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Rámcová dohoda  č. 2/2015 
uzavretá v zmysle ust. § 11 a 64 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom 

znení a v zmysle ust. § 269 Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

 

 

 

Čl. I 
 Zmluvné strany 

 

 

 

 

1. Objednávateľ:  Špeciálna základná škola  

                        Rovníková 11, Košice, 040 12 

 

zastúpený:   Mgr. Jana Valenčáková – riaditeľka školy 

IČO:    31263178 

DIČ:    2021363993 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica   

Číslo účtu:   SK83 8180 0000 0070 0010 4688 

Telefón:    +421 557295264 

Fax:    +421 557295264  

E- mail:    rovnikova@centrum.sk 

Web:     www.szsrovnikova.sk 

 

 

2. Zhotoviteľ :  Tomimax s.r.o 

                                 Mierová 26 , 040 15  Košice_Šaca   

                                

zastúpený:               Gejza Havrilla – štatutár 

IČO    44138164                       

DIČ:                                   2022735088 

IČ DPH:                  SK 2022735088 

Bankové spojenie:         Tatrabanka a.s. 

Číslo  účtu:                   2625092127/1100    

zástupca na rokovanie:    Gejza Havrilla- štatutár   

Telefón:                        0907/931 523  

E-mail:                          tomimax@post.sk  
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Čl. II 

I. 

Predmet zmluvy: 

                    Opravárske  a údržbárske práce na základe  „Výzvy“ 

Predmetom tejto zmluvy je  zabezpečenie úkonov týkajúcich sa opravárenskych a 

údržbárskych prác a  iné práce týkajúce sa technického zabezpečenia budov (viď príloha). 

 

II. 

Miesto plnenia 

Miestom plnenia sú objekty vo vlastníctve objednávateľa, t.j.  Špeciálna základná škola, 

Rovníková 11, Košice, 04012  

III. 

Čas a spôsob plnenia 

Platnosť tejto rámcovej zmluvy je od 01.02.2015 – 31.01.2017. 

Čas poskytovania služby je od 8:00 – 17:00 hod. v pracovných dňoch. 

Osoba zodpovedná za evidenciu a obsah rámcových zmlúv je p. Havrilla Gejza – viď 

zhotoviteľ. 

Osoba zodpovedná pre výkon a nahlasovanie porúch je p. Martinčková / 8:00 – 15:00 hod., 

tel. 055/7295264 v prac.dni.  

Po odstránení a ukončení nahlásených prác zhotoviteľ do faktúry so 14 dňovou splatnosťou 

rozpíše podrobne prevedenú prácu, dodaný materiál a iné súvisiace náklady. 

 

Akýkoľvek problém počas priebehu prác od nahlásenia až po ukončenie kontaktovať na 

telefónnych číslach 055/729 52 64, 0911 380 241. 

IV.  

Cena za poskytované práce 

Cena za poskytované práce tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy. 

Cena s DPH: 19.990,- EUR do termínu 31.01.2017, resp. do vyčerpania finančného limitu. 
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Čl. III 

V. 

Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaistí zhotoviteľovi prístup do objektu a umožní mu 

prevádzať práce v pracovných a v mimopracovných dňoch. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaistí zhotoviteľovi prístup k prípojkám elektrickej energie a 

vody.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť nevyhnutne nutný manipulačný a montážny priestor pre 

prevedenie predmetu plnenia diela tak, aby bola zhotoviteľovi umožnená manipulácia s 

jednotlivými zariadeniami.  

4. Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný počínať si s odbornou starostlivosťou, chrániť 

záujmy a majetok objednávateľa a tretích osôb a v maximálnej možnej miere obmedziť 

negatívne dopady predmetnej činnosti na okolie. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať poriadok v 

objekte a neobťažovať užívateľov hlukom a prachom.  

VI. 

Zmluvná pokuta 

1. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny 

diela, ktoré sa má práve zrealizovať za každý deň omeškania  vzájomne  dohodnutého termínu 

nástupu.  

2. Zhotoviteľ je oprávnený uložiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z 

fakturovanej čiastky za každý deň omeškania, po lehote splatnosti. 

VII. 

Záručná doba a zodpovednosť za vady diela 

1. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom a trvá 6 

mesiacov.  
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Čl. IV 

VIII. 

Ostatné záverečné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu predmetu zmluvy.  

2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto 

zmluvy.  

IX.  

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvu je možné meniť a doplňovať po dohode zmluvných strán formou písomných 

číslovaných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných obidvomi zmluvnými stranami. 

2. Zmluva nadobúda splatnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami. 

3. Zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých každá 

zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení . 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú 

svojimi podpismi. 

 

Príloha 

Kompletný cenník prác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa 30.1.2015                          V Košiciach, dňa 30.1.2015 

 

      Objednávateľ                                                                                        Zhotoviteľ 

 

 

 

 

 

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

Mgr. Jana Valenčáková               Gejza Havrilla  

        riaditeľka školy                                štatutár 
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C E N N Í K  

    Príloha k Rámcovej dohode č. 2/2015 

  

   

NÁZOV 

 

CENA s 

DPH 

Maliarske práce 

  Náter klasickými bytovými farbami (primalex jednofarebne) m2 2 

Náter špeciálnymi farbami (nanášaný malým valčekom) m2 2,5 

Náter zárubne ks 12 

Náter rúr do priemeru 10 cm bm 1,9 

Náter alebo striekanie radiátora ks 17,5 

Prípravné práce (akrylátovanie, sádrov., presun nábytku, 

prikrývanie fóliou) hod/os 5,8 

Maľovanie impregnovaného sadrokartónu m2 2,2 

Búracie práce 

  Búranie betónu (hrúbka nad 100 mm) 1hod 20 

Osekanie dlažby a obkladov m2 6,5 

Brúsne práce (brúskou na betón) 1hod 12 

Sekacie práce (sekacím kladivom) 1hod 15 

Vynosenie sute 1.podlažie 1t 25 

Vynosenie sute 2.podlažie 1t 40 

Vynosenie sute 3.podlažie 1t 60 

Vynosenie sute 4.podlažie 1t 100 

Odvoz sute (podľa množstva a vzdialenosti k zbernému dvoru) 1t/km 1 

Murárske práce 

  Priečka z presných tvárnic 75 – 150 mm m2 10 

Murivo nosné z presných tvárnic 300 – 450 mm m2 11,5 

Murivo nosné tehla 290 x140x65 m2 12 

Murovanie zvislých stien do oblúku m2 32 

Murovanie – lícové tehly m2 10 

Kotvenie múrov m2 2 

Nanesenie a orezanie montážnej peny bm 0,35 

Vymurovanie rohov mimo 90° ks 28 

Vyspravenie škár po búraní m2 5 

Vymurovanie klenby ks 75 

Vymurovanie otvorov m2 20 

Osadenie oceľových zárubní ks 25 

Špalety (otvory, výklenky okolo okien a dverí) vyrovnávanie bm 6 

Špalety (otvory, výklenky okolo okien a dverí) finálna úprava bm 6 

Odstránenie nosnej steny (tehla) m3 35 

Sieťkovanie stien m2 4,5 

Sieťkovanie stropov m2 5,5 

Penetrovanie 1x m2 0,5 

Vyrovnávanie podláh, stien a stropov do 1 cm m2 6 

Vyrovnávanie podláh, stien a stropov do 2 cm m2 9,5 



6 
 

Vyrovnávanie stien a stropov nad 2 cm m2 12,5 

Vyrovnávanie podláh (betónový poter) m2 7 

Sieťkovanie panelových spojov bm 3 

Vyrovnávanie podlahy m2 6 

Stierkovanie stien m2 5 

Stierkovanie stropov m2 6 

  

  

NÁZOV 

 

CENA s 

DPH 

Vymurovka sklobetón (sklenené tvárnice) ks 2 

Obmurovanie (zvodu zrážkovej vody a teplovodné potrubie) ks 70 

Vystuženie prekladov roxormi (nad dverami a otvormi) ks 6 

Murovanie police ks 25 

Demontovateľná stena stupačky s dvierkami ks 150 

Sadrokartónový strop (rovný) m2 12 

Sadrokartónový strop (s odskokmi) m2 15 

Sadrokartónová priečka m2 14 

Zhotovenie klenby ks 50 

Úprava sadrokartónovej priečky pre osadene zariaďovacích 

predmetov bm 4 

Osadenie zárubne do sadrokartónovej priečky ks 20 

Obkladacie práce 

  Pokládka obkladačiek m2 14 

Pokládka dekoratívneho kameňa m2 30 

Príplatok za pokládku obkladačiek a dlažby diagonálne m2 3,5 

Príplatok za pokládku obkladačiek a dlažby bez škár m2 3,5 

Príplatok za pokládku obkladčiek (15x15) a dlažby (20x20) 

diagonálne m2 4 

Montáž soklov bm 3 

Montáž listel, bombát a dekorov ks 3 

Vykrúženie otvorov do obkladu ks 3 

Vykrúženie otvorov od  Ø 6 – 18 mm do dlažby, gresu a kameňa ks 3 

Vykrúženie otvorov od  Ø 18 – 40 mm do dlažby, gresu a kameňa ks 3,5 

Vykrúženie otvorov od  Ø 40 – 70 mm do dlažby, gresu a kameňa ks 4 

Montáž rohových líšt na obklad bm 5 

Pokládka obkladačiek s brúsením do 45°uhla bm 10 

Lepenie zrkadla + obloženie m2 17 

Škárovanie jednofarebne m2 2 

Škárovanie dvojfarebne m2 2,5 

Škárovanie kameniny m2 4 

Tmelenie akrylátovým tmelom bm 2 

Vodoinštalatérske a kúrenárske práce 

  Výmena odpadovej odbočky na WC v stupačke ks 45 

Zapustenie potrubia do poteru (frézovaním) bm 15 

Výmena alebo preinštalovanie stupačkového ventilu a vodomerov ks 15 
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Montáž nových rozvodov (voda, odpad) 1vývod 30 

Montáž filtrov ks 3,5 

Montáž rohových ventilov ks 3,5 

Vŕtanie otvorov (akrylátova vaňa, nerezový drez) ks 6 

Vŕtanie otvorov (kameninový drez) ks 7 

Montáž umývadla ks 15 

Montáž WC (combi) ks 22 

Montáž WC (závesné) ks 50 

Montáž stenovej batérie ks 10 

Montáž podomietkovej batérie ks 10 

Montáž stojankovej batérie ks 8,5 

Montáž doplnkov (zrkadlo, vešiaky, skrinky a pod.) hod/os 7 

Silikónovanie bm 2 

Nezamerateľné vodoinštalatérske práce 

do10hod             

160 

   

  

NÁZOV 

 

CENA s 

DPH 

Vykrúženie otvoru do vetracej šachty ks 10 

Demontáž radiátora (s inštalovanými ventilmi) ks 7 

Montáž radiátora (s inštalovanými ventilmi) ks 7 

Demontáž a montáž steny stupačky so závesným WC ks 50 

Demontáž a montáž steny stupačky s WC kombi ks 60 

Elektroinštalačné práce 

  Drážkovanie do panelu frézovaním pre jeden kábel bm 10 

Drážkovanie do poteru frézovaním pre jeden kábel bm 5 

Drážkovanie do tehly frézovaním pre jeden kábel bm 5 

Drážkovanie do porobetónu pre jeden kábel bm 2 

Osadenie inštalačnej krabice do betónu a tehly (pod omietku) ks 10 

Osadenie inštalačnej krabice do porobetónu (pod omietku) ks 5 

Výmena inštalačnej krabice (pod omietku) ks 5 

Osadenie inštalačnej krabice (na omietku) ks 2 

Osadenie inštalačnej krabice do sadrokartónu ks 3 

Zapojenie svorkovnice v inštalačnej krabici ks 8 

Montáž zásuvky do inštalačnej krabice a zapojenie ks 4 

Montáž vypínača do inštalačnej krabice a zapojenie ks 3 

Montáž anténnej zásuvky do inštalačnej krabice a zapojenie ks 4 

Montáž dátovej zásuvky do inštalačnej krabice a zapojenie ks 4 

Montáž telefónnej zásuvky do inštalačnej krabice a zapojenie ks 3 

Demontáž starej skrinky s ističmi ks 8 

Osadenie ističovej skrinky na omietku ks 20 

Montáž ističa do ističovej skrinky a zapojenie ks 3,5 

Montáž prúdového chrániča ističovej skrinky a zapojenie ks 8 

Montáž zvončeka do ističovej skrinky a zapojenie ks 3,5 

Montáž PVC lišty na káble bm 2 
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Montáž káblov (káblovanie) bm 0,5 

Montáž vodiča (zemnenie stupačky) bm 1 

Vykrúženie otvorov do sadrokart. stropu pre podlahové svietidlá 

a ventilátor ks 2 

Zapojenie tranformátora pre halogénové svietidlo ks 3 

Zapustenie a zapojenie podhľadového svietidla ks 3 

Montáž a zapojenie stenového ventilátora ks 8 

Montáž a zapojenie stropného ventilátora ks 13 

Montáž a zapojenie nástenného svietidla ks 4 

Montáž a zapojenie stropného svietidla ks 6 

Montáž a zapojenie digestora ks 10 

Montážne a nábytkárske práce 

  Montáž a osadenie skriniek ks 10 

Vycentrovanie spodných skriniek ks 6 

Osadenie rovnej pracovnej dosky ks 7 

Osadenie rohovej pracovnej dosky ks 10 

Demontáž nábytku a kuchynskej linky hod/os 7 

Montáž obložkovej zárubne ks 32 

Montáž kovania a osadenie dvetrí ks 8 

Montáž prahu ks 5 

Osadenie obložiek a dverí stavebného púzdra ks 75 

Zrezanie dverí so zameraním 1rez 3,5 

Montáž vnútornej parapety bm 5 

   

NÁZOV 

 

CENA s 

DPH 

Demontáž ochranných mreží hod/os 8 

Montáž ochranných mreží hod/os 10 

Klampiarske práce 

  Montáž klampiarskych prvkov (zvody, odkvapy, háky) hod/os 7 

Oplechovanie úžľabia strechy bm 6 

  

  Nešpecifikovateľné, nezmerateľné práce, iné                              

maximálne 10hod/os 160 

 


