
ZMLUVA O DIELO  

A  

LICENČNÁ ZMLUVA 
 

uzatvorená podľa s ust. § 91 a § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. – Autorský zákon 
 

 

I.  

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  Bratislavská organizácia cestovného ruchu  

sídlo:    Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 

IČO:     42 259 088 

DIČ:    2023399455 

IČ DPH:                                 SK 2023399455 

registrácia:  Ministerstvo dopravy a výstavby SR č. registrácie: 

28351/2011/SCR a 16789/2012/SCR 

bankové spojenie:    

číslo účtu:      

v mene ktorého konajú: Ing. Alžbeta Melicharová, predsedníčka predstavenstva a  

            Mgr. Peter Petrovič, podpredseda predstavenstva 

(ďalej len ako „Objednávateľ“) 
 

a 

 

Dodávateľ:   A3A s.r.o.  
sídlo:    Hradné údolie 9A, 811 01 Bratislava 

IČO:     35 755 466 

DIČ:    SK2020220807 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 

18112/B 

bankové spojenie:   

číslo účtu:    

v mene ktorého koná:   Peter Kručay a, alebo Ľuboš Agnet 

(ďalej len ako „Dodávateľ“) 
 

II.  

Úvodné ustanovenie 
 

Dodávateľ bol Objednávateľom identifikovaný ako úspešný uchádzač verejného obstarávania 

na zabezpečenie architektonického návrhu kreatívneho zariadenia interiéru a jeho realizácie 

(dodanie a inštalácia) na základe Výzvy na predloženie ponuky postupom podľa § 117 zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  

neskorších predpisov zo dňa 24. 4. 2018.  

 

 

 III. 

Predmet plnenia  

 

Predmetom plnenia na základe tejto zmluvy je: 



 

1. Architektonický návrh kreatívneho zariadenia  interiéru I. nadzemného podlažia 

v administratívnom štýle (ďalej len ako „Architektonický návrh“). Pôdorys interiéru je 

prílohou č. 2 k tejto zmluve.  

Súčasťou plnenia je zameranie, projekčné práce, spracovanie grafického návrhu 

vybavenia interiéru vrátane konzultácií.  

Cieľom Architektonického návrhu je účelné prepojenie priestorov s využitím prvkov 

design manuálu Objednávateľa  a nábytku špecifikovaného v prílohe č. 1 k tejto zmluve.  

Farebné prevedenie Architektonického návrhu musí vychádzať z dizajn manuálu 

Objednávateľa, interiér musí byť zariadení  prevažne dreveným resp. drevotreskovým 

laminátovým nábytkom svetlej farby doplneným alebo kombinovaným s oceľovými 

a chromovanými prvkami. Podrobná špecifikácia požiadaviek Objednávateľa je 

obsahom prílohy č. 1 k tejto zmluve. 

 

2. Realizácia Architektonického návrhu, t.j. všetkých dodávok a prác vrátane dovozu 

a montáže nábytku (ďalej len ako „Realizácia Architektonického návrhu“). Súčasťou 

plnenia je výber, dodanie a dohľad nad inštaláciou kancelárskeho nábytku a doplnkov, 

vrátane konzultácií a úprav návrhov podľa potrieb Objednávateľa.  
 

IV. 

Práva a povinnosti Dodávateľa 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve vytvoriť pre 

Objednávateľa Architektonický návrh a uskutočniť Realizáciu Architektonického návrhu. 

Dodávateľ je pri vytvorení predmetu plnenia povinný postupovať samostatne v súčinnosti s 

Objednávateľom. 

 

2. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri plnení tejto zmluvy postupovať riadne, včas a s 

odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, požiadavky 

Objednávateľa a ustanovenia tejto zmluvy. Dodávateľ sa ďalej zaväzuje, že Architektonický 

návrh bude realizovaný v primeranej kvalite. 

 

3. Dodávateľ zodpovedá za to, že je výlučným nositeľom autorských práv 

k Architektonickému návrhu a jeho realizácii a zodpovedá za to, že vytvorený, odovzdaný 

a realizovaný Architektonický návrh a jeho realizácia je v súlade s platnými právnymi 

predpismi, najmä Autorským zákonom. Architektonický návrh a jeho realizácia musí 

rešpektovať platné právne predpisy a práva tretích osôb. Dodávateľ sa zaväzuje nahradiť 

Objednávateľovi všetky náklady, ktoré Objednávateľovi vzniknú uplatňovaním nárokov 

tretích osôb v súvislosti s Architektonickým návrhom a jeho realizáciou a jeho použitím na 

základe licencie v zmysle čl. VI. tejto zmluvy. 

 

4. Dodávateľ je povinný  

a) vytvoriť Architektonický návrh v súlade s touto zmluvou a odovzdať ho 

Objednávateľovi najneskôr do 30.6.2018 a  

b) zabezpečiť Realizáciu Architektonického návrhu  

- v 1. časti v zmysle prílohy č. 3 – cenová ponuka nábytku BTB – II. etapa 

k tejto zmluve najneskôr do 15. 8. 2018 a  

- v 2. časti v zmysle prílohy č. 3 – cenová ponuka nábytku BTB – II. etapa 

k tejto zmluve najneskôr do 15. 12. 2018. 



 

5. Odovzdanie a prevzatie Architektonického návrhu a Realizácie Architektonického 

návrhu bude potvrdené v Odovzdávacích protokoloch, ktoré podpíšu oprávnení zástupcovia 

oboch zmluvných strán.  

 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ poskytuje na plnenie dodané na základe tejto 

zmluvy záručnú dobu 2 roky odo dňa jeho dodania Objednávateľovi. 

 

 

V. 

Práva a povinnosti Objednávateľa 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vytvorený Architektonický návrh a Realizáciu 

Architektonického návrhu prevziať a zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú odmenu 

v zmysle čl. VII. tejto zmluvy. 

 

2. Objednávateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi súčinnosť nevyhnutnú pre vytvorenie 

Architektonického návrhu a jeho realizáciu. 

 

3. Objednávateľ je oprávnený reklamovať vady plnenia realizovaného na základe tejto 

zmluvy.  
 

4. Objednávateľ je povinný do 3 pracovných dní po prevzatí Architektonického návrhu 

oznámiť Dodávateľovi svoje výhrady, príp. požiadavky na jeho opravu alebo úpravu. 

Dodávateľ je následne povinný vytknuté nedostatky odstrániť bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do 2 pracovných dní.  

 

5. Objednávateľ je povinný do 7 pracovných dní po prevzatí Realizácie Architektonického 

návrhu oznámiť Dodávateľovi svoje výhrady, príp. požiadavky na jej opravu alebo 

úpravu. Dodávateľ je následne povinný vytknuté nedostatky odstrániť bez zbytočného 

odkladu, časovo úmerne podľa rozsahu nedostatkov, resp. po vzájomnej dohode 

zmluvných strán.  

 

 

VI. 

Spôsob použitia Architektonického návrhu a rozsah licencie 

 

1. Dodávateľ týmto v zmysle ustanovenia § 19 ods. 2 Autorského zákona udeľuje 

Objednávateľovi súhlas na použitie Architektonického návrhu a Realizácie 

Architektonického návrhu ako aj ich súčastí vytvorených na základe tejto zmluvy. 

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že licencia udelená v tejto zmluve je nevýhradná a 

vzťahuje sa na celý Architektonický návrh a Realizáciu Architektonického návrhu aj 

ktorúkoľvek ich časť. 

 

2. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie Architektonického 

návrhu a Realizácie architektonického návrhu v rozsahu udelenej licencie, s čím 

Dodávateľ vyjadruje svoj súhlas. Objednávateľ je tiež oprávnený postúpiť licenciu 

zmluvou na tretie osoby, s čím Dodávateľ vyjadruje svoj súhlas, pričom nevyžaduje, aby 

ho Objednávateľ o postúpení licencie na tretie osoby a osobe postupníka informoval. 



 

3. Dodávateľ udeľuje Objednávateľovi licenciu vo vecne, časovo a teritoriálne 

neobmedzenom rozsahu, bez možnosti jej odvolania.   
 

 

VII. 

Odmena 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za plnenie predmetu tejto zmluvy v sume 

31.824,- EUR vrátane DPH, t.j. 26.520,- EUR bez DPH a DPH v sume 5.304,- EUR 

(ďalej len "Odmena"). Dohodnutá odmena pozostáva  

a) z odmeny za dodanie Architektonického návrhu vrátane projektovej dokumentácie 

a realizácie Architektonického návrhu v 1. časti v zmysle prílohy č. 3 – cenová 

ponuka nábytku BTB – II. etapa k tejto zmluve v sume 23.824,- Eur s DPH 

b) z odmeny za dodanie Architektonického návrhu vrátane projektovej dokumentácie 

a realizácie Architektonického návrhu v 2. časti v zmysle prílohy č. 3 – cenová 

ponuka nábytku BTB – II. etapa k tejto zmluve v sume 8.000,- Eur s DPH 

Dohodnutá Odmena je konečná a zahŕňa všetky náklady Dodávateľa, ktoré súvisia s 

plnením tejto zmluvy. Súčasťou Odmeny je aj odplata za prípadné opravy a úpravy 

predmetu plnenia realizované na základe tejto zmluvy po jeho dodaní. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ bude odmenu fakturovať Objednávateľovi 

nasledovne: 

a) max. 60 % z Odmeny v zmysle bodu. 1 písm. a) tohto článku zmluvy po dodaní 

Architektonického návrhu a  

b) zvyšnú časť Odmeny po ukončení Realizácie celého Architektonického návrhu a jej 

odovzdaní Objednávateľovi, t.j. po dodaní celého predmetu tejto zmluvy. 

 

3. Odmenu uhradí Objednávateľ bezhotovostne na bankový účet Dodávateľa uvedený v čl. 

I. tejto zmluvy. Faktúra Dodávateľa musí spĺňať všetky náležitosti daňového 

a účtovného dokladu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, prílohou 

faktúry musí byť Odovzdávací protokol v zmysle čl. IV. bodu 5. tejto zmluvy. Lehota 

splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, nie však skôr ako 

po odstránení nedostatkov a vád vytknutých Objednávateľom. V prípade, ak faktúra 

nebude vystavená v súlade s právnymi predpismi platnými v čase jej vystavenia alebo 

nebude obsahovať dohodnutú prílohu, Objednávateľ o tom upovedomí Dodávateľa. 

Pokiaľ Dodávateľ vady faktúry alebo je prílohy neodstráni, splatnosť Odmeny, resp. 

faktúry neplynie. 

 

 

VIII. 

Sankcie 

 

1. Ak má predmet plnenia vady, môže Objednávateľ od tejto zmluvy odstúpiť, ak ich 

Dodávateľ neodstránil v dohodnutej lehote. Ak má predmet plnenia opakované vady 

alebo vadu, ktorá predstavuje podstatné porušenie tejto zmluvy, môže Objednávateľ od 

tejto zmluvy odstúpiť i bez poskytnutia lehoty na odstránenie.  

 

2. Ak sa Dodávateľ dostane do omeškania s plnením tejto zmluvy, je povinný zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % Odmeny podľa čl. VII. bodu 1. tejto 



zmluvy, a to za každý deň omeškania. V tomto prípade je Objednávateľ oprávnený tiež 

odstúpiť od tejto zmluvy.  

 

3. Ak Dodávateľ neposkytne plnenie predmetu tejto zmluvy riadne alebo vo vyhovujúcej 

kvalite, pričom ide o podstatné porušenie tejto zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť 

si voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške hodnoty dodaného plnenia, v súvislosti 

s ktorým došlo k porušeniu tejto zmluvy. Tým nie je dotknutý nárok Objednávateľa na 

náhradu škody.  

 

 

IX. 

Ochrana osobných údajov 

 

1. Osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých zmluvné strany konajú a plnia 

predmet tejto zmluvy, vo vlastnom mene spracúvajú obe  zmluvné strany. Spracúvanie 

týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy, účelom spracúvania 

osobných údajov je výlučne plnenie tejto zmluvy. Doba uchovávania osobných údajov 

je 5 rokov po zániku platnosti tejto zmluvy, ak osobitný zákon nestanovuje inak. 

2. Dotknutá osoba  má v zmysle GDPR 

a) právo požadovať od zmluvných strán prístup k osobným údajom týkajúcim sa jej 

osoby; 

b) právo na opravu osobných údajov; 

c) právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných 

údajov; 

d) právo na prenosnosť osobných údajov; 

e) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na 

ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

 

3. Poskytnutie osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko štatutára a kontaktnej osoby, 

e-mailová adresa a telefónne číslo kontaktnej osoby je požiadavkou, ktorá je potrebná 

na plnenie tejto zmluvy. Neposkytnutie uvedených osobných údajov má za následok 

nemožnosť plniť túto zmluvu. 

 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú informovať všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje 

v súvislosti s uzatvorením a plnením tejto zmluvy spracúvajú, o ich vyššie uvedených 

právach vyplývajúcich z GDPR.   

 

Zmluvné strany deklarujú, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia na 

zabezpečenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov.  

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIv8vGwMPaAhXH2aQKHZPOBjoQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.dataprotection.gov.sk%2F&usg=AOvVaw1ZxacUbQgih5BzDRgAUAKS
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIv8vGwMPaAhXH2aQKHZPOBjoQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.dataprotection.gov.sk%2F&usg=AOvVaw1ZxacUbQgih5BzDRgAUAKS


X. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia v zmysle ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov a ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

Ak Objednávateľ nezverejní zmluvu v zmysle uvedených predpisov do troch dní od 

podpisu zmluvy, Dodávateľovi tým vznikne právo na odstúpenie od zmluvy. 
 

2. Táto zmluva sa môže meniť len dohodou zmluvných strán v písomnej forme. 
 

3. Právne vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, Autorského zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 
 

4. Ak zmluvná strana neoznámi druhej zmluvnej strane inú adresu, zmluvné strany 

komunikujú prostredníctvom adries uvedených v čl. I. tejto zmluvy. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek spory týkajúce sa práv a povinností 

vyplývajúcich z tejto zmluvy budú riešiť primárne mimosúdnou cestou - dohodou.  

 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy, a to:  

Príloha č. 1 – opis predmetu zákazky, 

Príloha č. 2 – pôdorys interiéru, 

Príloha č. 3 – cenová ponuka nábytku BTB – II. etapa.  

 

7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strany po jej 

podpise oboma zmluvnými stranami dostane jedno vyhotovenie. 

 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú 

prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez akéhokoľvek 

psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

9. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 
 
 

V Bratislave dňa 14.6.2018 

 

Objednávateľ:  

 

Bratislavská organizácia  

cestovného ruchu 
 
 

  

 

V Bratislave dňa 14.6.2018 

 

Dodávateľ: 
 

A3A s.r.o. 

Ing. Alžbeta Melicharová,  

predsedníčka predstavenstva 

 

__________________________________ 

Mgr. Peter Petrovič,  

podpredseda predstavenstva 

 ... 

 



 

Špecifikácia požiadaviek  PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Predmetom zákazky je obstaranie Architektonického návrhu kreatívneho zariadenia interiéru a jeho  
realizácia (dodanie a inštalácia)  pre  Bratislavskú organizáciu cestovného ruchu/Bratislava Tourist 
Board (BTB) a to: 
 

1. Architektonický návrh kreatívneho zariadenia  interiéru  - musí spĺňať nasledovné: 

- Zameranie, projekčné práce, spracovanie grafického návrhu vybavenia interiéru vrátane 

konzultácií. 

- Účelné prepojenie priestorov podľa priloženého pôdorysu  I. nadzemného podlažia 

v administratívnom štýle s využitím prvkov design manuálu verejného obstarávateľa 

a nábytku v nižšie uvedenej tabuľke.  

- Farebné prevedenie architektonického návrhu kreatívneho zariadenia  interiéru, ktorý 

bude vychádzať z dizajn manuálu BTB.  

2. Realizácia všetkých dodávok a prác vrátane nábytku: 

- Výber, dodanie a dohľad nad výrobou resp. kúpou a inštaláciou kancelárskeho nábytku 

a doplnkov, prevažne drevený nábytok svetlej farby doplnený alebo kombinovaný 

s oceľovými a chromovanými prvkami, vrátane konzultácií a úprav návrhov podľa potrieb 

obstarávateľa. 

 

Vstupná miestnosť č. 1  recepcia navrhnutá v reprezentačnom štýle, musí obsahovať:  2 ks vešiaky, 

sedenie pre čakajúce návštevy (2 ks kreslá alebo 1 ks pohovku + stolík), stenu oproti vstupu opatriť 

tapetou a plastickým logom Bratislavy. 

Kancelária č. 2 – nie je predmetom VO. 

Kancelária č. 3 – oddelenie PR a komunikácie 4 osoby – 4 x kancelársky stôl so šuplíkmi, 4 x 

kancelárske kreslo, 10 skrine na spisy, 1 ks skrinka pre multifunkčné zariadenie tlač/scan/kopi + 

magnetická stena cca 5 m2, , 1 ks šatníková skriňa, 4 x stolová lampa, 4 x kôš na odpadky, kvetináč 

s kvetom. 

Kancelária č. 4 – rokovacia miestnosť musí obsahovať: rokovací stôl pre min 8 osôb + min 8 

rokovacích stoličiek s opierkami,  3x kombinované skrinky pre uskladnenie reprepredmetov a na 

doplnky (ako misa na ovocie, dóza na sladkosti,  váza), tzv. play zónu pre relax s umiestením 1 ks 

pohovky a 2 ks tulivakov, priestor a konzola pre TV, črepníkový kvet, kôš. 

Kancelária č. 5 –  oddelenie marketingu 4 osoby – 4 x kancelársky stôl so šuplíkmi, 4 x kancelárske 

kreslo, pult/úložný priestor v rozmere cca 2xdĺžka písacieho stola, 3 x skrine na spisy, skrinka na 



umiestnenie tlačiarne + magnetická stena cca 5 m2,  2x šatníková skriňa, 4 x stolová lampa,  4 x kôš na 

odpadky, kvetináč s kvetom. 

Kancelária č. 6 – pre vedúceho odd. marketingu 1 osoba – kancelársky stôl so šuplíkmi, 1 x 

kancelárske kreslo, 2 ks skrine na spisy,1 ks šatníková skriňa, 1 ks kontajner alebo skrinka na malú 

tlačiareň, pohovka alebo 2 kreslá + konferenčný stolík, stolová lampa + kôš . 

Miestnosť č. 7 – strojovňa (bez zariadenia). 

Miestnosť č. 8 – chodba medzi vstupnom miestnosťou č. 1 a kanceláriou vedúceho odd. marketingu 

(č.6) – stojanový vešiak. 

Všeobecne: preloženie zvončeka pre otváranie vstupných dverí, predlžovačky, dodanie a montáž 

úvodnej promo steny v priestore vstupnej haly v súlade s dizajn manuálom BTB, dohľad, doprava, 

montáž. 

3. Realizácia/dodávka interiérového zariadenia vrátane dovozu a montáže nábytku  

4. Zoznam nábytku 

Číslo Názov Rozmer Popis Poznámka Počet 

kusov 

0. Tapeta + logo Cca 10 m2 Úprava steny vo 

vstupnej miestnosti 

Viď dizajn manuál 

BTB 

1 

1. Rokovací stôl min. rozmery: 

Ø125cm 

 výška =75,5cm 

 

kapacita pre min 8 

osôb, reprezentatívny 

vzhľad, ideálne hnedá 

farba 

Okrúhly rokovací stôl 

s 

laminátovou/drevenou 

doskou so skosenými 

hranami a kovovou 

podnožou 

1 

2. Kancelárska 

stolička 

Š x h x v  

64x 67x 111 cm, 

nosnosť 110 kg. 

moderná čalúnená 

ergonomická stolička 

s poťahom, 

polohovateľná, 

podrúčky, nastavenie 

výšky piestom 

 nosnosť min. 110 kg. 9 

3. Pracovný stôl d x š x v 

max 170cm x 80 

x 75,5 cm 

 

Laminovaná 

drevotrieska s ABS 

hranami 2 mm 

Rovný alebo rohový 

dizajn, zrejme budú 

potrené rôzne dĺžky, 

ale max 170 cm,  

hrúbka vrchnej dosky 

min 25 mm 

9 

4. Pracovná 

doska 

d x š x v  

250 x 55 x 3,6 

cm 

Doska naložená na 

zostavu skriniek so 

zapusteným horným 

Do miestnosti č. 5 1 



okrajom 

4. Kontajner 

k prac. stolu 

     š x h x v 

40 x 60 x 60 cm  

Na kolieskach, 

s centrálnym 

uzamykaním vrchnej 

zásuvky, ktorá má 

možnosť vnútorného 

členenia. Čelá zásuviek 

a korpus kontajnerov – 

drevotriesková doska 

s hrúbkou 18 mm ako 

korpus kontajnerov s 

hranami ABS 2 mm.  

Farba svetlá, zhodná 

s farbou 

kancelárskych stolov 

9 

5.  Skriňová 

vitrína 

v x š x h 

110 x 80 x 40 

cm 

kombinácia drevo 

a sklo, dvierka, 

nosnosť políc cca 30 

kg 

Prezentačný 

a dekoračný účel, 

umiestnenie tlačovín, 

farba svetlá 

3 

6. Skriňa 

s plnými 

dvierkami 

v x š x h 

110 x 80 x 40 

cm 

Drevo, uzatváracia 

časť do výšky 75,5cm 

plné dvierka, zvyšok 

polica, nosnosť políc 

cca 30 kg 

Univerzálna policová 

skriňa, farba svetlá 

13 

7. Šatníková 

skriňa 

v x š x h 

195 x 80 x 60 

cm 

uzamykateľné dvierka,  

police aj závesný 

priestor 

+ zrkadlo, 

kg, farba svetlá 

Pri šatníkovej skrini 

policový systém a aj 

závesný priestor s 

tyčou 

4 

8. Malá skrinka v x š x h 

110 x 40 x 40 

cm 

Drevo, uzatváracia 

časť do výšky 75,5cm, 

nad tým polica, 

nosnosť políc cca 30 

kg 

Nosnosť políc min 30 

kg, farba svetlá 

2 

9. Kancelárska 

stolička 

Š x v x hĺbka 

54 x 82 x 53 cm 

Čalúnená stolička 

s poťahom a kovovým 

rámom k rokovaciemu 

stolu 

Ideálne v červenej 

farbe, nosnosť 120 kg 

8 

10. Vešiaky Výška 180 cm, 

základňa min 38 

cm 

Háčiky na 10 veľkých 

odevov, 3 menšie na 

doplnky, opierka na 

dáždniky,  

Materiál kov, konce 

hákov drevo 

3 

11 Kreslo 65 x 80 x 70 cm Kreslo v poťahu Luxusnejšia úprava 4 

12 Pohovka 190 x 77 x 85 

cm 

Pohovka v poťahu Luxusnejšia úprava 1 



13 Konferenčný 

stolík 

Ø45cm 

 Výška =55cm 

Malý konferenčný 

stolík k sedeniu do 

kancelárie č. 4 a 6, 

funkčný dizajn, 

praktický úložný 

priestor 

Svetlá farba, 

kombinovateľný so 

zariadením, ľahká 

údržba 

2 

15. Smetný kôš priemer 295 mm 

výška 355 mm 

okrúhly odpadkový 

kôš, drôtená sieťovina, 

pevné prevedenie. 

čierna farba 10 

16. Stolová lampa min. výška 44 

cm 

stolová lampa 

s polohovateľným 

ramenom, podstavcom 

na stôl, úspornou 

žiarivkou  11 W, 

schopnosť osvetliť 

veľký pracovný stôl 

farba čierna 

/strieborná, pozdĺžna 

hlava lampy  

9 

17. Predlžovací 

prívod 

Dĺžka 5m 230 V, 6 zásuviek, 

vypínač 

biela farba 6 

18. črepníkový 

kvet 

priemer 

kvetináča min. 

45 cm 

keramický kvetináč, 

hladký povrch, 

s izbovou rastlinou 

Biela farba kvetináča, 

rastlina nenáročná na 

starostlivosť 

3 

19 Konzola na 

televízor 

pre televízory 

s uhlopriečkou 

100cm 

Ukotvenie do steny 

miestnosti č. 4 

Biela, alebo čierna 

farba. 

1 

20 Magnetický 

náter na steny 

Na uchytenie 

grafických 

návrhov printov, 

máp ... 

Náter na jednu voľnú 

stenu v miestnostiach 

č. 3 a 5 

Strieborná, šedá farba 

v rozmere cc a 5 m2 

2 

21 Stolík pod 

tlačiareň 

D xš x v  

60 x 45 x 60 cm 

Na kolieskach, 2-3 

zásuvky na A4(A3),  

drevotriesková doska 

hranami ABS 2 mm. 

Svetlá farba 2 

23 Tulivaky   Ideálne v červenej 

alebo kombinácia 

2 

 

 

 

 





Dodávateľ Odberateľ

Bratislavská organizácia cestovného ruchu 
Hradné údolie 9A Primaciálne nám. 1
811 01 Bratislava 814 99 Bratislava 1

peňažný ústav: 
IBAN: SK24 1100 0000 0026 2125 2218 

IČO: 35 75 54 66 IČ DPH: SK2020220807

Súpis ponukových prác a dodania tovaru :

1. časť 2. časť1

SPOLU CELKOM BEZ DPH
SPOLU CELKOM S DPH 185,00 €

2

Obrázok Názov Rozmer Popis Poznámka

1

čierna farba

4 4 1 9

2
 nosnosť  120 kg.

8 8 623,00 €

3
Šedá farba

1 1 388,00 €

4
Šedá farba

4 4

5
Šedá farba

4 4

6

Rokovací stôl kapacita pre 8 osôb,

1 1 480,00 €

7

Šedá farba

4 4 1 9

8

Šedá farba

1 1 2 631,00 €

9

Šedá farba

8 3 2 13

10

Šedá farba

2 2 465,00 €

11

Hnedá farba

3 3

12
2500x550x36mm Šedá farba

1 1 186,00 €

13 1 2 1 4

Cenová ponuka nábytku BTB – II.etapa

ÚPRAVA ROZSAHU 
DODANIA

A3A s.r.o.

peňažný ústav: Tatra banka a.s. Bratislava
IBAN: SK83 7500 0000 0040 1524 0996

IČO: 42  259 088

- Projektová dokumentácia priestorového usporiadania interiéru kancelárskych priestorov vrátane zamerania: 1 paré

3 971,00 €

- Súpis mobiliáru/nábytku/vybavenia interiéru:

Por. 
č.

Umiestnenie prvkov mobiliáru v jednotlivých 
miestnostiach

spolu 
poč. 
ks.

kanc.č
1

kanc.č
3

kanc.č
4

kanc.č
5

kanc.č
6

miest.
č8

Kancelárska 
stolička - 

kreslo Dike BP

š x h x v: 64x 67x 
111 cm, nosnosť 
110 kg. priedušný 

materiál na 
operadle + 

bedrová opierka, 
synchro 

mechanizmus

stolička k pracovnému stolu, ergonomická čalúnená 
stolička, s penovou výplňou sedadla, s výpletom 

z kvalitnej sieťoviny, hojdacia mechanika, 
polohovateľná, podrúčky plast/chróm, nastavenie výšky 

piestom, kolieska na mäkké podlahy

2 493,00 €

Kancelárska 
stolička 

š x v x hĺbka: 54 x 
82 x 53,5 cm

moderná čalúnená stolička s poťahom a kovovým 
rámom v červenej farbe, určená k rokovaciemu stolu

Pracovný stôl 
170 s 

paravanom

Dĺžka: 170 cm, 
Šírka: 80 cm, 

Výška: 75,5 cm, 

vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky s ABS 
hranami.  Hrúbka vrchnej dosky je 25 mm. ABS hrany 

stola majú 2 mm

Pracovný stôl 
160 s 

paravanom

Dĺžka: 160 cm, 
Šírka: 80 cm, 

Výška: 75,5 cm, 

vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky s ABS 
hranami.  Hrúbka vrchnej dosky je 25 mm. ABS hrany 

stola majú 2 mm 1 502,00 €

Pracovný stôl 
140 s 

paravanom

Dĺžka: 140 cm, 
Šírka: 80 cm, 

Výška: 75,5 cm, 

vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky s ABS 
hranami.  Hrúbka vrchnej dosky je 25 mm. ABS hrany 

stola majú 2 mm 1 434,00 €

Ø125cm
 v=75,5cm

rokovací stôl  
laminátovou 

doskou, kovová 
podnož, hnedá 

farba

Kontajner 
k prac. Stolu 

     š x h x v: 40 x 
60 x 60 cm 

Na kolieskach, s centrálnym uzamykaním vrchnej 
zásuvky. Čelá zásuviek a korpus kontajnerov aj zo 

zadnej strany  – drevotriesková doska s hrúbkou 18 mm 
ako korpus kontajnerov s hranami ABS 2 mm. 

2 978,00 €

Stolík na 
tlačiareň

 Dĺžka: 60 cm, 
Šírka: 45 cm, 
Výška: 60 cm

Na kolieskach, 2-3 zásuvky na A4(A3) papiere do 
dtlačiarne. Čelá zásuviek a korpus kontajnerov aj zo 

zadnej strany  – drevotriesková doska s hrúbkou 18 mm 
ako korpus kontajnerov s hranami ABS 2 mm. 

Skrinka s 
plnými 

dvierkami

 v x š x h : 1100x 
800 x 400 mm

do výšky 75,5cm plné dvierka, do výšky 110cm 
otvorená polica z obidvoch strán, klzáky+rektifikácia, 
ABS hrany pohľadová aj zo zadnej strany. Kovové 
úchyty z lešteného hliníka. Nosnosť police 30 kg pri 

rovnomernom zaťažení
3 621,00 €

Skrinka s 
plnými 

dvierkami

 v x š x h : 1100x 
400 x 400 mm

do výšky 75,5cm plné dvierka, do výšky 110cm 
otvorená polica z obidvoch strán, klzáky+rektifikácia, 
ABS hrany pohľadová aj zo zadnej strany. Kovové 
úchyty z lešteného hliníka. Nosnosť police 30 kg pri 

rovnomernom zaťažení

Skrinka s 
presklenými 
dvierkami

 v x š x h : 1100x 
800 x 400 mm

do výšky 75,5cm presklenné dvierka, do výšky 110cm 
otvorená polica z obidvoch strán, klzáky+rektifikácia, 
ABS hrany pohľadová aj zo zadnej strany. Kovové 
úchyty z lešteného hliníka. Nosnosť police 30 kg pri 

rovnomernom zaťažení
1 071,00 €

pracovná 
doska

Naložená na zostav skriniek so zapustením horných 
dosiek skriniek do hrúbky pracovnej dosky

Šatníková 
skriňa

     v x š x h: 195 x 
80 x 60cm     v x 
š x h: 195 x 80 x 

60cm

skriňa s policami a závesným úložným priestorom, 
rektifikácia + zrkadlo,

vnútorný priestor 
rozdelený 

priečkou: jedna 
strana - poličky 

nad sebou, druhá 
strana - otvorený 
úložný priestor so 
závesnou tyčou , 

šedá farba

2 093,00 €

 



14

kreslo SIR

2 2 4

15 0 0,00 €

16 1 1 831,00 €

17 1 1 2 336,00 €

18

Paraván 120/200

0 0 0,00 € 0,00 €

19

Paraván 80x155

0 0 0 0 0,00 € 0,00 €

20 2 2 408,00 €

21 0 0 0,00 € 0,00 €

22 1 1 1 3 185,00 €

23 1 1 2

24 1 1 115,00 €

25

Stolová lampa min. výška 44 cm

4 4 1 9 900,00 €

26
Dĺžka 5m 230 V, 6 zásuviek, vypínač biela farba

3 0 2 1 6 92,00 €

27 Smetný kôš
Smetný kôš

4 1 4 1 10 308,00 €

28
360x270cm 700

1 1

29 Ø30-40 1 2 3 462,00 €

30 svietidlo 1200/72/70mm
Svietidlo CORIDOR závesné aj s montážou Šedá farba

0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 €

31 Doprava a montáž 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 1 200,00 €

SPOLU S DPH

SPOLU CELKOM S DPH

š x v x h: 
65 x 80 x 70 cm

Kreslo v poťahu I.cenovej kategorie

Poťah identický s 
dodaným 

čalúdneným 
nábytkom  z 

I.etapy, čierne 
nohy 1 139,00 €

BUGGY 3-
seater

       š x v x h: 
190x77x86, výška 

sedáku: 45 

jednoduchá dvoj(troj) sedáková pohovka s operadlami, 
drevená konštrukcia,čierne nohy

Poťah identický s 
dodaným 

čalúdneným 
nábytkom  z 

I.etapy, čierne 
nohy

Konferenčný 
stolík

Ø/ h
45 x 55 cm

malý konferenčný stolík k sedeniu /pohovka, kreslá/. 
Jednoduchý, funkčný dizajn, praktický odkladací 

priestor. Plát lamino, podnož kovová

materiál: 
jednoducho 

udržiavateľné 
lamino, farebne 
kompatibilné so 

zariadením 
interiéru

Mobilný prestavitelný paraván, modulovateľný 

Akustický panel, 80x155x4, veľkosť podstavca: 40x30 
cm

tulivak TULLI vak medium, látka kategória 3

magnetická 
tabuľa

Tabuľa tuhej konštukcie do kancelárie s výsuvnými 
nohami (rozmer tabule: 100x70), s vysuvnymi tyčami na 

zavesenie popísaného papierového bloku.

Stojanový 
vešiak

výška: 1800 mm, 
priemer základne: 

380 mm

počet háčikov: 10 veľkých na odevy, 3 menšie na 
doplnky, opierka na dáždniky, materiál: telo kov, 

základňa kov,  konce hákov masívne drevo, povrchová 
úprava strieborným práškovým lakom s chrómovými 

doplnkami

kovová časť šedá, 
drevené časti v 
odtieňoch Farba 

buk

magnetický 
náter na stenu 5m² magnetický náter, šedá fabra, vrátane aplikácie

1 231,00 €
konzola na 
televízor 
vrátane 
montáže

stolová lampa s polohovateľným ramenom, podstavcom 
na stôl, úspornou žiarivkou  11 W, schopnosť osvetliť 

veľký pracovný stôl

farba čierna 
/strieborná, 

pozdĺžna hlava 
lampy 

Predlžovací 
prívod

priemer 295 mm, 
výška 355 mm

Tapeta + logo 
Bratislavy

tapeta cca 360x270cm + logo Bratislavy cca 180x30cm 
z 1 cm komatex

1 077,00 €

kvetináč s 
kvetom

Biela farba kvetináča, rastlina nenáročná na 
starostlivosť

2 419,00 €

23 824,00 € 8 000,00 €

31 824,00 €
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