ZNILIJVA O DIELO
Č. zhotovitel'a: 30092016
uzatvorená podťa ustanovení
§ 536 a nasledujú cich Zákona číslo
513llg9l Zb. v zneni
neskorších predpisov azáů<ona
eigó zsqttgg8 z.z. v platnom

znení

číslozmluvy:

DEFINÍCIA ZML UvNtřCH STRIN
Objednávatel'

Názov
Sídlo

obec Marcelová
Nám. slobo dy 1I99, 946 32
Marcelová

Zastupený

Ervinom Vargom, starostom
obce

IČo

00 306 550

Bankovó spojenie

IBAN

:

Tel.

E-mail

VUB a.s,, pobočka Komámo
SK8302000000000022729142
+421 (0)35/ 7798 30I
starosta@marcelova. sk

(ďalej len,,obj ednávateť'')
a

Zhotovitel' (skupina dodávatel'ov)
Názov
Sídlo

;

zastupený

IČo

'
ídi."
sPojenie :
DIČ

!:*"*

Císlo účtu
llvtu l*E'f\'\
IBAN
:

ř;i'"

E-mail

:

^:,.

Y:i:::xTŤ,,:1i
Zhotovitel'je platca DPH

:

EDPLus s.r.o.

§illT,ffi Ů:'o,

Štúrovo

46 053 620

?Y:::::?1
SK20233
I5723
oTP Banka Slovensko a. s.
e wl Á tr^A^ AA^^ ^^^^ , _
0000 0000 l52g 3L76
:5^§109
0905 2l3 9t0
;"ffiffi9"1",,*i"demar,sk
-wlrvultJ lt

zapisaný v OR OS Nitra, odd. Sro,
vl.č. 28591A.{
(ďalej len,,zhotovitel''')

Zhotovitel' poveruj e zástupcu na
rokovanie: Balázs Dómótór
o veciach zmluvných: Balázs
Dómótór

súvisiacich s realizáciou stavby a vo veciach technických: galázs Dómótór
qikonom hlavného stavbyvedúceho na stavbe: Balázs óornoto,
Technický ďozot objednávateťa: Doplní objeclnávateť po ttkončení

výberového konania,

1.

PREAMBULA
1,1,

Táto zmluva sa uzatvára ako rnýsledok obstarávania v zmysle zákona
34312015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoných
z-ákonov v zneni neskorších

predpisov.

LL,Zmluvné stranY vYhlasujÚ, že id,aje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé
aaktuálne azavázujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnój
strane

kaŽďu zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných
závázkov. Zmluvné
stranY sú si,vedomé, Že pi neoznámení takejto skutočnosti budú
znášať následky,
ktoré móŽu druhej zmluvnej strane z neznalosti ty"t to údajov vzniknúť.

1,3, Zmluvné stranY vYhlasujÚ, že sú spósobilé na právne úkony
v plnej miere a prejavujú
vól'u uzavrieť zmluw o dielo v nasledovnom znení.

L4.Zhotoviteť Prehlasuje, Že vzal na vedomie ciele apotreby objednávateťa,
bol
oboznámený s jeho poŽiadavkami a výslovne prehlasuj", Z" próo.nei podťa
článku 2.
tejto zmluvY bude realizovať s odbomou starostlivosróu poara dohod'nutého
rozsahu
s odbome spósobilými zamestnancami.

2. PREDMET PLNENIA ZMLUVY
2.1. Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy je:
2.I.|. dokumentácia síťaŽekonanej objednávateťom podťa zák. ě. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávanÍ, v zneni neskorších predpisov, technická správa pre
Projekt ,,RieŠenie havarijnej situácie ZŠobnova potrubného
a elektrického vedenia" spťacovaná zodpovedným projektantom Ing. Teréziou
GÓrózdiovou, s qýkresovou časťou výkazom rnýmer rozpočtom
dokumentácie pre výber zhotoviteťa stavby,
2.L2. Ponuka zhotoviteťa zo dňa 05.08.2016, súčasťou,ktorej je ocenený vykaz
výmer, spracovaný zhotoviteťom na zák|ade súťažných
iodkladovj a to aj
v elektronickej podobe (pdloha č. 1).
2.1 Predmetom Plnenia zmluvy je uskutočnenie prác pri výstavbe diela
,,Riešenie
havarijnej situácie ZS
obnova potrubného a elekirickdho vedenia...

a

-

-

2.2. Zhotoviteť sa zav'ázuje vy'konať dielo vo vlastnom mene ana vlastnú zodpovednosť
vo vYsokom Štandarde stavebno-montážnych prác, pi dodňanl projektovaných
parametrov, platných STN a závázných noriem EU, technotogickjrcň postup-ov,
vŠeobecne závdnných technických požiadaviek na stavbu, přatných p.auoy.rr,
Prevádzkových a bezPečnostných predpisov a podmienok uvedinýcir v stavebnom
povolení,
2.3. Zhotoviteť sa zavázlje vykonať všetky zazmluvnené práce v rozsahu vymedzenom
projektovou dokumentáciou a touto zmluvou.

2,4, ZlloÍovitel' r'Yhlasuje, Že u ču,:.. uzatvorenia
te.ito zrnluvy je oprávnený
spósobilý vykonávat' dielo podl'a tejto znrluv1,.

a odbome

2,5, Zhotovitel'zlrotoví a clokončídielo (v
zrrrysle bodu 2.4 tejto zrnluvy) riadne a včas,
v termíne dohodnutonr s ob.jednávatefom.
za podmieňok ctohóutých v tejto
zmluve, vYzve ob-jednávatel'a ira plevzatie
diela a objednávat el, sa zavázuje zariadne
dokonČenéa Prevzaté dielo zaplatit' dohodllutú
cenu podl,a pravidiel u,edenýc]r
v člárrku 4. tejto zmluvy.

3. ČAS, TERMÍNY A MIESTO PLNENIA A SPLNENIA
3,1, Zhotovitel' sa zavázqe zhotovit' a dokončit'
dielo (v zmysle bodu 2.4tejto zmluvy)
v ternrínoch Podl'a Časovélroharmonogranru
pt,ác uvedeného v prílohe č. 2., kíorá
tvorí neoddelitel'nú
tejto
zrnlul,],.
pričám
začatie rcalizácie diela nastáva
_súčast'
ProtokolárnYm odovzdaním aptevzatím staveniska a dokončenie
diela
protokolárnym odovzdanínr apre.vzatím
najneskór do 30 kalendárnyclr dní od
dohodnutého ternrínu začiatku réalizácie
stavjnýctr prac,
3,2, Hlavným staveniskom amiestom uskutočňovania
prácje obec Marcelová, objekt
záklaďne-i ŠkolYMarcelová
, ktorý sa nachádz a na pozemku k.ú. Marcelová, parc.
č. 57 ll43,57 1 l44,57 1 160 v okrese Komárno.
3,3, DobY.zhotovenia aodovzdania diela dohodnuté
vbode 3.1 tejto zmluvy je možrré
PredlŽit'len vtedY, ak zhotovitel' je v omeškaní v dósledku porušenia
spolupósobenia
objednávatel'a Podl'a tejto zrnluvy, & to o
dobu truaniu tolrto porušenia, ako aj
v dósledku okolrrostí súvisiacich s vyššou mocou.
3,4, Akákofvek zmena termínu zhotovenia aodovzdania
oproti bodu 3,1 tejto zmluvy je
Podmienená vzájomnou dohodou zmiuvných u.ar'rpir"r]r.;'o"i"ue
formou
dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú oeirtáuani
datováné u poápi.árré obidvoma
zmluvnými stranami a stanú sa tak sútčast'ou,^lury.
3,5, Podrobný harmonogram postupu prác
na stavbe spracovaný zhotovite1,om
avzájomne odsúhlasený obidvoma z:mluvnými
stranami tvorí prílohu č. 2 tejto
zmluvY, Zhotovitel' je Povinný dodržiavat'tármin}
podl'a harmonogramu prác tak,
abY .jednotlivé Práce boli dokončenériadne
a včaŠ.V zmysle tohto harmonogíamu
budú prebiehat' všetky skúšky,revizie, skúšobnéprevád,zky
v zmysle STN,
PoŽiadaviek Ti SR a IP SR a iné nevyhnuiné úk;;y pre funkčnošt,
stavby, potrebné
k Prevzatiu diela, Harmonogram realizácie
ptác á;.no aktualizácie musia byt,

odsúhlasené Objednávateťóm

a

predloženéZhotorite1,om minimálne

10
kalendárnYch dní Pred termín om realízácie
danej činnosti popísanej v harmonogíame
prác.

3,6, Zhotovitel'-je Povinný zaistit'nepretržitý
chod prác na stavbe v súlade s postupom
Prác Pri dodrŽaní vŠetkýchpríslušných pr"dpisá,, týkajúcich sa jednak
bezpečnosti
Práce a ochranY zdravia pri práci, ak| ui zauoÁířa práce i"Y.r,
všeobecne
Platnýclr PredPisov. Ak zhotovitef túto ň""i;;;, n.rplní, pouÉu;"
"
sa to za
PoruŠenie znrluvY Podstatným spósobom. Na stavenisku musí
byt, počas prác
vYkorrávaných zlrotovitel'om k dispozícii zodpovedný
pracovník zhotovit el,a. Každé

PreruŠenie Prác v trvaní dlhšom ako 5 pracovných dní je zhotoviteť povinný
neodkladne PÍsomne oznámiť objednávateiovi spólu ,o ,p.*ou
o predpoklaoane;
díŽke trvanía, PrtČinách a navrhóvaných opatreniach k odstráneniu
týchto pdčin.
Pokiať objednávatel'neoznámi písomne svóje stanovisko do pracovných
5
dní od
PÍsomného doruČenia Pdčin prerušenia, pouuZo.j,i obe zmluvné striny prerušenie prác
Za objektívne. Po pominutí prekážok prerušenia prác je zhúoviteť povinný
PokraČovať v zaČatom diele bez akejkoťvei ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy
zo
stranY obje.dlálateťa. Neobjektívne prerušenie pri" ,o .i.*y
zhotoviteťa bude
rieŠenéobjednávateťom, pričom zhbtoviteť berie na veaomie,
ze za takéto
neobjektívne PreruŠenieprác z jeho strany móže objednávateť
úitovaťzmluvnú
pokutu zakaždý deň prerušenia prác v súlaďe s bodom
ío.z t"ito rÁ*v.

3,7, Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností
stanovených
touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnónia, pótiur bolo spósobené
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej't"n uy:ssá moc). pre
účelytejto
zmluvy sa za.vyŠŠiumoc povaŽujú mimoriadná okolnosti brániace
dočasne alebo
trvalo sPlneniu v nej stanovených povinností, pokiať nastali po jej uzatvorení
nezávisle na, vÓli zmluvných strán a pokiať n"*Óhli byť tieto oi<olnosti
alebo ich
následkY zmluvnými stranami odvrátené, ani pri vynaloženívšetkého
úsilia, ktoré je
rozumné vdanej situácii poŽadovať, Ovzniku ako aj zárttku týchto
udalostí je
zmluvná strana druhú zmluvnú stranu povinná písomne informovai,
V tomto zmysle
sa Za dostatoČne odóvodnené pdpady považljúnapdklad nepňaztivé
klimatickó
PodmieŇY, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác uti"z p11k*y, zákazy
a obmedzenia vYdané Štátnymi orgánmi alebo miestnymi
správnymi orgánmi, ak
neboli vYkonané konaním resp, nekonaním zhotoviteia. zi vysÉtu moc sa však
nePokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmá hospódárskych
pomerov
zmluvných_ strán aďalej prekážky plnenia, kloré bóti zmtuvné
strany povinné
Prekonať alebo odstrániť Podťa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne
závázných PrávnYch predpisov, zmena meny štátu, káe sa Žhotovu3e
stavba, alebo
Pokial'móŽe dósledkY svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.

4. ZMLUVNÁ

CtrN.A, PLATOBNE

poonnIENKY

4.L Cena za zhotovenie

predmetu
v rozsahu podťa článku 2. tejto zmluvy je
.zmluuy
stanovená dohodou zmluvných
strán v zmys\e zák. č. 1811996 2.r. o cenáóh
vPlatnom zneni a je sPracovaná na základ,e podstatných kvalitatívnych adodacích
Podmienok . urČených v projektovej dokumentácii asúťažnýČh
podkladoch
objednávateťa, premietnutých v ponuke zhotovitela zo dňa Os.bs .2016
wátane
naceneného výkanl výmer, so zaokrúhlovaním na dve desatinné miesta,
ktor;ý tvod
Pdlohu ČÍslo1 tejto zmluvy a bol súčasťoupredloženej ponuky vo veiejnom
obstarávanÍ. Je to celková cena za zhotovenie diela podťa-tejto ,ál.rrry
vo výške:
13 777,I4EUR (slovom: trinásťtisíc sedemstosederndesiatsedem
euť a štrnásť
eurocentov ),

Cena spolu bez DPH

DPH20

%

cena diela celkom

11 480,95

2 296,19
13

EUR
EUP.

777,I4EUR

4.2. DPH bude ÚČtovať zhotoviteť podťa platných predpisov v deň vyhotovenia
daňového
dokladu - faktury.

4,3, K zvýŠeniu takto, dohodnutej ceny móže
dójsť
uprawjúceho výšku DPH.

len na základe zmefiy zákona

4,4, VŠetkYzmenl Predmetu diela, (kvalitatívne
vo vyšších,pdp. nižšíchcenových
reláciách ako je uvedené v ponuke zhotoviteťa) ,á^"ny
použitých materiálov na
,
zabudovanie, Pri plnení tejto zmluvy o dióío, sa
móžu uskutočniťlen po
Predchádzajúcom PÍsomnom súhlase oUl.anauuáťa alebo na základe písomnej
PoŽiadavkY objednávateťa. Tieto zmerly a-zámeny materiálov a naviac práce
a menej
Práce nesmú ma| negatívny vplyv na kvalitu diela. Takéto zmeny piJmetu
diela
musia byť vopred písomne odsúhlasenéobidvoma zmluvnjrrni
stranámi. zhotoviteť je
Povinný Pred realizáciou týchto prác predložiť objednávateťovi technicko cenové
rieŠenienawhovaných zmien. Ó."n"ni. zmien Žhotoviteť
vy,koná v intenciách
ocenených výkaza u.imer vo svojej ponu.k9, alebo pomocou
kalkulácie vlastných
nákladov a zisku, alebo pouŽitím cenorných predpisov
Ministerstva financií SR.
K takémuto technicko cenovému riešeniu je- objednávateť povinný
sa vyjadriť
najneskór do 4 pracovných dní od ich preáloženia. Ak
zhotovitel nedodržítoto
ustanovenie adójde,ksvojvoťnej zámene materiálov alebo
kvykonaniu naviac prác
zo stranY zhotovitel'a, zmluvné strany sa dohodli, že v takom pdpade nevznikne
zhotoviteťovi nárok na zaplatenie ceny prác, čo bude mať
za následok neuhradenie
vykonaných pr ác obj ednávateťom.

4,5,

V

cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady potrebné
k

úplnej realizárcii dtela
Podťa ěl. 2-3 tejto zmluvy, vrátane nákládov na-vybudovanie, prČraizhl, údržbu
avYPrataníe zaiaderua staveniska, dopravné náklády, nákháý
nu )-iu"rpečenie
dopravnej situácie, bezpeČnostnó opatienia, všetky ostatné
ruíklady zhotoviteťa
sPojené so zhotovením stavby, nál<7ady, ktoré zhótoviteťovi
vznit<n,l pri vzniku
ŠkodYaPri odvracaru ltoziacich.škód, náklady na likvidáciu
us"tt ý"h odpadov,
ktoré vzniknú v Priebehu realizácie
na[taOy
na energie , vrátane všetkých
_stavby,
médiíPotrebných ku komplexným gku§klm
anáklidy, ktoro vzniknri mimo bežný
Pracovný Čas, cez víkendy avnoci. Ďalej sú u..n. diela zahmuté náklady ia
vYhotovenie Potrebnej rn-irobnej dokumóntácie a dokumentácie
n"r.|toutny.h
detailov, Pokiať budú potrebné. Objedn ávateť a zhotoviteť sa
dohodli, že cenu diela
nie je moŽné navýŠiťani vtom pdpade, ak zhotoviteť vykonal
chybupri oceňovaní
stavbY (naPr. chybu v sčítaní,nezaradetie položky
irojektu Óo ceny, neúplné
ocenenie PoŽadovaných stavebných prác, nedosiatočné ocenenie -náklÁv),
v PdPade nePochopenia síťažnýchpodmienok a súťažných
podkladov, ako
i v PdPade nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri pdprav
e arealizácri diela,
ako i v pdpade vlastných chýb.

4,6, Cenu zazhotovenie objednávateť uhradí na,záklaďevystavených
faktur azávereěnej
fakturY zhotoviteťom v deň prevzatia diela. Faktuó zhotovitel,
vystavi vždy na
záHade obojstranne potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác
a dodávok _
zisťovacieho Protokolu v zmysle výkanl qimer tvoriacehó pdiohu
ti.1o t t..ito

zmluvY. Objednávateťom poverená zoápovedná osoba vykoná kontrolu

odsúhlasenie zisťovacích protokolov predlo ienýchzhotoviteťom
áo 20 pracovných
dní a Potvrdené zisťovacie protokoly, podpísanézodpovednými osoúmi oboch
zmluvných strán, budú slúžiťako podklad pre vystavenie rattuiy v pripaJe
zistenia
rozPoru medzí súPisom vYkonaných prác a dodávok a skutočne.yt""u"y-i
prácami
a dodávkami je zhotoviteť povinný prepracovať súpis ptác a dóaavok'ad,ať
ho do
a

sÚladu so skutoČnosťou a takto upravený zisťovací protokol
brrde podkladorn pre
vystavenie faktúry.

4,7, Zhotovitel' musí svoje práce vyúčtovaťoveritel'nýtn
a pteukázatel,ným spósobom.
Faktúra musí bYť zostavená prelrťadne. Súčasťoufaktúry je
potvrde ný zisťovaci
Protokol PodPÍsaný obidvomi zmluvnými stranami vo forrne polozkovitého
rozpočtu
- zisťovacieho Protokolu s dodržanímporadia položiek poaia ,tou.uny.1' objektov
a Prevádzkových súborov podl'a ponuřy zhotóvitel'a,
pipadne doklady, ktoré sú
potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu prác.

4,8, Faktúra bude obsahovať minimálne údaje uvedené v
§ 7l ods. 2 zákona č.222l2OO4
Z,z, o DPH v Platnom zneni, ako aj údaJe podl'a platných
danových predpisov v čase
jej vYstavovania. V tomto zmysle musia iaktúrý
obsáhovať náiežilosti f,aktúry ako
daňového dokladu, PoPis vykonaných prác acěnu. Jednotlivé
faktúry musia ďalej
obsahovať oznaČenie Povinnej a oprávněnej osoby, adresu,
sídlo, čís1ozrnluvy, čís1o
faktúrY, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie
peňažnéhoústavu a číslo
ťtČtu,na ktorý sa má
Platiť fakturovan á suma,'označenie predmetu zmluvy, odtlačok
pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

4,9, Objednávatel'.vYkoná Pred prevodom finančnýclr prostriedkov
vecnú aformálnu
kontrolu ťakturY, V prípade, Že faktura nebudé obsahovať náležitosti
vyžad,ované
PrávnYmi PredPismi a náležitosti deklarované v tejto zmluve, objedn ávateť vráti
faktúru zhotoviteťovi na jej doplnenie. V takomto pdpade
sa preruši plynutie lehoty
sPlatnosti a nová lelrota splatnosti začne plynúídoručánímriadnej
faktúry
objednávatel'ovi. Pre ÚČely tejto zmlr-rvy sa za aen tlnraay považuje
deň odoslania
pdslušnej peíažnejsumy z očtu objednávatela na účetzhoíovitel'a.

4,I0, Zhotovitef PredloŽÍ objednávateťovi štyri originály ťaktúrys povinnými
pdlohami
a zároveň predložífbkturu aj v elektronickej pódob".

4,IL

Zmluvné stranY sa dohodli, že obj,ednávatel' je oprávnený zadržať yo
I0
zcelkovej
fakturovanej ceny diela ako kolaudačnú,utl.r, do doby odstránenia
vád
a nedorobkov diela uvedených v zápise o ptevzati diela poál'a
bodu 7.4. tejto
zmluvy.

4,I2, Zmluvné strany sa dohodii, že objednávateť je oprávnený zadržaťIO
% zcelkovej
fakfurovanej ceny diela počas, záručnej doúy podťa uóau 9. l.
tejto zmluvy od
odovzdania a Prevzatia diela ako zábezpeku ná odstránenie pdpaáných
skrytých
vád, Objednávateť mÓže prijať pri odovzdaní aprevzatí diela ako náhradu
za
zadrŽanú Čiastku bankovú zárukuzhotoviteťa v ideniickej výške
a termíne platnosti,

t,j, 10 oÁ zcelkovej ťakturovanej ceny. Zadržanúčiastřu z fakturovanej-celkovej
cenY diela (alebo bankovú záruku) objednávatel' uvol'ní najneskór
do 10 dní

od
uPlYnutia záruČnej doby podl'a bodu 9,1. tejto zmluvy, pokiáť táto čiastka
nebude
spotrebovaná na odstraňovanie pdpadných skrytých vád.

4,13, SPlatnosť ťaktúr je na základe dohody oboch zmluvných strán stanovená
do l5 dní
od dátumudoruČenia ťaktury spolu s odsúhlasenými pdlohami objednávate1,ovi.

5. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

5.L. Zhotovitel' vYkoná dielo vo vlastnom mene

a na vlastné nebezpečenstvo.

5,2, Zhotovitel'

je

povinný pred zaěatim realizácie diela prerokovať

harmonograrn postupu prác.

a

odsúhlasiť

5,3, Zhotovitel' je Povinný zabezpečiť
1čaď svojich pracovníkov na preverení svojich
dodávok a Prác, ktoré vykonáva technický
doŽor o|;ednávat eI'a abezrneškania robiť
opatrenia na odstránenie vltknutých vád a odchýlokod projektu.
5,4, Objednávatel' sa zavázuje od,ovzdať zhotoviteťovi stavenisko pre
vykonávanie diela
v súlade s podrnienkami projektovej dokumentácie k termínu
uvedenému v čiánku 3.
5,5, Objednávatel' sa zavázuje odovzdať stavenisko tak, aby zhotovitel,
mohol na ňom
zaČaťPráce v sÚlade s projektom a s podrnienkami zmluvy. Súčasne
s odovzdaním
staveniska odovzdá objednávatef zhotoviteťovi aj všetřy v tom čase
dostupné
dokumentY a doklady (ako napr. povolenie k stavbe, vyjadrenia orgánov
štátnej
správy a štátneho odborného dozotu, samosprávy a pod.),
5.6. Zhotovltel' zabezpečízriadenie ciest na príchod apájazd na stavenisko
apdpojky
elektro a iných médiína stavenisko, pričom náklarly bu dú znášané zlrotoviteťom
a sú
súčasťouceny diela, ak to charakter diela vyžadqe.
5.7. Povolenie na doČasnéužívanieverejných a iných plóch a na rozkopávky
obstará
zhotoviteť na vlastné náklady. Náktady s tým spÓ.lene sú súčasťouceny diela.
Ustanovenie bodu 5. i tejto zmluvy tým nie je dotknuté.
5.8, Zhotovitel' zodPovedá za bezpečnosť práce a technických zaňadeni pri prácach,
za
bezPeČnosťa ochranu zdravia vlastných zamestnancov a protipožiamu ochranu
na
-predpisov
stavbe, za dod,rŽiavanie všeobecne závázných právnych
týkajúcich sa
ochrany životného prostredia.

5,9. Zhotovitef zodpovedá za čistotu aporiadok na stavenisku, Zhotovitel, odstráni
na
vlastné nákladY odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako
aj ním
zavinené znečistenie verejnej komunikácie.
5.10. Zhotovitel' sa zavázuje vyzvať objednávatel'a na kontrolu všetkých prác, ktoré
majú
bý zakrYlé, alebo sa stanú nepdstupnými minimálne 48 hodín vopred-nahlásením
Poverenému zásfuPcovi objednávatel'a a zápisom v stavebnom denníku a doložiť
k zabudovanýrn materiálom požadovanéskúškya atesty, Ak sa objednávateť
nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotovitóf pokračovaťv prácach.
Ak objednávatel bude dodatočne požadovaťodkrytie týchto prác, je zhotoviteť
Povinný toto odkrytie vykonať. Ak sa zisti, že tieto práce neboli riadne vykonané
dodatoČnéodkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteťa. Zhotoviteť bude
Predkladať objednávatefovi atesty a certifikáty akosti materiálov a výrobkov podl,a
zákona Č, 26411999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní
zhody, v znení neskorších predpisov.

5,Il,

Zhotoviteť sa zavázuje, že objednávateťovi predložíku dňu odovzdania aprevzaIía
staveniska Predpokladaný zoznam všetkých svojich subdodávateťov. V prípade jeho
ZmenY alebo doplnenia je povinný tuto zmenu nahlásiť 5 dní pred nástuptm takéhoto
subjektu na Práce na stavbe. Zhotovitef zabezpeči, že vEetky pdsiušné noíTny,

technické a technologické postupy, teclrnické špecifikácie ako i harmonogram

postupu prác budťr k clispozícií na stavbe.

5.I2. Zhotovitel' sa zavázuje vyzvať mirrimálne 3 pracovné dni vopred objednávatela
k ÚČasti na všetkých skúškach vrátane skúšobnejprevádzky. Ák ,n otjednávatel,
nedostavÍ, je zhotovitel' oprávnený vykorrať pdpravu area|izácirr skúšokvrátane

skÚŠobnej Prevádzky bez jeho ťrčasti.Zhotoviteť realizuje skúškyvrátane skúšobnej
PrevádzkY na viastné náklady i v prípade iclr opakovania, ak predošlé boli neúspešně
z dóvodov na strane zlrotoviteťa.

6.

OSTATNE PODVIIENKY VYKONÁVaNta DIELA

6,L Zhotovitel'

a objednávateť budú vopred dolrodnutým spósobom konzultovať postup
zhotovenia diela a v pdpade potreby sa bude objednávateť spolupodieťať na riešení
pdpadných kolízií.

6.2. Zhotovitel' a objednávatef sa dohodli, že minimálne v 30 dňovom intervale sa
uskutoČnívyhodnocovanie postupu pi realizácii stavby podfa zmluvy o dielo a jej
prÍloh, za ÚČasti štatutárov objednávatel'a a zhotovitel'a, výsledky ktorého budú prě
zhotoviteťa závázné a budú sa v pdpade nesplnenia považovaťza podstainé
PonrŠeniezmluvy o dielo s právom objednávateťa odstúpiť od zmluvy s pdslušnýrni
dÓs

1

edkami. Organizovani e praco vrrých stretnutí zab ezp eči obj ednávateť.

6.3. Zhotovítel bude pri plnení predrnetu tejto zmluvy postupovať s odbomou
starostlivosťou. Zavázuje sa dodržíavaťvšeobecne závázné právne predpisy,
technické nonny a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riaair
východiskovýrni podkladmi objedrrávatefa, pokynmi objednávatel'a, zápismi
a dolrodami oprávnených osób zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami
a stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy.

6.4. Zhotovíteťbude informovať objednávateťa o stave rozpracovaného diela na
Pravidelných poradách so stavbyvedúcimi zhotovitefa, ktoré bude podfa potreby
organizovať a viesť objednávateť minimálne 1 x týždenne.
6.5. Zhotovitel'čestne vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia na vykonanie diela
podťa tejto zmluvy. Všetky tieto doklady sú pdlohou tejto zmluvy.

6.6. Podstatným porušením tejto zmluvy je predovšetkým:
6.6.1. nedodržanie termínov dokončenia jednotlivých prác v zmysle Harmonogramu
postupu prác - pdloha ě. 2 o viac ako 15 dní,
6.6.2. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné kvalitatívne parametre podfa
pdslušných STN.
6.7, Y pdpade podstatného porušenia zmluvy má objednávateť právo odstúpiťod
zmluvy. V pdpade odstúpenia od zmluvy objednávateťom, tento oznámi svoje
stanovisko zhotovitelovi bez zbytočnéhoodkladu. Úei*y odstúpenia od zmluvy
nastávajú v okamihu doručenia písomnéhoprejaw druhej strane. V prípade, ak

objednávatel' o,dstťrPi od zmluvy, zaplatí zhotovitel'ovi cenu podťa
rozpočttt za práce
vYkonané do okarnihu donrčenia odstúpenia od zmluvy zhotovitefovi.
Ó,8,

Ak dójde k zániku závázku z dóvodov, zaktoré zodpovedá zhotovitef,
nie je Povinný uhradiť mu náklady, ktoró

vznikli , p.iprurrou

objednávatel,

a vykonanírn diela.

6,9, Y PríPade hroziaceho alebo začatéhokonkurzného konania proti
zhotovitel,ovi, alebo
v PdPade Podaného návrhu na reštruktwaltzáciu, je zhoiovitel'
povinný o týchto
skutoČnostiach písomne upovedomiť objednávatáI'a bez zbytáeného
odkladrr.
Zároveň je Povinný písomne upovedomiť objednávatefa o zmenách
vo svojich
vlastníckYch Pomeroch alebo o iných dóiežitýcň organizačn
ých zmenách ako nápr.
zlúČenie,sPlYnutie, dobrovol'ný záník, inak zodpou"áá obl.dnávatel'ovi
zavzntknutú
Škodu. Zhotovitel' zároveň čestne prehlasuje a podpisom iejto zmluvy
potvrdzuje, že
nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz, nemá veclomosť-ani
o tom, že
bY na neho bol na pdslušnom súde podaný návrh na vyhlásenie
konkurzu.

6,10, VŠetkYustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa povinností zhotovitel'a sa považujú
za
podstatné.

6,1 1, NevYkonanie kontroly realizácie diela zo strany objednávatel,a
nezbavuje zhotovitel,a

zodpovednosti za vady diela.

6,12. Zhotoviteť

je povinný

poskytnúť súčinnosťpri vykonávaní finančnej kontroly,
vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov verejnej správy v zmysle
č1. 1 ods. 2
zákona Č. 5021200I Z.z., v znení neskorších predpisov. Dodávatel' je povinný
strpieť
výkon kontroly (audifu) overovania súvisiacehó s dodávkami teaytorv"l póeu.
Platnosti a ÚČinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami, ktorllrmi sú najmá
PoskYtovateť a ním poverené osoby, Najvyššíkontrolný úrad SR, príslušná ,piáuu
finanČnej kontroly, CertiFrkačný orgán animi pou"r"né osoby, organ audiru, jeho
sPoluPracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej
Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, Ltoré sú uvedené
ako oprávnené osoby v súlade s pdslušnými právnymi predpismi sR a Es,
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

je povinný predložiťelektroniclcu verzíu podrobného rozpočťu(vo
formáte MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo ťormáte
MS Excel) kaŽdu zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej aÓlae počas rc;1izácie
predmefu zmluvy, Rozpočet musí byť v}?racovani, na náinižšiu^možnúúroveň
po ložiek, t.j, na úroveň zodpo vedaj úcu pol o žk ám výkaz-vý."i.

6.13. Zhotovitel'

6.14. Stavebný denník:
6.14,1. Zhotovitef je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré
vYkonáva stavebný denník; do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti
rozhodujúce pre plnenie zmluvy.
6.14.2. Stavebný denník vedie stavbyvedúci odo dňa prevzatiastaveniska.
6,I4.3, Vedenie stavebného denníka sa končíodovzdáním a prevzatím diela.
6,14.4. Stavebný denník je súčasťoudokumentácie vedenia stavby uloženej na
stavenisku.

6,14.5. Stavebný denník sa vedie za celé dielo tak, že práce pte každý stavebný
objekt budú označenéčíslomobjektu, ak nebude dohodnuté inak.

6,14,6.

Do stavebného derrníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhoclné
pre plrrenie
tejto zmlrrvy:
6.14,6.1.denný záznam - dátum, údaje o počasí(teplota,
relatívna vlhkosť,

rýchlosť vetra, zrážky), údaje o pracovnej dobe,

o pracovníkoclr a

ich počtoch, údaje o mechaňizmoch,,

postup prác, výkaz výmer stavebných prác
stavebných objektov,

a

údaje

easovi,

dodávok podl'á

6.I4.6.2.údaje o odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej
v
stavebnom konaní alebo od iných povolení, vydaných pre

6.14.7.
6.14.8.

výstavbu,
6.I4.6.3.zhodnotenie čiastkovéhoplnenia zhotovitefa pre účely
čiastkovej
fakturácie,
6.14,6.4,pnpadné prerušenie stavebných prác z dóvodu, že zhotovitel'
nemóže pokračovaťv prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jelro
strane. v takomto pdpade zhotovitel' zdokumentuje v stavebnom
denníku stav rozpracovanosti diela,
6 . 1 4 .6, 5 . zápisy oprávnenej oso b y obj ednávatel'a,
6. I 4.6.6.záznamy technického dozotu,
6.I4.6.7záznamy koordinátora bezpečnosti, dodávatel' má v pdpade
povinnosti zabezpečenta koordinátora bezpečnosti na - stavbe
povinnosť zabezpečiť koordinátora bezpečnosti na vlastné náklady,
6.I 4.6.8,záznamy o vykonaných skúškach
stavebný denník sa skladá z úvodných listov a z denných záznamov.
Uvodné 1isty stavebného denníka budú obsahovať:
ó.l4.8.I.základný list, v ktorom je uvedený názov stavby, názov a sídlo
obj ednávat

eI'

a, zho to vi tel'a, spraco vat

eť a

proj ektu,,

6.I4.8.2.zoznam dokumentácie stavby, jej zmien adoplnkov.
6.I4.9. Denné záznamy sa budúr písaťdo knihy s očíslovanymilistarni s pevným
originálnym listom a s dvomi oddelitelnými kópiarni.
6.I4.10. Ak bude Potrebné použiť pre jednotlivé stavebné objekty alebo prevádzkové
súbory viac kníh stavebného denníka, očíslujúsa tiieto knihy poradovým
číslom.
6.14.1I. pevné originálne listy v knihe stavebného denníka archiwje stavbyvedúci
ako doklad, ktorý je potrdbný pre odovzdanie a prevzatie diela.
6.I4.I2. prvú oddeliteťnúkópiu §tavebného denníka oÉdrzía archivuje technický
dozor.
6,14,I3, Druhú oddeliteťnú kópiu
§tavebného denníka archivuje stavbyvedúci.
6,I4.I4, Ak je potrebné odovzda,l kópiu pdslušného listu stavebného d"*ika aj
autorskému dozoru, odbbrnému autorskému dohťadu alebo zhotoviteťovi
rca\izačných projektov, jabezpečístavbyvedúci reprodukěné kópie týchto
listov stavebného denníkp, ktoré im odovzďá najniskór na druňY OÓri po
vykonaní zápisu, ktorý súyisís vypracovanou projektovou dokumentáciou.
6.I4.I5, Denné záznamy čitateťne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci v ten deň, keď
sa práce vy,konali alebo keď nastali okolnosti, ktoró sú predmetom zápisu.
pdpadné opravy v zápise potvrdzujú a podpisujú
stavbyvedúci a technický
dozor.
6.14.16, stavbyvedúci predloží s[avebnému dozoru denný ziunam najneskór
v
nasledujúci pracovný deň.
6,14.I7. Technický dozot objednávateťa je povinný sledovať obsah stavebného
denníka a zápisom pripájlť svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.).

6.14.18. Ak technický dozor nesúhlasí s denn;ýrrn záznamom, zap!še
to najneskór do
troch Pracovných dní do stavebného denníka s uvedenírn dóvodóv,
inak sa
máza to, že s obsahom záznamusúhlasil.
6,14,19. Ak stavbYvedúci nesúhlasí so zápisom, ktoqý do
stavebného denníka
vYkonal technický ďozor, autorský dozor, odborný autorský dohl,ad
alebo
sPracovateť realízaětých projektov, vyjadd sa do troch prácovných
dní,
inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.

6,14,20.Právo usmerňovať vykonávanie stavebných prác prostredníctvom
stavebného denníka má iba technický dozor oU;Óanavateťa
a poverení

pracovníci objednávateťa.
technický dozor objednávateťa zistí, že zhotoviteť nedodržuje
technologické postupy, technické nortny, právne predpisy, alebo
hrubým
sPÓsobom Porušuje bezpečnosť a ochranu zďravía p.i pia"i
a požiarnu
bezPeČnosť, má technický dozor právo zápisom do stavebného
denníka
okamžite zastaviť vy,konávanie pdslušných slavebn
ých prác.
6.14.22. V Priebehu Pracovného času musí byí stavebnY áennit
na stavbe trvalo
pdstupný.
6.14.23. Stavebný denník pre časti stavby, ktoré zhotovujú pre zhotoviteťa
stavby
jeho subdodávatelia vedie oprávnený - zásnpca pfislušnéhó
subpoddodávateťa.
6.14.24. Stavebný denník je jedným z dokladov, ktoré odovzdá
zhotoviteť
objednávatel'ovi pri odovzdaní a prevzatí ďiela.

6,14,2L

6

.15

.

Ak

Zmlavné stranY sa dohodli, že obj ednáv ateí móže požadovať od zhotovit et a zloženie
qýkonovej zábezPeky. Zhotovttetje povinný do piatich pracovných dní od
doručenia
Žiadosti objednávateťa, uhradiť na účetobjednávatela výkonovu zábezpel<u pte
PdPad, Že Zhotovitet nebude ptniť svoje povinnosti podl'a tejto imluvy a
objednávateťovi voči nemu vznikne pohťadávka (ďalej len "Ýýkonovizábezpeka,;
v
sume 20.000,00 EUR. Objednávateť je oprávnený použiťVýkonovú zibezpelal
alebo jej ěasť v pdpade, ak zhotoviteť porušínióttóru svoju povinností uhradiť
PeňaŽné závŮzkY vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z iejto zmluvy, resp. na
odstránenie vzniknutých vád diela. V pdpade použttiáqýkonovej zábezpeky
alebo jej
Časti objednávateťom bude zhotoviteť bez zbytočného odkladu pouinoli aopniř
Výkonovú zábezpeLan do plnej výšky, tj. do vYšky 20.000,00 EUR, a to najneskór do
-doplnenie.
Piatich Pracovných dni od doručenia výzvy objednávateťa na jej
V PdPade, ak
.zhotoviteť nedoplní na účetobjednávatela Výkonoú zábezpehl
v lehote alebo ju nedoplní v stanovenej rnýške, je povinný zaplatiť objednávateťovi
zmluvnú Pokutu v sume 100,00 EUR za kažďý deň omeškania so splnením tejto
povinnosti, maximálne do rýšky 20 % z Výkonovej zábezpeky. Ý pdpad.,
uk
zhotoviteť neuhradí na účetobjednávateťa Výkonovú zábezp""ko át"uo ju nedoplní,
je objednávateť' oprávnený od tejto zmluvy odstupiť. Odstupenie;e 66inne dňom
jeho doruČenia zhotoviteťovi. Odstupenie od znluvy nemá vplyv na nárok
objednávateťa na zmluvnú pokutu. Objednávateť sa zavánlj" ^ríátit na účet
zhotoviteťa Výkonovú zábezpelu najneskór do 30 kalendárnyóh dní od podpisu
Preberacieho protokolu podťa bodu článku 7. tejto zmluvy po uřončenícelého diela.
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteťovi neprináležia úroky z Výkonovej
zábezpeky.

6,16. Zhotoviteť je oprávnený svoju povinnosť uhradiť na bankoqý účetobjednávateta
rnýkonovú zábezpelan podťa bodu 6.15 Zmluvy splniť aj póskytnutím bankovej

zárukY, Táto banková záruka musí byť poskytnutá v rovnakej výške, na rovnakó
obdobie u?u rovnakých podmienok ako qýkonová zábeŽpeĚa, inak nebude
objednávateťom akceptovaná. Banková záruka teda bude zábezpečovať nároky
objednávateťa voěi zhotoviteťovi vpdpade, ak tento nebude plnii závázky ztejtá
ZmluvY riadne a vČas, a to najmá na pdpadnú náhradu zmluvných pokut, vzniknuiej
-na
ŠkodY, Úrokov z omeškania a iných saŇcií. Zfuuěná listina banky,
základe ktorej
vzniká banková záruka podťa tohto bodu Zmluvy, nemóže udel'ovať baŇe právó
uPlatniť námietkY, ktoré by bol oprávnený voči objednávateťovi uplatniť zhotoviteť.

6.17.

Ak

dójde kPlneniu zo strany banky voči objednávateťovi na zál<7ade bankovej
zárukY v zmYsle bod 6.16 Zmluvy, zhotoviteť je povinný postupovať buď podťá
bodu 6.15 Zmluvy tak, ako keby došlo kpoužitiu výkónóvej'zábezpeky. ut.bo
PredloŽiť do 14 dní, od kedy ho o plnení z bankovej záruky objednávaieť písomne
informoval, novú bankovú zárulu. Táto nová banková záruka musí byť poskytnutá
vrovnakej výŠke,na rovnaké obdobie aza rovnakých podmienok áko-ýkónová
zábezPeka, inak nebude objednávateťom akceptovaná. NÓvá banková záruka móže
bYť PoskYtnutá v nižšejvYške ako qýkonová zábezpeka len vtedy, ak jej súčet
s Predchádzajúcou a stále platnou bankovou zárukou (bankovlými zirukamii
ktora
eŠtenebola Plnená zo strany banky vjej celom rozsahu, sa rovná výške výkonovej
zábezPekY podťa bodu 6.15 Zmluvy. Ak zhotoviteť neposkytne Óbjednávateťovi
novú bankovú záruku v zmysle tohto bodu Zmluvy, objednávateť má piávo odstupiť
od Zmlwy, priČom zhotoviteť berie na vedomie a súhlasí, že zos|ávajúci objem
Platnej bankovej záruky si je v takomto pdpade objednávateť oprávnený nárokováť.

7. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
7.1. Podmienkou prevzatia diela objednávateťom je úspešnévy,konanie a zdokladovanie
Potrebných skušok predpísaných osobitnlhni predpismi, závaznými normami
a Projektovou dokumentáciou, rcvízíia pod. Doklady o týchto slcuškach podmieňujú
prevzatie díela.
7.2. Zhotoviteť je povinný písomne oznámiť objednávateťovi 30 pracovných dní vopred,
kedY bude dielo tak, ako sú uvedené v článku 2 tejto zmluvy pripravené naprevŽa11e.
Zhotoviteť je povinný zabezpečiťna preberacom konaní účasťtýcň svojich
subdodávateťov jednotlivých objektov, častí,celkov, strojov azaňadeni, ktorych
ÚČasť je nevyhnutná pre riadne prevzatie diela. Prizv atlt dodávatelia a poddodávatÓlia
sú povinní na preberacom konaní sa zúčastniť.
7,3. Objednávateť bude preberať dielo podťa stavebných objektov aprevádzkouých
súborov tak, ako sú uvedené v bode 3.1 tejto zml,,xy bez vád a nedoiobkov. Vaáou
sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou
dokumentáciou, touto zmluvou alebo všeobecne závaznými technic(ými normami
a PredPismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená ptáca oproti projektu. Dielo ako
celok sa povaŽuje za splnené až odovzdaním poslednej jeho časti uvedenej vbode
3.1 tejto zmluvy a odstránením poslednej vady a nedorobku.
7.4.

Ak

práce nedosiahnu kvalitatívne parametre podťa noriem platných pre SR, EU
a tejto zmluvy, objednávateť dielo neprevezme. Ak vzniknú okolnosii, pre ktoré
objednávateť dielo prevezme s vadami a nedorobkami, ktoré samy o Šebe,ani
v sPojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu),dielo sa bude

PovaŽovať Za SPlnené aŽ po odstrárrení vád anedorobkov. Tieto zjavné vady
a nedorobkY tnusia blď uvedené v zápise oprevzatí diela so stanovením
tennínu ich

odstránenia.
7.

5. K preberaciemu konaniu zhotovitel' pripraví nasledovné doklady:
1,5,L 2 x komPletné Paré projektu so zakreslením prípadnýcir zmien realizovaných
prác,

7.5.2.

2 x sadu dokumentov potrebných k odovzdaniu stavby, delené po
jednotlivých stavebných objektoch aprevádzkových súboroch, pripravené
v zmYsle Piatných STN, zákonov a vyhlášok, požiadaviek i..t1nl.t.;
inŠPekcie a inšpektorátu práce, ktoré bude obsahovať najmá (v prípade
relevantrrosti):

7.5.2.1, certifikátY, zápisnice, protokoly aosvedčenia o akosti materiálov
a vykonaných skúškaclrpodfa kontrolného a skúšobnéhoplánu
a požiadaviek obj edná v atel a,
7 .5.2.2. dokladY o
Prijatí a likvidácii odpadov sťrvisiacich s realizáciou stavby
7 .5.2.3. stavebný denník/ stavebné denníky srrbdodávateťov.
7.6, Zhotovitel' uvol'ní stavenisko do 20 kalendárnych dní po spísaní zápisnice o ptevzatí
diela a nazáklade výzvy objednávateťa, ak nebude dohodnuté niečo iné.

8. VLASTNÍCKE PRÁVO K PREDNIETU DIELA
8.

l.

Vlastníkom zhotovovanej veci je objednávateť.

8.2. Zhotovitel' znáša akékol'vek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby,
kým ho zhotoviteť riadne nesplní a nedokončía kýrn ho objednávatel' od zhotoviteřa
nePrevezme. Prevzatím zhotovenej veci objednávatel'om prechádza na neho
nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.
8.3. Prevzatím vecí poskytnutých objednávatefom na vykonanie
nebezpečenstvo škody na zhotovit eI'a až do doby ptevzatia d,iela.

diela

prechádza

8.4, Za PoruŠenie práv tretej osoby k veciam obstarávaným zhotoviteťom na vykonanie
diela, ktoré vyplyva z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu
zodpovedá zhotovitef.

9. ZoDPovEDNoSŤ ZA ŠKODUA VADY, zÁRučNÁ noge
9.1. Zhotoviteť zodpoveďázato, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podťa podmienok
dohodnutých v tejto zmluve a v dobe prevzatia diela objednávateťom a počas
záruěnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spósobilý k úeelu
urČenému v zmluve, Záručná doba na dielo je 60 mesiacov. Na zabudované
výrobky dodávané zhotoviteťom na predmetnú stavbu, ktorých v}robcovia ponúkajú
katŠie záručnédoby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne
vŠak24mesiacov. Zoznam takto zabudovaných vl,robkov, ktorých záruěnádoba je
katšia predložízhotovitel' objednávatefovi pri odovzdaní a preberaní stavby ňa
samostatnom súpise, Záručná doba začínaplynúťdňom úspešnóho prevzatia diela
objednávateťom, ako celku.

9.2, Zhotoviteť zodpovedá za vaďy a nedorobky, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho
Prevzatia objednávatefom. Zmluvné strany sa dohodli pre pfipad vady dielá, že
PoČas záruČnej doby má objednávatel' právo požadovaťa zhotoviteť povinnosť
bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu vád vzniknutých v záručnej dobe
uPlatní objednávateť u zhotoviteťa písomne na adresu zhotoviteťa uvedenej v záhlaví
tejto zmluvy, pričom stačídoručénie ťaxom alebo mailom, a to bezo-dkladne
najneskorŠie v lehote 5 dní od zistenia vady - dóvodu reklamácie, pričom
v reklamácii vadu popíše.Zhotovitel' je povinný na opravu reklamovanej vady ihneď
nastuPiť, najneskór však do 24hodin od uplatnenia reklamácie objednávateťom, ak
sa jedná o vadu na technológii alebo veci brániacej prevádzke ado 3 dní od
uPlatnenia reklamácie objednávatelom na vady ostatné, pokiať si strany samostatne
v tejto veci nedohodnú iný termín a vadu bezplatne odstrániť v čo najkratšom
technicky možnom termíne. Termín odstránenia vád sa dohodne vždy písomnou
formou. Objednávateť následne po odstránení vady písomne potvrdí zhotovitel'ovi
vykonanie opravy reklamovanej vady. Ak zhotoviteť do 3 dní, resp, do 24 hoďín na
odstránenie vady diela nenastupi, resp. bezdóvodne prerušíodstraňovanie vady, resp.
objednávateť nesúhlasís nawhovaným termínom odstránenia vady je objednávatóť
oprávnený zabezpeěiť odstránenie tejto vady sám, alebo treťou osobou za ceny
obvyklé včase odstraňovaniavady, ato na náklady zhotoviteťa. Takto vzniknuté
náklady za odstránenie vady, je zhotoviteť povinný uhradiť objednávateťovi do 10
dní odo dňa doruěenia faktury. Tým nie je dotknuté právo objednávateťa na náhradu
škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteťovi.
9.3. Náhradu objednávateťovi vzniknutých nákladov na odstránenie vady móže
objednávateť vykonať predovšetkým:
9,3.I. započítarttmproti akejkoťvek časti celkovej ceny diela, pokiať ešte nebola
uhradená objednávateťom v plnom rozsahu,
9.3.2. započitarum proti záďržnému, pokiať toto ešte nebolo uhradené
objednávateťom,
9.3.3. vystavením faktury za vynaložené náklady zhotoviteťovi, pričom faktura je
splatná do 10 dní odo dňa jej doručenia,
9.3.4, požadovantm plnenia z bankovej, alebo výkonovej záruky.

pre opravené alebo vymenené časti bude predÍženáo čas, v ktorom
zanadenie nebolo schopné prevádzky. Vjednotlirných pdpadoch sa móžu strany

9.4. Záručná doba

dohodnúťna o sobitných podmi enkach plynuti a záručnej lehoty.

9.5, Zhotoviteť predložíobjednávateťovi najneskoršie v deň odovzdania aprevzatia

diela
samostatný písomný zoznam subdodávateťov zdravotníckej techniky a ostatných
technolÓgií použitých pri zhotovovaní diela u ktoých je objednávateť po operatívnej
dohode so zhotoviteťom oprávnený uplatňovať pdpadné reklamácie a záručné
opravy.

l0. ZI'ÁLU\rNE

roxuTY A Únox

Z OMEŠKANIA

10.1.Ak sa zhotoviteť dostane do omeškania sdokončenímalebo splnením celého diela
alebo jeho časti, ktorá je predmetom samostatného odovzdania aptevzatla po
termíne uvedenom v bode 3.1 tejto zmluvy, zavázuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu až

do výŠkY5 oÁ z

ceny Z takto nedokončenej častízakaždý deň omešk ania aždo
dňa
riadneho dokončenia a splnenia v zmysle tejto zrnltrvy.

I0,2.Za kaŽdý deň Prerušenia prác zo strany zlrotovitel'a podl'a bodu 3.7
tejto zmluvy
'až
o dielo, mÓŽe objednávateť Účtovať zmluvnú pokutu
d,o výšky 1 000 EUR za
každý deň,

l0,3,Pri Prejavení sa skrytej vady diela, resp. jeho časti v záručnej dobe, ak zhotoviteť
reklamované vady neodstráni v stanovenej lehote, zavázuje- sa zaplatiť
zmluvnú
Pokutu aŽ do výŠky1 000 EUR zakažďú vadu a zakažd,ý aěn azao Ůna odstránenia
vady.

l0.4.Ak zhotovitel' neuvol'ní stavenisko d,o 20 pracovných dní po výzve
zavázuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu až d,o výšky t obo ĚuR
omeškania.

objednávatel,a,

,,

každý deii

10.5.Ak objednávateť nezaplatí riadne vystavené aprevzaté faktúry od zhotovitefa,
zhotovitel je oprávnený požadovať zaplatenie 0,02 % ťrroku z omeškani a za každý
deň omeškania, a to podl'a lehoty splatnosti pdslušnej faktúry,

I0.6,ZmIuvná Pokuta je splatná vplnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy
objedrrávatefa a bude splnená pripísanímpeňažných próstriáalov vo výške
zmluvnej Pokuty na ÚČet objednávatela. Zmluvnú pokutu má objednávateť piauo
zaPoČitaťProti akejkoťvek časti ceny diela, resp. nasledujúóej platbe ul.bo
zádržnému.

|0,7.ZaPlatením zmluvnej pokuty sa zhotovitef nezbavuje povinnosti splnenia diela,
zabezpečeného zmluvnou pokutou.

je dotknuté právo objednávatefa na
náhradu škodY spósobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alÓbo nesplnením

10.8.UPlatnením vyŠŠieuvedených sankcií nie

technických atechnologických garantovaných parametrov podťa projektovej

dokumentácie a právo na náhradu škody spósobenej na majetku ofu.dna,ráteřu, kto.ě
spósobí zhotoviteť pri zhotovovaní diela.

10.9,Zhotovitef sa zavázuje, žebez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel,a
nebude postupovať ani inak obchodovať s nárokmi vyplývajúcimi z tójto zmluvy
Podfa Občianskeho zákonníka a iných platných právnych prédpirou pod sankciou
zaPlatenia zmluvnej pokuty až do výšky hodnoty takto pievedeného práva alebo
závázku,

10.10.Vznikom povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu alebo jej zaplatením nie je dotknutý
nárok objednávatefa na náhradu škody.

10,

11.

1 1.

Ak sa Pri dňoch neuvádza, či sa jedná

o deň pracovný alebo kalen d,ámy, zmluvné
strany sa dohodli, že íde o deň kalendámy.

UKONčBNIB ZM..LUVY o DIELO, ODSTÚPENIE oD ZMLUVY

lLL

1,1.2.

Zmluvné strarrY sa dohodli, že za riadne ukončenie
zmluvy odielo sa považr.rje
sPlnenie vŠetkýchzávázkov zmluvných strán a sťtčasne
uplynutie doby, na ktoru
bola zmluva o dielo uzatvorená.

sa

Zmlwné strany
dohodli, že k ukončeniu tejto zmluvy
v mimoriadnych prípadoch aj po vzájomnej
dohode zmluvných
odstúpenímod zmluvy o dielo.

móže dójsť
strán alebo

l 1,3, Objednávateť je oPrávnený odstúpiť od zmluvy
bez sankčných postihov v pdpade
neposkytnutia dotácie na predmet zákazky.
l 1,4, Objedruívatel' je oPrávnený od zmluvy odstupiť s
okamžitou platnosťou,
ll4,LZhotoviteť vstuPi do likvidácie, na_jóho majetok uuáe lrynta."nyak:
t oot u.r,
reštrukfuralizácia, bude zaháj ené exekučnékonani e,
IL4,2,YYkonané Práce budú fakturované v rozpore s podmienkami
dohodnu!.imi
v tejto zmluve alebo budú opakovane nárořované iakturovaním,
ll4,3,Zhotoviteť PouŽije iné materiály, ktorých použitie nebolo
odsúhlasené
stavebnlim dozorom, objednávateťom, ál.bo zhotoviteť vy,konáva
dielo
V rozPore s Podmienkami zmluvy o dielo, ak zmety
v realizáÓlt diela neboli
odsúhlasenéstavebným dozorom, objednávateťom, ak počas
realizácie díela
dójde k PoŠkodeniu alebo strate diěla alebo jeho častí,materiálov
alebo
technologického zaiadenia a zhotoviteť ich nenahradí na vlastné
náklady
anezabezPeěi, abl dielo vyhovovalo podmienkam dohodnutým
v tejto
zmluve, zhotoviteť nepoistí dielo podťá podmienok dohodnutlicrr v
te3to
zmluve, pdpadne ak neplatí dohodnuté poistné,
ll4.4.Zhotoviteť bez súhlasu objednávateťa postupi'práva azávázky ztejto
zmluvy
na tretiu osobu,
IL.4.5.Zhotovitel' je v omeškaní s vykon ávanim diela viac ako
l0 pracovných dní
bez odóvodnenia

11.4.6.Bola vykonaná akákofvek zmena predmetu zmluvy
objednávateťa.

bez

súhlasu

11,4,7.Nastalo Preukázané poruŠenieprávnych predpisov SR
a ES v rámci realizácie
aktivít dohodnutých v tejto zmluve súvisiacic-h s činnosťouzhotoviteťa,
l1,4,8,Boli PoskYtnuté nePravdivé a|ebo zavádzajúce informácie, fesp.
neposkytnuté
informácie v sÚlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany zhotoviteťa.

II.5. Zhotovitef je oprávnený odstupiť od zmluvy s okamžitou platnosťou ak:
1 1 .5.1, Objednávateť vstupi do likvidácie,
na majetok objedn ávateťabude vyhlásený
konkurz,reštruktura|izácia,budevyhlásenéexeku8nékonanie, u
11.5.2.ObjednávateÍ neposkytne zhotovitel'ovi spolupósobenie dohodnuté
vtejto
zmluve ani v dostatoČne primeranej lehote a toto neposkytnutie
zmaň zhotoviteťovi možnósť vy,konania diela.
11,5.3.0bjednávateť je vomeškaní so zaplatením rařtriry po lehote
splatnosti viac
ako 30 dní,
11.5,4.Pri Preukázanom poruŠeníprávnych predpisov SR aES vrámci
realizácie
aktivít dohodnutých v tejto zmluve súvisiacich s činnosťou objednávateťa,
11.5.5.Boli PoskYtnuté nePravdivé alebo zavádzajúceinformácie, r"Šp.
neposkytnuté
informácie v súlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany objódnávateť.
spo lupó sob enia

1

1,6. OdstúPenie od tejto zmluvy musí byť odstupujťrcor_r zmluvnou
stranou druhej
zrnluvnej strane oznámené písomne a doporučenoúpoštou,

l 1,7, OdstúPenie od tejto zmluvy sa nedotýka nárokov zmluvných
strán na zaplatenie
zmluvných pokút.

12.

RJEŠENIE SPoRoV

l2,|, Zmluvné stranY sa zavázulú riešťpdpadné spory

vypl;iruajúce

ztejto zmluvy

o dielo Prednostne formou dohody (zmieru) prostiedníctvóm svojich zásiupcov.

I2,2. V PdPade, Že sa sPor nevyrieši zmierom, je hociktorá zm|uvná strana oprávnená
požiadaťo rozhodnutie súd,

l2.3. Ak vznikne sPor rÓznosti názorov na vlastnosti hmót astavebných dielcov, pre
ktoré Platia obecne závázné skúšobnépostupy a o pdpustnosti a spoťahlivósti

Pdstrojov, ktoré sa pouŽili pri skuškach, pdpadne metó-d, móže sikaždástrana dať
vYkonať materiálno-technické preslóšanie štátnym alebo štátom uznávaným
skúŠobn;ýmmiestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú závázné.

Náklady na skúškyznáša strana, ktorá spor prehrala.

l2.4. SPorY zmluvných
13.

strán neoprávňujú zhotovitelazastaviť plnenie predmetu zm|uvy.

ZÁVEREčNE usr.tNoVENIA
13.1. Práva azávázky ztejto zmluvy prechádzajú na právnych zástupcov zmluvných
strán.

13.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnlfoni stranami
a ÚČirrnosť Po podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie pre predm et zikazky
medzi
Objednávateťom a Poskytovateťom dotácie a po jej zverejnení v zmysle platnej
legislatívy. Objednávateť je povinný o skutočnosti získania dotácie zhotoviteťá
informovať písomne do 10 pracovných dní.
13.3. Okamihom podpisu tejto zm\uvy obidvomi zmluvnýni stranami
súhlas s cellim jej obsahom

je

prejavený

13.4. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možnélen formou písomných
dodatkov, ktoré budú datované, ěíslované a podpisané oprávnenými osobami za
obidve zmluvné strany. Dodatky nadobúdajúplatnosf a účinnosťdňom ich
podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

I3,5. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia zmluvných strán bude prebiehať
výluČne PÍsomne (aj ťaxom a e-mailom), pričom kontaktné adresy opnívnených
osób sú uvedené v pdlohe číslo4 zmluvy.

13.6.

Ak sa akékofvek ustanovenie

rozPoni

s Právn5rmi

tejto zmluvy stane neplatným vdósledku jeho
predpismi Slovenskej republiky a Európskeho spoločenŠtuu,

nesPÓsobí to nePlatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto
pdpade
zavázujú bezodkladne vzájomným rokovaním natráair neplatné zmluvné

ustanoveni9 novým platným ustanovením tak, aby
zmluvy a obsah jednotliých ustanovení zmluvy.

bol

zachovaÁy póvodný účel

13,7, Zmluvné vzťahY neuPravené touto zmluvou sa riadia pdslušnými
ustanoveniami
zák, Č,5I3ll99I Zb, Obchodného zákonníka, v zneni neskorších predpisov
a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky.
13,8, Zmluvné stranY Potvrdzujú, že konali na záklaďe slobodnej
vóle, zmluva nebola
uzawetá v tiesni za náPadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom
a že si zmluvu
' PreČÍtali,jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním, a na znaksúhlasu ju podpisujú.
13,9,

Táto zmluv,a sa vYhotowje vpísomnej ťorme v 4 originálnych exemplároch,

pričom každá zo zmluvných strán obdrži dva rovnopisy.
14.

PŇLOHY
14.1. Neoddeliteťnou súčasťoutejto zmluvy sú pdlohy:
I4.1.I. Pdloha Č. 1 Ponuka zhotoviteťa (ocenený výkazvýmer) zo dřn05.08.2016
I4.|.2. Pdloha ě. 2 Nacenený výkaz vlimer
I4.1.3. Pdloha č. 3 Harmonogram postupu prác
I4.1.4. Pdloha č. 4 Výpis z obchodného registra zhotoviteťa
14.1.5, Pdloha č. 5 Registerkonečných užívatetov výhod
14,1.6. Pdloha č, 5 Poistenie zodpovednosti

V Marcelovej

dnal6.:
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V šťurove, ana'L.6.,.?,.,.,,.2O1, 6

EDtrIus s,r.o,

lí,
Ervin

rovarensŘa 3, 943 03 štrJrovo
tčO: +0 053 620
tŮ npHl §K2Oa3220958

tel. CIC6/?§6 1942, íaxl 036/7§6 1994

za zhotovitela

PONUKA ZHOTOVITELA

Názov zákazky:

,,Riešenie havarijnej situácie ZŠ
-obnova potrubného
a elektrického vedenia6.

Identi ťrkačnéúdaj e uchádz aě a:

EDPlus s.r.o., Továreňská 3,943 03 Štúrovo

Email:

sekretariat@elektrodemar. sk

Telefon:
Uchádzaě JE

0905 213 910

NI+-#

platcom DPH

kritérium
C

Cena celkom s DPH

elková cena predm etu zákazky

Ak

uchádzač nie

je

13 777,14

Platiteťom

EUR

DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu

Na skutočnosť, že nie je platiteťom DPH, upozorní v ponuke!

EDPIus s,r,a,

rov 6 fr
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1i1"
ró nĚr,rl sK2o2322095B 1 994
036/756
ter, odšlíso' i'sielu*,
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Balázs

Íkonateťspoločnosti

celkom.

KRycí LlsT Rozpočru
Názov stavby

jRiešenie havarijnej situácie budovy ZŠ

Názov objektu

potrubného ca tlcKtllcKeno
,,- yvl.uvll9ltu
elektrického Veoenia
|OOnou.

l-"
;_|

Názov časti

JKso

vedenia

joor sz

Ečo

I

]

l

Miesto

I

|yT:!y

lčo

Objednávatel'

DlČ

Marcelová

PRoJEKT - lng. Terézia Górózdiová

Projektant
zhotovitel'

Rozpočet

číslo

Spracoval
Iln9.

Dňa

rerézia Górózdiová

E11_,11_]

lvlerne a ucelové jednotky
Počet

0l

Náklady / ,l m.j.

o,o0

0

Ďtové náktady
r

HsV

I

2

l=

5

j]
')

i"rvr"

v

-i l-

Počet

]

0l

0,00

EUR

o,oo

0,00

13

iVedl'ajšie rozpočtovénákladv

^r"

0,00

3 378,65

-l__
S jaez pevne; poOl.
'a,r"..."**

0,00

14

20

UooaVKy

1 626,17

10|Kultúrna pamiatka

0,00

15

20%

0,00

Montáž

2 381,90

11l

0,00

1

20

o/o

0,00

20

%

|oooautyi ,tr*.za
il
1 737,98
lMontáž

zRN(r.í-6)

20 HZs

Projektant

|

i

t1082,95
398,00

1

Prevádzkové

Vplyvy

ostatné

1B VRN z rozpočtu

0,00

,l9

2'l IKompl. činnost'

0,00

22 Ostatné náklady

VRN (r. 13-18}

D

Dátum a podpis

c pspq

:::, V

24

,.,*§"Rry
Ťováre

tě ppH: sK202322ilg5g

'ecieli<anga/756 1942, lax: 036/756,l

E

0,00

0.00

0,00
0,00

|CelXové náklady
20

To|,

-]
25) 20 ,/o|
zó

o/o

'p,

12|DN (r.8-1í)

23 Súčet7, 'l2, 19-22

o:qn

0,o0

_

c

Doplnkové náklady

ruatlaoyltm,1.

\4ontáž

i

4

iB

|ooaáury;
,l-,-

l

T **r"

Počel

11 480,95
0.00 DPH

11 480,95 DPH

Cena s DPH (r. 23-25')

n

2 296,19
13 777,14

InripoCty a odpočty

27 Dodávky objednávateía

0,00

28 kízavá doložka

0,00

,e Zvýhodnenie + -

0,00

REKAP|TULÁC|A ROZPOČTU

Stavba:

Riešenie havarijnej situácie budovy ZŠ
Obnova potrubného a elektrického vedenia

Objekt:
Óast':

JKSO:

801 32

objednáVatel':

OBEC Marcelová

Zhotovitel':

20,7.2016

Dátum:

HsV
3
6
9

99

PsV
713
722
725
781
783

784
M

21-M

osT

Práce a dodávky HSV
Zvislé a kompletné konštrukcie
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
o§tatné konštrukcie a práce-búranie
presun hmót H§v
Práce a dodávky PSV
lzolácie tepelné
Zdravotechnika - vnritorný vodovod
Zdravotechnika - zariad', predmety
Dokonóovacie práce a obklady
Dokončovacie práce - nátery
Dokončovacie práce - mal'by
Práce a dodávky M
Elektromontáže
Ostatné
Celkom

3 378,646

286,840

í 975,093
939,058
1

77,655

4 210,064
88,677
807,91

l

1 767,652

387,568
300,350
857,906
3 494,242
3 494,242
398,000
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