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Súťažné podmienky 

na výber dodávateľa 

„PROJEKT INTERIÉRU – Prestavba objektu – budova 
ubytovacieho zariadenia so služobnými bytmi“ 

 

 

 

 Objednávateľ :  

Mincovňa Kremnica, štátny podnik 

Štefánikovo námestie 25/24, 967 01  Kremnica 

Označenie registra: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka číslo: 
3/S 

IČO:  00010448 

 

 

 Kontaktná osoba vyhlasovateľa : 

Meno: Renáta Hricová, investičná referentka 

Telefón: 0915 431 368 

E – mail: investicne@mint.sk 

Vo veciach technických: Mgr. Alžbeta Schmidtová, finančná námestníčka 

Telefón: 0905 596 355 

E – mail: schmidtova@mint.sk 

 

 

 Typ zmluvy :   

Zmluva o dielo 
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 Predmet zmluvy : 

Predmetom zmluvy  je zhotovenie diela podľa projektovej dokumentácie:  

„PROJEKT INTERIÉRU – Prestavba objektu – budova ubytovacieho zariadenia so 
služobnými bytmi“ 

Projektová dokumentácia rieši návrh zariadenia interiéru objektu budovy ubytovacieho zariadenia 
so služobnými bytmi. 

Dispozičný návrh riešenia predpokladá využitie dvoch podlaží na vytvorenie bytov v skladbe jeden 
3(2)-izbový byt, jeden 2 izbový byt a 6-1-izbových bytov.  

Oba nadzemné podlažia objektu majú výrazne vysokú svetlú výšku, čo umožnilo v rámci bytov 
vytvoriť spací priestor na vyššej úrovni, sprístupnený mlynárskymi schodmi a tým pomyselne 
zväčšiť ich úžitkovú plochu.  

 

Zariadenie interiéru: 

Jednoizbové byty sú zariadené atypickými interiérovými prvkami v rozsahu kuchynská zostava, 
skrinková zostava v chodbe, skrinková zostava v izbe, zariadenie priestoru pre spanie, dvierka pre 
uzavretie podschodiskového priestoru zo strany kúpeľne.  

V dvoch 2-izbových bytoch v ľavej časti dispozície sú riešené atypické kuchynské zostavy, 
skrinkové zostavy na chodbe a priestor pre spanie. 

V 2-izbovom a 3-izbovom byte v pravej časti dispozície sú riešené atypické kuchynské zostavy 
a skrinkové zostavy na chodbe. 

 

 

Navrhované materiálové prevedenie: 

Všetky atypické nábytkové prvky sú navrhnuté kombináciou nasledovných materiálov: 

- drevotriesková doska laminovaná Egger U104 alabastrovo biela 

- drevotriesková doska laminovaná Egger U741 lávovo šedá 

- drevotriesková doska laminovaná Egger Dub Hamilton H 3303 

- pracovná doska v kuchyniach drevotriesková doska laminovaná Egger F187 betón Chicago 
tmavošedý 

- žliabkové úchytky farba antracit 

- vešiaky farba antracit 

- pre komody zapustené úchytky 
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Súpis atypických nábytkových prvkov: 

Označenie Názov 1.NP 2.NP Spolu 

KZ_1L Kuchynská zostava 2 2 4 

KZ_1P Kuchynská zostava 2 2 4 

KZ_2L Kuchynská zostava 1 1 2 

KZ_2P Kuchynská zostava 1 1 2 

KZ_3 Kuchynská zostava 1 1 2 

KZ_4 Kuchynská zostava 1 1 2 

SZ_1L Skrinková zostava chodba 3 3 6 

SZ_1P Skrinková zostava chodba 3 3 6 

SZ_3 Skrinková zostava chodba 1 1 2 

SZ_4 Skrinková zostava chodba 1 1 2 

OZ Skrinková zostava izba 6 6 12 

K1 Komoda 2 5 7 

K2 Komoda 2 5 7 

PS_1L Priestor pre spanie 2 2 4 

PS_1P Priestor pre spanie 2 2 4 

PS_2L Priestor pre spanie 1 1 2 

PS_2P Priestor pre spanie 1 1 2 

PS_3 Priestor pre spanie - - - 

DV Dvierka pod schodisko 4 4 8 

 

Upozornenie: 

Jednotlivé nábytkové zostavy sú zdokumentované v samostatných výkresoch. Pred 
výrobou nábytkových prvkov je nutné preveriť skutočné rozmery na stavbe a priestor 
zamerať. 

Kotvenie sietí v línii vrchných skriniek kuchynskej zostavy je nutné overiť a zosúladiť 
s dodávateľom stavby. 

Pred realizáciou je nutné spracovať dodávateľskú dokumentáciu a predložiť ju na 
schválenie 

Objednávateľ môže rozhodnúť, že nie všetko z navrhnutého rozpočtu sa bude realizovať. 

 

 Doloženie dokumentov : 

Zhotoviteľ doloží: 

- všetky dokumenty v súlade so staveným zákonom, predpismi platnými v Slovenskej republike 
a v súlade zo zákonmi ochrany životného prostredia. 

 

 

 

 



  Mincovňa Kremnica, š.p. 

 

4 

 

 Termín pre zhotovenie diela  :  

 

Hlavné termíny pre zhotovenie diela:  

Odovzdanie a prevzatie priestorov Po dokončení stavebných úprav 

Zahájenie diela Po dokončení stavebných úprav 

Ukončenie a odovzdanie diela   

  

 Miesto plnenia : 

Objekt - budova ubytovacieho zariadenia so služobnými bytmi -  Mincovňa Kremnica, štátny 
podnik, Československej armády 232/99,  967 01 Kremnica, parc. č. 1177/15 v katastrálnom 
území Kremnica v obci Kremnica 

 

 Lehota a spôsob predloženia návrhov : 

Deň, mesiac, rok a hodina, dokedy sa môžu predkladať návrhy: do 08 .07.  2022 do 12:00 
hod., mailom na adresu sekretariat@mint.sk – rozhodujúci je termín fyzického doručenia do 
emailovej schránky. 

Návrh do súťaže predkladá navrhovateľ v zaheslovanej prílohe „ Súťaž -  „PROJEKT INTERIÉRU 
– Prestavba objektu – budova ubytovacieho zariadenia so služobnými bytmi“, pričom heslo 
pošle v ďalšom samostatnom emaile na rovnakú adresu ako ponuku. 

 

 Obsah návrhu : 

Návrh musí byť predložený navrhovateľom v slovenskom jazyku, v stanovenej lehote a 
musí obsahovať všetky požadované náležitosti: 

9.1. Referenčný zoznam – realizácia projektov interiéru  v rokoch 2019 – 2021. 

9.2. Čestné prehlásenie, že zhotoviteľ nie je v konkurze alebo v likvidácii, nebolo voči nemu  
         začaté konkurzné alebo likvidačné konanie a nebol ani zamietnutý návrh na vyhlásenie  
         konkurzu pre nedostatok majetku. 

9.3. Cenovú ponuku v EUR bez DPH (Platnú minimálne na 1 mesiac)  

9.5. Termín plnenia – vecný a časový harmonogram prác vypracovaný v týždňoch. 

9.6. Súhlas s návrhom zmluvy  (príloha č. 2) resp. pripomienky. 

 

 Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 

Každému navrhovateľovi, ktorého návrh bol vyhodnocovaný, bude zaslané oznámenie  
o úspešnosti jeho návrhu.  

 

mailto:sekretariat@mint.sk


  Mincovňa Kremnica, š.p. 

 

5 

 

 Hodnotenie návrhov: 

Podstatnými hodnotiacimi kritériami posudzovania súťažných návrhov bude stanovenie: 

11.1. Cena, objednávateľ bude vyhodnocovať ekonomicky výhodnú ponuku, porovnávanie výšky 
požadovanej zálohy a konečnej ceny 

11.2. Termín plnenia 

11.3. Referencie 

Objednávateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy, prípadne zmeniť rozsah 
predmetu obstarávania s tým, že so zmenami oboznámi súčasne všetkých účastníkov súťaže. 

 

 Záväzok na úhradu nákladov: 

Mincovňa Kremnica, š.p. neuhrádza navrhovateľovi náklady spojené s účasťou v súťaži. 
Navrhovatelia si v plnej miere hradia všetky svoje náklady spojené s  účasťou v súťaži. 

 

 Platobné  podmienky a cena: 

Cena 

13.1. Cena za vykonanie diela je stanovená dohodu oboch zmluvných strán v zmysle zákona č. 
18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení pričom zmluvné strany vychádzajú pri dohode o cene 
z cenovej ponuky Zhotoviteľa predloženej do verejného obstarávania  
 
13.2. Cena za dielo je pevná a nemenná za celý predmet diela, vrátane všetkých obstarávacích 
dokladov, montáže, zaškolenia, likvidácie odpadu, záručných opráv, servisných prác v záručnej 
dobe pokiaľ budú potrebné ako aj ďalších akýchkoľvek nákladov, ktoré vzniknú alebo môžu 
vzniknúť v súvislosti s výkonom predmetu zmluvy. Zhotoviteľ k nej nie je oprávnený účtovať žiadne 
ďalšie príplatky, ani poplatky. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadne preddavky. 
 
13.3. Cena za dielo bude Zhotoviteľovi uhradená nasledovne. doplní uchádzač priamo v návrhu 
zmluvy, ktorý je súčasťou súťažných podmienok. 
  
 
13.4 Cena za dielo je viazaná na cenovú ponuku Zhotoviteľa z výberového konania, ktorú 
zmluvné strany považujú za úplnú a záväznú. Cena diela pokrýva všetky náklady spojené so 
splnením záväzkov podľa zmluvy o dielo vrátane jeho inštalácie, implementácie a dopravy, t.j. 
pokrýva všetky priame a nepriame náklady spojené s riadnym splnením záväzkov Zhotoviteľa 
podľa zmluvy o dielo. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov 
a prác zodpovedajúcich všeobecne záväzným právnym predpisom platným ku dňu uzavretia 
zmluvy a platnými STN EN.  
 
13.5 K zmene ceny za dielo môže dôjsť len v dôsledku vykonanie naviac prác zo strany 
Zhotoviteľa, ktoré musia byť vopred dohodnuté a písomne odsúhlasené s Objednávateľom, 
prípadne na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. K zmene ceny za dielo môže dôjsť 
výhradne len písomným dodatkom k Zmluve o dielo.  
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13.6 Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, omyly, opomenutia a nepochopenie vecného 
a kvalitatívneho vymedzenia diela určeného objednávateľom za účelom zvýšenia ceny diela. 
Zhotoviteľ prehlasuje, že ním ponúknutá cena diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá 
pre tvorbu ceny podľa rozpočtu. V prípade sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky 
informácie a v ponúknutej cene diela ich zohľadnil.  
 

 Iné nevyhnutné požiadavky: 

Dielo musí byť v súlade s právnymi a legislatívnymi požiadavkami oblasti bezpečnosti práce, 
ochrany zdravia a životného prostredia a technickými normami platnými v Slovenskej republike. 

Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len 
osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie 
alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch. 

 Upozornenie investora: 

15.1.  Po výbere uchádzača bude presne dohodnutý spôsob realizácie s objednávateľom. 

15.2.  Uchádzač musí byť  osobou oprávnenou nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 

16.       Osobná konzultácia  

17.1. Osobná konzultácia predmetu súťaže je po dohode s objednávateľom – najneskôr do  
         01. 07. 2022. 

17.2. Výdavky spojené s konzultáciou idú na ťarchu záujemcu. 

 

Súťažné podklady sú majetkom MK. 

 

V Kremnici dňa 15. 06. 2022 


