasledovné: tento 

stĺpec číslo odberného miesta 

EIC kód Amp 

hodnota 

Plánovaný 

odber 

kWH 

 

Odberné miesto č. 1 24ZVS0000

0111111 

Hodnota: 

napr.100 

A 

Počet 

kWH – 

napr. 

11111 

 

Odberné miesto č. 2 24ZVS0000

0111112 

100 A 11112  

Odberné miesto č. 3 24ZVS0000

0111113 

24,7 A 11113  

Odberné miesto č. 4 24ZVS0000

0111114 

24,7 A 11114  

Odberné miesto č. 5 24ZVS0000

0111115 

400 A 11115  

 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné 

podmienky tu uvedené (v opise/technické 

vlastnosti) majú prednosť pred obchodnými 

podmienkami dodávateľa. 

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok. 
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Dodávateľ garantuje okrem pravidelnej 

dodávky elektrickej energie do odberných 

miest odberateľa vrátane distribúcie aj 

prevzatie zodpovednosti za odchýlku 

v kvalite elektrickej energie zodpovedajúcej 

technickým podmienkam prevádzkovateľa 

distribučnej siete, za dodržania právnych 

predpisov. 

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

Dodávateľ sa zaväzuje bez prerušenia 

dodávať odberateľovi dohodnuté množstvo 

elektrickej energie v režime prenesenej 

zodpovednosti za odchýlku pre spotrebu 

v jeho odberných miestach. 

 

Presné odberné miesta (a ich čísla) aj 

s hodnotami ističov sa nachádzajú 

v technickej špecifikácii vyššie. 

 

Cena za 1 MWh sa vypočíta tak, že sa vydelí 

celková ponúknutá cena bez DPH 

predpokladaným množstvom odberu. Z takto 

vypočítanej ceny za 1 MWh sa bude 

fakturovať mesačná platba. 

 

Cena musí obsahovať všetky náklady 

vrátane nákladov spojených so 

zodpovednosťou za odchýlku spotreby, 

poplatkov za odberné miesta. Cena nebude 

navyšovaná ak dôjde k odchýlke od 

predpokladanej spotreby. 

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

Ponúkaná cena bude predkladaná za celé 

množstvo odberu. 

 

Úhrada za odobranú el. energiu sa uskutoční 

formou bezhotovostného platobného styku 

s mesačnou zálohovou platbou 

a doúčtovaním na základe faktúry. 

Odberateľ uhradí mesačne do 20. dňa 

v mesiaci zálohovú platbu vo výške 1/12 

predpokladanej spotreby za príslušný rok. 

Objednávateľ oznámi dodávateľovi 

zoskupenie odberných miest pre fakturáciu 

po uzatvorení zmluvy. 

Každá faktúra bude vystavená a doručená do 

miesta sídla odberateľa pre všetky odberné 

miesta. 

 

Dodávateľ vystaví faktúru za všetky odberné 

miesta najneskôr do 10. dňa nasledujúceho 

mesiaca. Okrem faktúr v tlačenej podobe, 

doručí vystavenú faktúru odberateľovi aj 

v elektronickej forme ako súbor v textovo 

čitateľnej podobe. 

 

Dodávateľ musí umožniť odberateľovi 

kontrolu spotreby a ďalšie informácie 

o odberných miestach na WEB stránke 

dodávateľa. 

 

Ak vzniknú pri fakturácii úhrad za dodávku 

chyby z dôvodu nesprávneho odpočtu, 

použitím nesprávnej konštanty, použitím 

nesprávnej sadzby, početnou chybou a pod., 

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok. 
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majú odberateľ a dodávateľ nárok na 

vyrovnanie nesprávne fakturovaných 

čiastok. 

Strana, na ktorú bola reklamácia smerovaná, 

oznámi výsledok šetrenia druhej strane 

v lehote 10 dní odo dňa, kedy reklamáciu 

obdržala. Faktúra má náležitosti daňového 

dokladu. Faktúra bude uhrádzaná 

prevodným príkazom. 

 

 

Prílohy: 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Konzumná cibuľa žltá 

Kľúčové slová Cibuľa, potraviny 

CPV 03221113 – 1 Cibuľa 

Druh Tovar 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je jednorázové dodanie neskorej cibule žltej v 5kg baleniach.  

 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 

Farba šupky farba   Žlto - zlatá 

Farba dužiny farba Biela zelenobiela  

Váha balenia kg   5 kg 

Veľkosť cibule Cm 5   

     

 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Tvar pravidelný guľovitý alebo vajcovitý tvar 

Povrch tvorí suchá šupka minimálne v dvoch 

vrstvách, ktorá kryje dužinaté suknice, 

tvoriace kompaktnú cibuľu. Šupka nesmie 

byť vlhká alebo plesnivá, na cibuli nesmú 

byť viditeľné známky omrznutia, napadnutia 

chorobami alebo škodcami ani kontaminácia 

mechanickými nečistotami (kamene, hlina). 

Porušenie tejto vlastnosti sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok.  

Vôňa Sladká, cibuľovito štipľavá 

Na každom balení musí byť uvedený pôvod 

cibule (miesto pestovania) a dátum balenia. 

Porušenie tejto vlastnosti sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok.  
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Cibuľa nesmie byť skladovaná viac ako 10 

mesiacov. Dátum zberu preukáže dodávateľ 

na dodacom liste a kópiou výrobného listu 

(alebo denníkom výrobcu). 

Preprava musí byť zabezpečená tak, aby 

bola cibuľa pri prevoze uložená 

v samostatnej časti vozidla, kde teplota 

nepresahuje 10° C bez ohľadu na externú 

(vonkajšiu) teplotu. 

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

 

Prílohy: 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Dvojročná licencia na antivírusový softvér 

Kľúčové slová Antivírusový program, softvér 

CPV 48761000-0 Antivírusový softvérový balík 

Druh Tovar 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodanie licencií na antivírusový softvér pre koncové zariadenia a servery 

objednávateľa. 

Licencia bude zabezpečovať kompletnú ochranu koncových zariadení (vrátane antispamu 

a firewallu), samostatné licencie na ochranu serverov objednávateľa a licencie na ochranu 

mobilných zariadení s OS Android.   

Antivírusová ochrana koncových zariadení musí zabezpečiť ochranu pred známymi typmi 

škodlivého softvéru (malware), ako aj pred spywarom a rootkitmi, musí obsahovať funkcionality 

personálneho firewallu a antispamu. Aktualizácia antivírových definícií pre všetky koncové 

zariadenia bude riadená, realizovaná z centrálneho servera objednávateľa. 

Skenovacie jadro musí disponovať aj vyspelou heuristikou, ktorá zabezpečí ochranu aj pred doteraz 

neznámymi a zero – day hrozbami. Aplikácia musí zabezpečiť skenovanie prichádzajúcej aj 

odchádzajúcej sieťovej komunikácie vrátane http. Zároveň musí umožňovať prideliť výnimky (typy 

súborov a adresy), ktoré nebudú skenované. 

Aplikácia musí umožniť voľbu, čo je možné vykonať s infikovaným súborom. 

Súčasťou predmetu zákazky je aj nainštalovanie licencií na zariadenia objednávateľa. 

Objednávateľ rešpektuje licenčné podmienky dodávateľa vzťahujúce sa na poskytnutie licencií. 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 

Dĺžka licencie rok   2 

Windovs File 

Server 

počet   5 serverov  

Mobilné 

zariadenia s OS 

Android 

počet   150 telefónov 

Stolové počítače počet   300 

Prenosné počítače počet   50 

Jazyková verzia 

programov pre 

mobily a koncové 

zariadenia 

jazyk   Slovenský/český 
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Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Objednávateľ zabezpečí nainštalovanie licencií 

na zariadeniach objednávateľa.   

 

Softvér musí mať nastavené automatické 

aktualizácie zabezpečujúce aktuálnosť softvéru 

tak, aby svojou činnosťou (priebeh aktualizácie) 

nijako nespomaľovali činnosť zamestnancov 

objednávateľa na daných zariadeniach. Musí 

mať čo najnižší dopad na výkon zariadenia. 

Porušenie tejto podmienky sa chápe ako 

podstatné porušenie zmluvných podmienok.  

Dĺžka licencie sú 2 kalendárne roky odo dňa 

nainštalovania licencií.  

 

Koncovými zariadeniami sa rozumejú prenosné 

počítače (notebooky, stolové počítače). 

 

Charakteristika serverov: Windovs File Server 

2000, 20003, 2008 a 2012 32/64 bit. 

 

Stolové počítače a prenosné počítače majú OS 

Windows Vista a novšie 32/64 bitové.  

 

Počas dodávky a inštalácie nesmie dôjsť 

k obmedzeniu alebo prerušeniu (okrem 

reštartovania koncových zariadení vo vopred 

dohodnutých termínoch a časoch) prevádzky 

informačných systémov objednávateľa.  

Porušenie tejto podmienky sa chápe ako 

podstatné porušenie zmluvných podmienok.  

  

Dodávateľ zabezpečí preškolenie a vyškolenie 

systémových pracovníkov objednávateľa (do 50 

osôb). Obsahom školenia bude kompletná 

dokumentácia vzťahujúca sa k predmetu zákazky 

(technické listy, manuály a pod), odporúčané 

postupy na implementáciu a konfiguráciu. 

Cena odborného školenia je súčasťou ceny 

plnenia zmluvy. 

Lehotou plnenia zmluvy sa rozumie lehota, od 

ktorej už softvéry musia ochraňovať zariadenia 

objednávateľa. Inštalácia a dodávka musí byť 

zrealizovaná do lehoty plnenia.  

Porušenie tejto podmienky sa chápe ako 

podstatné porušenie zmluvných podmienok.  

  

Objednávateľ požaduje, aby všetky licencie boli 

na antivírusový softvér od jedného výrobcu.  

Porušenie tejto podmienky sa chápe ako 

podstatné porušenie zmluvných podmienok.  

Objednávateľ v plnej miere rešpektuje autorské 

práva k antivírusovému softvéru v zmysle 

zákona o autorstve. 

Porušenie tejto podmienky sa chápe ako 

podstatné porušenie zmluvných podmienok.  

Objednávateľ rešpektuje všeobecné licenčné 

podmienky dodávateľa vzťahujúce sa na dodanie 

predmetu. Predovšetkým sa zaväzuje využívať a 

inštalovať licencie len na vlastných zariadeniach, 

neposkytne ich tretím osobám, ani v prípade ak 

takouto osobou je ním zriadená organizácia.  

Porušenie tejto podmienky sa chápe ako 

podstatné porušenie zmluvných podmienok.  

 

Prílohy: 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Tonery 

Kľúčové slová Tonerové náplne 

Toner do laserových tlačiarní/faxových 

prístrojov 

Toner do fotokopírovacích strojov 

CPV 30125100-2 Tonerové náplne 

Druh Tovar 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Kúpa a predaj nerepasovaných náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky vyrábaných 

výrobcom tejto kancelárskej alebo výpočtovej techniky. Predávajúci zabezpečí odber a 

ekologickú likvidáciu prázdnych tonerových kaziet. Dodávateľ dodá tovar v štandardnej 

kvalite a dopraví tovar na vlastné náklady na objednávateľom určené miesto dodania. 

Predmetom zákazky je kúpa nerepasovaných náplní vyrobených podľa štandardov výrobcu 

do konkrétne výrobcom určených zariadení.  

 

 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 

Typ zariadenia, 

do ktorého budú 

dodávané 

náplne 

   CF547A  

Farby náplní, 

ktoré majú byť 

dodávané do 

daného typu 

zariadenia 

   Azúrová, 

purpurová, 

čierna, žltá 
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Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Náplne musia mať ochranné znaky výrobcu 

garantujúce nepoškodenie stroja 

(neporušenie záručných podmienok 

určených výrobcom). 

Ochranné znaky musia byť jasne 

identifikovateľné na každej náplni. 

Nedodržanie tejto podmienky sa chápe ako 

podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

Náplne musia mať deklarovanú 

vyťažiteľnosť  

Min. 2000/2500/ 6000 strán pre daný typ 

toneru 

Dodávateľ prevezme prázdne náplne 

a zlikviduje ich v súlade s VZPP.  

Dodávateľ musí deklarovať objednávateľovi 

100% zhodnotenie odpadu.  

Dodávateľ musí preukázať narábenie 

a likvidáciu odpadu v súlade so zákonom 

o odpadoch, najmä registráciu v súlade s 

§ 15 zákona o odpadoch na odpady druhu 

080317 a 150106.  

Ak dodávateľ vykonáva túto časť predmetu 

plnenia zmluvy prostredníctvom 

subdodávateľa, daná podmienka sa vzťahuje 

aj na subdodávateľa. Nedodržanie tejto 

podmienky sa chápe ako podstatné porušenie 

zmluvy.  

Dodávané náplne do tlačiarní a kopírovacích 

zariadení musia mať certifikát kvality 

a enviromentálnej bezpečnosti. Dodávateľ 

preukáže tieto certifikáty najneskôr v deň 

dodania predmetu zmluvy. Nedodržanie tejto 

podmienky sa chápe ako podstatné porušenie 

zmluvy.  

ISO 19752 a ISO 19798. Nepreukázanie 

tejto povinnosti sa chápe ako podstatné 

porušenie zmluvných podmienok. 

Dodávateľ nesmie porušovať patentové 

práva výrobcu vzťahujúce na takéto tovary.  

Nedodržanie tejto podmienky sa chápe ako 

podstatné porušenie zmluvy. 

  

  

 

Prílohy: 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Nepravidelná autobusová doprava 

Kľúčové slová Nepravidelná autobusová doprava 

CPV 60140000-1 

Druh služba 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Nepravidelná autobusová doprava na vyžiadanie. Doprava z miesta a do miesta určeného 

objednávateľom s vopred dohodnutým časovým harmonogramom. 

 

 

 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 

autobus s 

minimálnym 

počtom miest na 

sedenie 

Počet miest v 

autobuse 

45   

     

     

     

     

 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Minimálne požiadavky na autobus a jeho 

vybavenie: 

 

polohovateľné sedadlá s možnosťou 

vysunutia do uličky, rozpätie sedadiel 790 – 

830 mm  

operadlá sedadiel vybavené výklopnými 

poličkami na nápoje a jedlo 

klimatizácia 

WC 
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trojbodové bezpečnostné pásy na každom 

sedadle 

dvere vpredu a v zadnej alebo strednej časti 

vozidla 

svetlo na čítanie pre každé sedadlo 

tmavé tónované atermické sklá 

priestor na batožinu min 5 m3, 

ABS, ASR, EBS, ESP 

 

Dodávateľ zabezpečí vodiča/vodičov, ktorí 

spĺňajú podmienky podľa všeobecne 

záväzných právnych právnych predpisov na 

vedenie autobusov. 

 

Každý vodič sa preukáže platným 

vodičským oprávnením na skupinu D 

a platným psychologickým testom. 

Dodávateľ zabezpečí a pred jazdou 

skontroluje vodiča/vodičov, či nie sú pod 

vplyvom omamných látok (drog) a pod 

vplyvom alkoholu.  

 

Dodávateľ zabezpečí oddýchnutého 

vodiča/vodičov, ktorí budú mať priateľský 

prístup, dobré komunikačné schopnosti,  

výborné vodičské schopnosti, dobrý 

zdravotný stav, vynikajúcu znalosť cestných 

a dopravných prepisov, absolvovaný kurz 

prvej pomoci.  

 

Dodávateľ zabezpečí k nahladnutiu a 

kontrole tachografové karty vodiča/vodičov, 

s údajmi o jazdách, ktoré precházajú 

pripravovanej jazde. 

 

V prípade poruchy vozidla zabezpečí do 2 

hodín náhradné vozidlo minimálne 

rovnakých parametrov. 

 

Preprava z Košíc do Banskej Bystrice 

a späť, vrátane stojného a parkovného 

v Banskej Bystrici a prestávok počas cesty. 

 

Pristavenie vozidla o 6:50 s predpokladaným 

odjazdom o 7:30 hod. Predpokladaný návrat 

o 20:30 hod. 

 

Počas jazdy do Banskej Bystrice minimálne 

1 prestávka s možnosťou občestvenia 

a použitia toaliet. Minimálne jedna prestávka 

na občerstvenie a použitie toaliet bude aj pri 

návrate späť do Košíc. 

 

Cieľové miesto - návšteva Múzea SNP 

v Banskej Bystrici. 

 

Cena bude obsahovať všetky náklady 

spojené s cestou tam a späť, vrátane ceny 

práce vodičov, parkovného, dialničných 

poplatkov, pohonných hmôt, stojného 

a podobne. 

 

 

Prílohy: 
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Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Rokovacia konferenčná stolička 

Kľúčové slová Stolička, rokovacia stolička, kancelársky 

nábytok 

CPV 39130000 – 2 Kancelársky nábytok 

Druh Tovar 

 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

Stolička určená na sedenie v konferenčných miestnostiach, zasadačkách, kde sa nesedí 

dlhšie ako 6 hodín v kuse. 

Nie je určená na každodenné sedenie 8hod/5 dní v týždni. 

Konferenčná stolička s kovovou podstavou zváraná z oceľovej rúrky ukončená podlahovými 

krytkami. 

 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Technická 

vlastnosť 

Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 

Šírka operadla cm 48 55  

Výška sedu 

stoličky 

cm 47 50  

Hĺbka stoličky cm 40 45  

Nosnosť 

stoličky 

kg 100   

Váha stoličky kg  7  

Výška stoličky cm 78 85  

 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 

Kostra stoličky Konferenčná stolička s kovovou podstavou 

zváraná z oceľovej rúrky ukončená podlahovými 

krytkami 
Povrchové vyhotovenia kovovej kostry stoličky 

vo farbe  
čierna 

Materiál čalúnenia operadla a sedadla látka, odolnosť voči tekutinám, nevsiakavosť 
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Ekvivalent Možný ekvivalent vo farbe konštrukcie 

alebo farbe čalúnených častí 

Nepripúšťame ekvivalent V kostre stoličky, v materiáli čalúnenia, 

v nosnosti, 

Stohovateľnosť (počet stoličiek, ktoré 

možno bezpečne uložiť na seba aspoň) 

10ks 

 

Prílohy: 

  

 

Výstup je súčasťou dvojročného projektu Monitoring verejného obstarávania, ktorý bol podporený sumou 87 750 eur 

z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom 

Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom Fondu je rozvoj advokačných a watch-

dogových aktivít. 
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