
Zmluva o dielo

v zmysleustanovenia § 536 a nasl. c. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník tiR?1í··nesko???k,@??,;;r.;:;1
len „Obchodnýzákonník:')medzi zmluvnými?tc!:ra?n!.ID!n1u;i·?JJ':1.#i??..,__...::......---

Objednávatel:
Názov:

Sídlo:

Zastúpený:
Osoba oprávnená na

rokovanie vo veciach

zmluvných:
ICO:
DIC:
Bankové spojenie:
IBA :

(dalej len „objednávate!'")

Zhotovitel:

ázov:

Sídlo:

Štatutárnyzástupca :

Osoba oprávnenána rokovanie

vo veciach technických:
ICO:

DIC:
IC DPH:

Bankové spojenie:
Císlo úctu:

Gymnázium Jána Papánka
Vazovova 6. 811 07 Bratislava

PaedDr. Gabriela Barciaková, PhD. - riaditelka školy

PaedDr. Gabriela Barciaková, PhD.

17337046

20208850194

Štátna pokladnica
SK90 8180 0000 0070 0047 2165

SAGANSPORT s.r.o,

Duklianská 15, 085 OI Bardejov
Peter Sagan - konatel spolocnosti

Milan liva- projektovýmanažér

47846470

2024113597

SK2024 l l 3597

Slovenská sporiteliía
K84 0900 0000 0050 5931 6731

Spolocnostje zapísaná v Obchodnom registriOkresného súdu Prešov. oddiel Sro, vložka c.30656/P

(dalej len „zhotovitel·')
PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle
zákona c. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dalej len

.zákon") na predmet zákazky , Opravy havárijných stavov v telocvicni", realizovanej ako zákazka

s nízkou hodnotou (dalej len ,.sútaž .. ) podla § 117 zákona o verejnomobstarávaní

Objednávatel a zhotovitel (dalej spolocneaj ako „zmluvné strany") sa dohodli podla§ 536 a nasl. zákona

c, 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto zmluvyo dielo (dalej len

,.ZoD" alebo „zmluva·') za nižšie uvedených podmienok:

Clánok 1.

ZMLUVNÉ STRANY

Zástupcovia oboch strán vyhlasujú. že sú oprávnení túto zmluvu podpísat a k platnosti zmluvy nie je

potrebný podpisinej osoby.

1.1 Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konat len vo veciach technických a nie sú oprávnení
dohodnút zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcichzmluvné strany vo veciach technických, musí byt'

vykonanápísomneformou dodatku k tejtoZoD.



1.1.1 Zástupca objednávatela, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác
a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (dalej tiež ako „technický dozor investora" alebo

,,stavebný dozor"):

Meno a priezvisko:
Tel.:

E-mail:

Ing. Stanislava Jókayová
+421 907 248 120

stanislava.jokayova@region-bsk.sk

Uvedený zástupcaje oprávnený vykonávat rozhodnutia, týkajúce sa:

pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich castí,

odstránenia alebo náhradymateriálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
odsúhlasenia zmien oproti relevantnejdokumentácii, za podmienkydodržania rovnakej kvalitatívnej
úrovne a zachovania. resp. zníženia ceny,

vylúcenia pracovníkov zhotovitela zo staveniska. ktorí porušia právne predpisy a nariadenia platné

pre realizáciu diela.

1.1.2 Zástupcazhotovitela, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných cinností súvisiacich s

realizáciou diela (dalej len „stavbyvedúci·'):

Meno a priezvisko:
Tel.:

E-mail:

Stanislav Kmec

+421919265 033

stando.vv@gmail.com

Objednávatelje oprávnený predložit zhotovitelovi zoznam poverených osôb, ktorí sú oprávnení vstúpit na

stavenisko na nevyhnutný cas, a to najmä pocas kontrolných dní. mimoriadnych kontrolných dní, bežných
kontrol a porád.

Objednávatelpredloží zhotovitelovi zoznam poverených osôb najneskôr v den odovzdania staveniska.

Objednávatel je oprávnený v prípade potreby aktualizovat zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne

predloží zhotovitelovi.

Clánok II.

PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotovitel sa zaväzuje vykonat za podmienokstanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre

uskutocnenie diela:

,,Opravy havarijných stavov v telocvicni"

Predmetom plnenia na základe tejto zmluvy sú stavebné práce a dodávky súvisiace opravou malej a velkej
telocvicne: ,,Opravy havarijných stavov v telocvicni" budove Gymnázia Jána Papánka, Yazovova 6 v

Bratislave

Predmet zmluvyje definovaný nasledovnou dokumentáciou:

a) Výkazom výmer

b) Zadávacími podmienkami objednávatela obsiahnutými vo „Výzve na predloženie ponuky
v rámci procesu verejného obstarávania"

c) Ponukou zhotovitela predloženou v sútaží

d) Podrobnýmcasovým harmonogramomrealizácie diela

2.2 Predmetom zmluvy dalej je:
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2.2.1 dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, E

a súvisiacimi technickýmia právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do

riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu. vrátane vypracovania
dokladov a predpísanýchatestov v požadovanom rozsahu diela.

2.2.2 dodávky takých materiálov. ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer. ale si ich povaha diela a okolnosti

realizácie diela vyžadujú. Takýmito castami diela sú najmä avšak nie výlucne pomocné konštrukcie a prvky
(trvalé alebo docasné), kotevné prvky, konštrukcná výstuž. montážny materiál, atd., ak si to povaha diela

vyžaduje,

2.2.3 predkladanie na schválenie zástupcovi objednávatela: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných
materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela,.

2.2.4 povinnost zhotovitela zabezpecit všetky vyžadované revízne správy, osvedcenia, certifikáty
a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho castí alebo stavebných výrobkov,

2.2.5 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotovitelom dodávanýchzariadení, ak si to povahadiela vyžaduje,

2.2.6 poistenie zhotovitela voci škodám spôsobeným cinnostou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehladnéhomanuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho castí, ak si to

povaha diela vyžaduje. Dokumentácia bude odovzdaná v prehladnej forme vrátane jej zoznamu, najneskôr
ku dnu odovzdania a prevzatia diela,

2.2.8 spracovanie prevádzkových alebo manipulacných poriadko oprávnenou osobou a ich schválenie

v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho casti a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy
vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byt zostavený tak, aby na všetky casti diela bola vykonaná
prehliadka 3 mesiace pred ukoncením záruky,

2.2.9 cistenie staveniska, zabezpecenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz nepoužitého
materiálu, udržiavanie poriadkuna stavenisku, cistenie plôch a komunikácií. ktoré boli znecistené v dôsledku

prác zhotovitela,

2.2.1 O spracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce podla § 13 zákona c. 254/1998 Z. z. s

potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitelom,

2.2.11 predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov najneskôr pri odovzdávaní diela.

2.3 Objednávatel je oprávnený aj v priebehu realizácie požadovat zámeny materiálov oproti pôvodne
navrhnutým a dohodnutýmmateriálom a zhotovitel je povinný tieto požiadavky akceptovat, pokial tieto boli

predložené v dostatocnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpecením dodávky). Požiadavka na výmenu
materiálov musí byt' vykonaná písomne. Ak hrozí vznik zbytocne vynaložených nákladov, je dodávatel

povinný o tom neodkladne infonnoval zástupcu objednávatela a ten následne rozhodne, ci na svojej
požiadavke trvá. Zhotovitel má právo na úhradu všetkých zbytocne vynaložených nákladov, ak už pôvodný
materiál zabezpecil.

2.4 Bez písomného súhlasu objednávatela nesmie zhotovitel použit iné materiály, technológiealebo zmeny
voci ocenenému výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu k ZoD. V prípade porušenia povinnosti podla
predchádzajúcej vety bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je
objednávatel oprávnený od zmluvy odstúpit a zhotovitel je povinný na základe žiadosti objednávatela
zaplatit zmluvnú pokutu vo výške 1O% z ceny diela s DPH. Zároven sa zhotovitel zaväzuje a zodpovedá za

to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v case jeho použitia známe, že je škodlivý.
Ak tak zhotovitel urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávatela vykonat okamžite nápravu tak, aby
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objednávatel ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým zacatím každej práce je
potrebné mat odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom objednávatela.

2.5 Zhotovitel sa zaväzuje dodat predmet plnenia minimálne v kvalite podla špecifikácií zadaných
objednávatelom v sútažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého

vznikla táto zmluva. alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávatel akceptovat výlucne
predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotovitela.

V prípade. ak zhotovitel dodá ekvivalentný predmet plnenia, zaväzuje sa spolu s jeho dodaním predložit
potvrdenie od nezávislej inštitúcie. že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných
technických parametroch v porovnaní s ponukou zhotovitela. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je
podmienené súhlasom objednávatela a jeho prípadná akceptácia je výlucne na posúdení objednávatela.

2.6 Zhotovitel potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonat,
že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane

prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalostami, ktoré sú na realizáciu diela

nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie. ktoré skúsený zhotovitel má

odôvodnene predvídat pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.

2.7 Všetky materiály a výrobky uvedené vo výkaze výmer sú špecifikované vzhladom na požadované platné
všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia zodpovedat parametrom výrobkov
uvedených vo výkaze výmer, odsúhlasené objednávatelom. Pri zámene nesmie dôjst k zmene koncepcie
riešenia. Všetky povrchové úpravy. farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byt pred
realizáciou odsúhlasené objednávatelom.

2.8 Zhotovitel sa zaväzuje vykonat dielo s náležitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo vyhovovalo
všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotovitel vykoná dielo na svoje náklady a na svoje
nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom case v zmysle požiadaviek objednávatela a odovzdá ho

objednávatelovi a objednávatel sa zaväzuje riadne a vcas vykonané dielo prevziat a zaplatit dohodnutú cenu

uvedenú v cl. IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby overit

premeraním priamo na stavbe.

Clánok lll.

CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel zacne s prácami po nadobudnutí úcinnosti tejto zmluvy. Zhotovitel je povinný vykonat a

odovzdat objednávatelovi dielo v rozsahu podla cl. I 1. tejto zmluvy v nasledovných etapách:

3. 1. 1 Termín zacatia prác: najneskôr do troch dní od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 90 kalendárnych dní (devätdesiat
kalendárnych dní) odo dna odovzdania staveniska objednávatelom, pricom prvý den tejto lehoty sa

zacína pocítat d110m nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávatelom.

Objednávatel odovzdá zhotovitelovi stavenisko podla cl. VII. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotovitel nezacne s prácami v dohodnutom termíne podla bodu 3.1.1 tohto clánku, je objednávatel
oprávnený požadovat od zhotovitela zmluvnú pokutu vo výške O,1 % z ceny diela s DPH za každý den

omeškania, a to od prvého dna omeškania vrátane. V takom prípade je zhotovitel povinný zmluvnú pokutu
zaplatit za obdobie až do dna zacatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vztahu na základe tejto
ZoD. Ak nezacne zhotovitel s prácami na realizácii diela ani do siedmich dní po dohodnutom termíne podla
bodu 3. 1 tohto clánku, a to z dôvodov. ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie
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zmluvy. v dôsledku ktorého je objednávatel oprávnený od zmluvy odstúpit. V takom prípade má

objedná,aiel právo uplatnit si , oci zhotovitelov i zmluvnú pokutu vo výškejednorazovo 15% z ceny diela

vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto právo mu vznikne dnom zániku tejto zmluvy

odstúpením.

3.3 Zhotovitel dokoncí dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávatelovi

v termíne podla bodu 3.1.2 tohto clánku zmluvy. Ak zhotovitel pripravídielo na odovzdanie pred zmluvne

dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel dielo prevziat aj v skoršom. ako dohodnutom termíne.

avšak zmluvné strany sa dohodli, že financné vyrovnanieje objednávatel oprávnenývykonat tak, akoby

dielo bolo dokoncené v dohodnutom termíne ukoncenia.

3.4 Súcastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobný casový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí prílohu

tejto zmluvy. Prípadnázmena harmonogramupodliehapísomnémuschváleniu objednávatelom.

3.5 Termínyuvedené v harmonogramepre jednotlivé objekty ako i pre dielo ako celok. sú pre zhotovitela

záväzné. Ak dôjde priebehu prác zo strany zhotovitela s dokoncením ciastkových prác alebo diela ako

celku podla harmonogramuk oneskoreniu dlhšiemu než IS kalendárnychdní, považujesa toto za podstatné

porušeniezmluvy a objednávatel je oprávnený od tejto zmluvy odstúpit. V takom prípade má objednávatel

právo uplatnit si voci zhotovitelovi zmluvnú pokutu vo výškejednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH

dohodnutej v tejto zmluve. Alternatívne, v prípade omeškania zhotovitela s dokoncením ciastkových prác

podla harmonogramu,ktoré bude dlhšie ako I S dní, je objednávatel oprávnený požadovat od zhotovitela

zmluvnú pokutu vo výške 0.1% denne z ceny diela (myslí sa cena s DPH) od 16. dna omeškania do

uskutocnenia predmetnej casti diela alebo do zániku zmluvného vztahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre

vylúcenie pochybností, oba varianty zmluvnej pokuty podla tohto bodu zmluvy nemožno uplatnit súcasne.

3.6 V prípadeprekážok spocívajúcich vo vyššej moci. ktoré zhotovitelovi bránia v splnení jeho povinnosti
uskutocnit predmet zákazky pre objednávatela v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutocnenie

predmetuzákazky uvedená v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v

prípade prekážok spocívajúcich vo vyššej moci. ktoré objednávatelovibránia v splnení jeho povinností

podla tejto zmluvy v dohodnutej lehote. predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania

týchto prekážok. O takýchto prekážkachje úcastník tejto zmluvy. na ktorého strane vznikli tieto prekážky,

povinný druhého úcastníka bezodkladne písomne informovat. Zároven je povinný existenciu prekážok

spocívajúcichvo vyššej moci relevantným spôsobom preukázat. Po dobu trvania týchto prekážok, resp.

predlženielehoty na plnenie,nieje zmluvná strana v omeškaní.

3.7 Pod vyššou mocou a rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok

nepredvídatelnýcha zmluvnými stranami neovplyvnitelných prekážok. Zmeny pocasia - okrem extrémnych

hydrologickýchalebo meteorologickýchjavov - sa za vyššiu moc považujú len v tom prípade. ak majú

priamy vplyv na technológiu realizácie diela. Lehotu realizácie diela možno v tomto prípade prekrocit

sumárne najviac o 2 mesiace.

Clánok IV.

CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotovitela, ktorá tvorí neoddelitelnú súcast tejto

zmluvy- ocenenývýkaz výmer (položkovýrozpocet).Ceny za stavebné a inžinierske objektya prevádzkové

súbory,ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekrocitelné, pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak.

Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak. zahrnuje táto cena všetko, co je k vykonaniu diela potrebné,a to

najmä(ak je to pre splneniediela potrebné):

4.1.1 náklady na vykonaniea riadne dokoncenie diela.
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4.1.2 náklady na zriadenie docasného zariadenia staveniska. jeho oplotenia a stráženia vrátane prejednania a

úhrady potrebnýchpoplatkov (energie. telefón, voda, správne poplatky a pod.), skládok a nákladov s tým
spojených,

4.1.3 docasnýzáber inýchplôch potrebnýchpre realizáciu diela a poplatkyza takýto záber. vrátane nákladov
na vytýcenie a ochranu podzemnýchinžinierskychsietí,

4.1.4 obchodné prirážky,

4.1.5 nákladyna dopravua colné poplatky,

4.1.6 nákladya poplatkyza odvoz prebytocného materiálu. zabezpecenienakladania s odpadom oprávnenou
osobou a ekologickúlikvidáciu odpadu a sute z realizácie diela,

4.1.7 náklady na výrobnú dokumentáciu. ktorá bude vyhotovená na základe sútažných podkladov
zverejnených v rámci VO,

4.1.8 náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkcných skúšok
(vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky.osvedcenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené
splnenieparametrov uvedenýchv zmluvnejdokumentácii,

4.1.9 nákladyna návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1. IO náklady na všetky práce vykonávané za úcelom splnenia podmienok uvedených v úradných
povoleniach,vrátane prípadnýchgeologických.geodetickýcha iných meraní a prieskumov,

4.1.11 nákladyna poistenie,

4.1.12 zaistenie bezpecnostia ochranyzdravia pri práci a požiarnejochrany,

4.1.13 mzdové náklady,a to i v prípade. ak vzhladom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat pocas
víkendov, prípadnední pracovného pokoja.

Zhotovitel v tejto súvislo ti vyhlasuje, že je plne oboznámenýs rozsahom a povahou diela a že správne
vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a docasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a vcasné

splneniezmluvya že pri stanovení ceny:

- sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou,

- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutýchzmluvnýchpodmienkach uplatnilvšetky svoje požiadavkyna objednávatelaznáme ku dnu
uzavretia tejtozmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v položkovomrozpocte sú pevné a obsahujú všetky náklady,nevyhnutné na realizáciu
diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotovitela. Jednotkové ceny sú uvedené
a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné
odpoctyz ceny alebo pre ocenovanie dodatocnýchprác vyžiadanýchobjednávatelom.

4.3 Celková cena za vyhotoveniepredmetu zmluvyje
Cena bez DPH

DPH 20%

Cena spolu s DPH

6

121 263.78,- EUR

24 252.76,- EUR

145 516,54,- EUR



4.4 Cena môže b) l zmenená len v prípadoch:

4.4.1 ak objednávatel bude písomne požadovat V) konanie dodatocnýchprác. ktoré nie sú predmetom
projektovejdokumentácie alebo z nej podla obv)klých Lá ad ne, yplýva V) konanie týchto prác, a to

postupom podla bodu 4.6 tohto clánku zmluv y.

4.4.2 ak v priebehurealizácie diela dôjdek zmenám sadzbyDPH.

4.5 Ak sa niektoré práce alebo cinnosti uvedené v položkovornrozpocte nevykonajúzo strany zhotovitela,

pretožesa tieto ukážu v priebehuprác ako nepotrebné.budú tieto prácez ceny diela odpocítané,a to v cene

podla položkovéhorozpoctu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto clánku. Posúdenie. ci niektoré z prác obsiahnutých
v položkovomrozpocte sú nepotrebné,je výlucne na objednávatelovi.V prípade, ak objednávatel oznámi

zhotovitelovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpoctu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotovitel

s objednávatelomuzavriet dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy
vynaté polu úpravouzmluvnejceny. Ak zhotovitel napriektomu takéto prácevykoná.nieje objednávatel
povinný za ich vykonanie zaplatit; na tento úcel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovat za

bezplatné.Pri uzatváraní dodatku podla tohto bodu budú zmluvné strany postupovatprimeranepodla bodu

4.8 tohto clánku.

4.6 Ak sa pri vykonanídiela objavípotrebacinno tí nezahrnutýchdo rozpoctu. pokial tieto cinne ti neboli

predvídatelné v case uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce). môže a zhotovitel domáhat primeraného
zvýšeniacelkovejceny o práce naviac. aviac práce môžu byt vykonané výlucne na základe písomne
uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opacnom prípade objednávatelovinevzniká povinnost vykonané
naviac prácezaplatit.

4.7 V prípadevyskytnutiesa prácdefinovanýchv bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi ustanovením

§ 18 a nasl. zákona.

4.8 Po tup úpravyceny diela pri zúžení. resp. rozšírení predmetuplnenia podla ZoD bude nasledovný:

4.8.1 každá zmena navrhnutá objednávatelomoproti ponuke - ocenenému výkazu výmeru (položkový
rozpocet).bude zapísaná, stavebnom denníku a podpí aná zá tupcamizhotovitela, objednávatela,v prípade
potrebyaj inýmiúcastníkmi realizácie diela.

4.8.2 v prípade súhlasu zmluvnýchstrán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávatela v súlade

s bodom 4.5 aj bez súhla u zhotovitela),vypracujezhotovitel dodatok k rozpoctu,ktorýbude obsahovat:

- rekapituláciuceny objektu.ktorá bude obsahovat cenu z rozpoctu, cenu jednotlivých dodatkov

k rozpoctua cenu spolu.

- rekapituláciuceny dodatkov k rozpoctu,

- položkoviteocenenývýkazvýmer naviac prác.

- položkovitýodpocetceny menejprác,

- sprievodnúsprávu,

- kópiuzápisovzo stavebného denníka,

- vplyvna dodržanie termínov podla harmonogramu.

- dalšie náležitosti (zápisy.nácrtky.iné potrebnédokumenty)objasnujúcepredmetdodatku rozpoctu.

4.8.3 pre ocenenie výkazuvýmeru naviac prácbude zhotovitel používat ceny nasledovne:
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a) pri položkách.ktoré sa vyskytovali , položkovom rozpocte tejto zmluvy bude používat ceny

z položkovéhorozpoctu podla tejto zmluvy.
b) práce a dodávky,ktoré nie sú uvedené v rozpocte (ocenenom výkaze výmer), ocení zhotovitel

individuálnou kalkuláciou. odsúhlasenou objednávatelom.
c) kalkulacnývzorec bude mat nasledujúcezloženie: priam) materiál, priame mzdy, stroje, ostatné

priamenáklady.výrobná réžia. správna réžia. zisk.

4.8.4 zhotovitel predložídodatok/dodatkyk rozpoctu objednávatelovi na odsúhlasenie. pricomobjednávatel
ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranejlehote. Dodatok k rozpoctu,
odsúhlasenýzo strany objednávatela i zhotovitela bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla
tejtozmluvyv znení prípadných dodatkov.

4.8.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnutú cenu s oznacením. kde bola

táto cena dohodnutá. podla odsúhlasenýchdodatkov k rozpoctom.

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny

pri príslušnomobjekte.bude oprávnovat zhotovitela k uplatnovaniu zmenenejceny vo faktúre.

4.9 Zmlux né strany sa dohodli. že, prípade. ak zhotovitel ku dnu predloženiaponukynebol platcomDPH,

avšak následne sa ním stane. nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny diela. t.j. v prípadezmeny postavenia
zhotovitela na platcu DPH je cena diela dohodnutá , bode 4.3 tejto zmluvy konecná a nemenná a bude

považovanáza cenu na úrovni s DPH.

Clánok V.

PLATOBNÉPODMIENKY

5.1 Ak nedôjdemedzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhla ení množstva alebo druhu dodanýchprác.je
zhotovitel oprávnený fakturovat len práce. pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotovitela

obsahovat i práce, ktoré neboli objednávatelom odsúhlasené. je objednávateloprávnený dorucenú faktúru

vrátit zhotovitelo i v lehote splatnosti na prepracovanie.V takom prípade lehota splatnosti faktúryaž do

dorucenia opravenej faktúry neplynie a objednávatel sa nemôže dostat do omeškania s úhradou faktúry
zhotovitela.

5.2 Zhotovitel môže vystavit za vykonanéprácejednu ciastkovú a jednu záverecnú faktúru. Podkladom pre

vystaveniefaktúrya jej prílohoubude zhotovitelom vystav ený a stavebnýmdozorom (technickýmdozorom)

odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok. resp. zabudovaných materiálov odovzdaných
objednávatelovi. pricom takýto úpis bude vychádzat z oceneného výkazu výmer (dalej tiež ako

„Súpis").V Súpise budú jednotkové ceny zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, množstvo na 3 desatinné

miesta, celková cena bez DPH aj s DPI I bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Faktúra bude splatnádo 30

dní odo dna dorucenia faktúry objednávatelovi. Faktúra bude dodaná v štyroch vyhotoveniach. Súcastou

faktúry bude kópia objednávatelom podpísaného preberacieho protokolu a stavebný denník vedený
zhotovitelom pocas uskutocnovania predmetuzmluvy. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnejmene

Slovenskejrepubliky,aktuálne platnej ku dnu vystavenia faktúry. Faktúra musí obsahovat všetkynáležitosti

v zmyslezákona c. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisova § 1O zákona c.

43 l /2002 Z. z. o úctov níctve. V prípade že faktúra nebude obsahovat všetky náležitosti podla zákona c.

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisova § 1O zákona c. 431/2002 Z. z. o

úctovníctve. alebo k nej nebudú priložené príloh) dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávatel
oprávnený vrátit ju v lehote splatnosti zhotovitelovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie
lehoty splatnosti a nová 30 dnová lehota splatnosti zacne plynút dorucením opravenej alebo doplnenej
faktúry.Objednávateluhradí faktúru zhotovitela najneskôrdo 30 dní po jej dorucení, pricom za termín

úhradyfaktúryje považovaný den odpisupríslu nejcia tky z úctu objednávatela.
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5.3 Objednávatelzadrží 5 % z hodnoty faktúry (respektíve z celkovej ceny diela) bez DPH ako zádržné

v súlade s ustanovením § 12 zákona c. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany sa nad rámec uvedeného výslovne dohodli, že zádržné sa zhotovitelovi vyplatí po uplynutí
60 dní od odovzdania diela. Objednávatel vyplatí zádržné najneskôr do 30 dní odo dlía dorucenia žiadosti

od zhotovitela po uplynutí lehoty podla predchádzajúcejvety. Ak budú pocas preberacieho konania zistené

vady,nedostatkyalebo nedorobky, zádržné bude vyplatené po uplynutí 60 dní odo dlía odovzdania diela a po

odstránení všetkých zistených vád, nedostatkov a nedorobkov. V prípade. ak v dohodnutejlehote zhotovitel

neodstráni vady a nedorobky diela, objednávatel je oprávnenýtieto vady a nedorobky odstránit na náklady
zhotovitela a na tento úcel použit okrem iného sumu zádržného podla tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotovitelovi vzniká nárok na zaplatenieceny za skutocne zrealizované a dokoncené cinnosti stanovené

v tejto zmluve riadnym uskutocnením predmetu zákazky a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez vád,

nedostatkov a nedorobkov, objednávatelovi. a po podpísaní preberacieho protokolu objednávatelom
bez výhrad a dorucením faktúry za predmetnéplnenieobjednávatelovi.

5.5 Ak dôjde zo strany objednávatela k omeškaniu pri úhrade faktúry,je zhotovitel oprávnený požadovat od

objednávatela úrok z omeškania o výške podla § 369a obchodného zákonníka z fakturovanej sumy

(rozumie sa cena s DPH)za každý delí omeškania.

5.6 Vo faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadnédodatocné práce.

Clánok Vl.

STAVEBNÝ DENNÍK

6.1 Zhotovitel je povinný viest odo dna prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do

ktorého je povinný zapisovat všetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel je povinný viest

stavebný denník v slovenskom jazyku. ajmä je povinný zapisovat údaje o casovom postupe prác. ich

rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovejdokumentácie, údaj o osobách a

mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanýchhodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávatela,

prípadnéprerušeniaprác s ich odôvodnením. údaje nevyhnutné pre posúdenieprác orgánmi verejnejsprávy,
klimatické podmienky a pod. Povinnost iest stavebný denník koncí odovzdaním a prevzatím diela

a zhotovitel je povinný ho uchovávat minimálne do uplynutia lehoty na uplatneniepráv zo zodpovednostiza

vady,ak nemá podla tejto zmluvybyt odovzdanýobjednávatelovi v skoršom termíne.

6.2 V stavebnom denníku musí byt uvedené okrem iného:

6.2.1 názov, sídlo, ICO (príp.DIC)zhotovitela,
6.2.2 názov, sídlo, ICO(príp.DIC)objednávatela,
6.2.3 meno zástupcuobjednávatela - technický dozor objednávatela,
6.2.4 identifikacné údajediela,
6.2.5 prehlad všetkých vykonaných skúšok akosti,
6.2.6 zoznam dokumentácie k dielu vrátane všetkých zmien a doplnkov,
6.2.7 zoznam dokladov a úradnýchopatrení týkajúcich sa diela,
6.2.8 telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.3.

6.2.9 ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP c. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajúniektoré

ustanovenia stavebného zákona

6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byt ocíslované.

6.4 Zápisy do stavebného denníka citatelne vykonáva a podpisuje zhotovitel, prípadne za zhotovitela

stavbyvedúci,vždy v ten den, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom

zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byt vynechané volné miesta. Okrem zhotovitela, resp.
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stavbyvedúcehomôžu do stavebného denníka vykonávat potrebné záznamy len osoby uvedené v Stavebnom

zákone.

6.5 Ak nesúhlasí zhotovitel. resp. stavbyvedúcizhotovitela so zápisom. ktorý vykonal objednávatel alebo

ním poverený zástupca, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu pripojit svoje stanovisko najneskôr do

troch pracovných dní odo dna zápisu, inak sa predpokladá. že s uvedenýmzápisom súhlasí.

6.6 Objednávatel je povinný vyjadrovat sa k zápi 0111 v stavebnom denníku, vykonaných zhotovitelom,
najneskôr do piatich pracovných dní odo dna ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom
súhlasí. Pre prípadné dodatocné práce bude vedenýsamostatný stavebnýdenník dodatocnýchprác.

6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžit ako podklad
pre vypracovaniedoplnkov a zmien zmluvy.

Clánok VII.

STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor urcený sútažnou dokumentáciou alebo iným dokumentom pre vykonávanie
diela a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor,
ktorý je pocas uskutocnovania diela urcený na vykonávanie zmluvne dohodnutých prác na diele, na

prípadnéuskladnovanie stavebnýchvýrobkov a dopravnýcha iných zariadení potrebných na uskutocnovanie

diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednávatel odovzdá zhotovitelovi stavenisko do piatich kalendárnych dní odo dna dorucenia

zhotovitelovi písomnejvýzvy objednávatela na prevzatie staveniska podla tejto Zmluvy, najneskôr však

v lehote urcenej vo tejto výzve, o com zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol, ktorého vzor

tvorí prílohu c. 7 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnút potrebnú
súcinnost, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7 .2 Zhotovitel je povinný na svoje náklady zabezpecit akékolvek zariadenie staveniska potrebné na

realizáciu diela. Na stavenisko môžu vstupovat iba poverení zamestnanci objednávatela, alebo zhotovitela,
príp. nimi poverené tretie osoby, co je povinný zabezpecit zhotovitel. V prípade porušenia povinnosti
podla predchádzajúcejvety je zhotovitel na žiadost objednávatela povinný zaplatit zmluvnú pokutu vo

výške I OOO.- EUR za každé jednotlivé porušenie.

7.3 Zhotovitel je povinný oboznámit sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných
podzemných vedení na stavenisku, verejnou zelenou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom
preložit alebo chránit, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu

podzemnýchvedení a stavieb je zodpovednýzhotovitel.

7.4 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch. prípadne na rozkopávky alebo prekopy
verejných komunikácií. ako aj povolenia na užívanie nehnutelností tretích osôb, zabezpecuje zhotovitel

a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotovitel si v spolupráci s objednávatelom zabezpecí možnosti

a podmienky napojeniana odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela

a napojenie na verejnúkanalizáciu a do stavebného denníka zapíše pociatocné a konecné merania.

7.5 Ak v súvislosti so zacatím prác na stavenisku bude potrebné umiestní!' alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady
zhotovitel. Zhotovitel dalej zodpovedá i za umiestnovanie, premiestovanie a udržiavanie dopravných
znaciek a docasného dopravného znacenia v súvislosti s priebehomvykonávania prác.

7.6 Zhotovitel je povinný udržiavat na prevzatom stavenisku poriadok a cistotu a je povinný zabezpecit
spracovanieodpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstvaa necistoty vzniknuté jeho prácami. Ak
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nebude napriekpísomnejvýzve zhotovitel toto dodržiavat. zabezpecí tieto práce objednávatela náklady

bude uplatnovat u zhotovitela. Objednávatel môže pre toto uplatnenie použit aj zníženie úhrady

fakturovanýchplatieb.tzv. jednostrannýmzápoctom.

7.7 Objednávatelmá právonezacat preberaciekonanie diela resp. nepodpísatpreberacíprotokol,ak nie je

na stavenisku poriadok.najmäak nie je u poriadanýzvyšnýmateriál alebo nie je zo staveniska zákonným

spôsobomzabezpecenéspracovanieodpaduv zmyslehierarchie odpadovéhoho podárstva.

7.8 ajneskôrdo 7 dní po odovzdaní a prevzatídiela je zhotovitel povinnývypratatstavenisko a upravit ho

tak, ako urcujezmluvná dokumentácia. V prípade.že zmluvná dokumentácia toto neurcuje,tak zhotovitel

vyprace stavenisko a upravího do stavu, v akom ho prevzal.Ak sta enisko nebude v dohodnutom termíne

vypratanéalebo upravenédo dohodnutého stavu je objednávateloprávnenýúctovat zhotovitelovi zmluvnú

pokutu vo výške I OOO,-EUR za každý den, pocas ktorého bude stavenisko užívat neoprávnene,a to až do

dna vyprataniastaveniska.

Clánok Vlll.

VYKONÁVANIEDIELA

8.1 Zhotovitel je povinnýrealizovat dielo v súlade s podmienkamiurcenýmizmluvou. ponukouzhotovitela

a prípadnýmipokynmiobjednávatela.Zhotovitel je povinnýpri realizácii diela dodržiavat všetkyzáväzné a

aj doporucenéSTN, E a ostatné platné technické normy, bezpecnostnépredpisy, všetky zákony a ich

vykonávacievyhlášky, ktoré sa týkajújeho cinnosti. Ak porušenímtýchto predpisovvznikne akákolvek

škoda,znáša všetkyvzniknuté náklady zhotovitel. Zhotovitel sa bude riadit zásadami skladovania odpadov,

dodržania bezpecnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlucnosti a prašnosti na stavenisku a okolí.

V prípadeporušeniapovinnostizhotovitela podla tohto bodu je zhotovitel povinnýna žiadost objednávatela

zaplatitzmluvnú pokutuvo výške 500.- EUR za každé jednotlivéporušenie.

8.2 Zhotovitel je povinnývyzvat objednávatelanajmenej2 pracovnédni vopredku kontrole a k prevereniu

všetkýchvykonanýchprác, ktoré budú v dalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.O vykonaní

tejtokontrolysa vyhotovízápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí,je povinnýna žiadost objednávatela

odkryt práce.ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnýmina svoje náklady za úcelom kontroly zo

strany objednávatela.V prípadeak sa objednávateldo 3 pracovnýchdní od výzvy na stavenisko nedostaví,

je zhotovitel oprávnený pokracovatv prácachresp. objednávatelompožadovanéneskoršie odkrytie prác v

takomto prípade hradí objednávatel.Objednávatel urcí svojho zástupcu vo veciach technickýchalebo

stavebný dozor. ktorý bude priebežne kontrolovat postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok.

Ustanovenie tohto bodu sa primeranepoužije aj na kontrolné dni vykonávaniadiela. Tie je objednávatel

oprávnenýorganizovatv lehotách podla potrebya svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvat okrem

zástupcu zhotovitela tiež iné osoby. O konaní kontrolnýchdní je povinnýobjednávatelzhotovitela vopred

vhodnýmspôsobominformovat.

8.3 Zhotovitel v plnejmiere zodpovedáza bezpecnosta ochranu zdravia všetkýchosôb mie te staveniska,

dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpecnostných

a zdravotných požiadaviekna stavenisko (najmä ariadenie Vlády SR c. 396/2006 Z. z. o minimálnych

bezpecnostnýcha zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpecí ich vybavenie ochrannými

pomôckami.V prípadeich nedodržiavania sa zhotovitel zaväzujeuhradit na žiadost objednávatelazmluvnú

pokutu 1 OOO,-EUR za každý jednotlivý preukázanýprípad. Všetci pracovníci zhotovitela ako aj ich

subdodávatelia budú riadne oznacení príslušnostouku svojmuzamestnávatelovi a budú nosit reflexné vesty,

pevnúobuv a ochrannú prilbu v prípadoch,kedy to ukladá zákon. Dalejsa zhotovitel zaväzujedodržiavat

hygienické predpisy. Zhotovitel berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom case

objednávatela,co má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb v blízkosti staveniska. Zhotovitel sa

zaväzujeprijat primeranéopatrenia,aby svojoucinnostou nenarušil bezpecnostosôb nachádzajúcichsa
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v priestoroch, kde sa dielo vykonáva. ako i iných osôb pohybujúcichsa mimo staveniska, vrátane riadneho

oznacenia vstupov na stavenisko a umiestnenia oznacení prebiehajúcich prác. Zhotovitel je povinný na

základe zák. c. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpecit požiarnu asistencnú

hliadku na požiarne nebezpecnýchprácach. a to v rozsahu urcenom touto právnou normou,

Zároven zhotovitel berie na vedomie, že priestoroch a areáli objednávatela platí zákaz fajcenia v zmysle
zákona c. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajciarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov (dalej len
..

zákon o ochrane nefajciarov"). V prípade nedodržania tohto zákazku zhotovitelom

alebo jeho ktorýmkolvek z jeho subdodávatelov sa zhotovitel zaväzuje uhradit na žiadost objednávatela
zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie je dotknutá deliktuálna

zodpovednost zhotovitela alebo jeho subdodávatelov v zmysle zákona o ochrane nefajciarov.

8.4 Všetky odborné práce musia vykonávat pracovníci zhotovitela alebo jeho subdodávatelov, majuci

príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotovitel na požiadanie objednávatela povinný
tomuto bezodkladne predložit. Zhotovitel je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný
bez zbytocného odkladu upozornit na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných
mu objednávatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol túto nevhodnost zistit pri vynaložení
odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel je po inný zabezpecit dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou

alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu objednávatelom
bez výhrad znáša zhotovitel.

8.6 Zhotovitel je povinný byt poistený pre prípad zodpovedno ti za škodu spôsobenú vykonávaním cinností

v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH.

Zhotovitel nesie voci objednávatelovi zodpovednost aj za škody spôsobené cinnostou svojich
subdodávatelov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložit objednávatelovi
najneskôr k momentu odovzdania a pre zatia staveniska a opätovne kedykolvek pocas vykonávania diela do

3 dní, pokial o to objednávatel požiada: v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je
objednávatel oprávnený požadovat od zhotovitela zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý, aj zacatý
den omeškania. Ak zhotovitel nepredloží k momentu prevzatia staveniska objednávatelovi doklady o

poistení podla tohto bodu. bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je
objednávatel oprávnený od zmluvy odstúpit. V takom prípade má objednávatel právo uplatnit si voci

zhotovitelovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto
zmluve, pricom toto právo mu vznikne dnom zániku tejto zmluvyodstúpením.

8. 7 Ak cinnostou zhotovitela dôjde k pôsobeniu škody objednávatelovi alebo iným subjektom z dôvodu

opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem,
alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotovitel povinný bez zbytocného odkladu túto škodu

odstránit a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu financne nahradit. Všetky náklady s tým spojené znáša

zhotovitel.

8.8 Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo riadit

práce na stavenisku. Objednávatel je oprávnený odmietnut zástupcu, eventuálne po predchádzajúcom
upozornení požadovat výmenu skôr schváleného zástupcu. Objednávatel môže takisto požiadat zhotovitela,

aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkolvek osobu zamestnanú zhotovitelom alebo jeho
subdodávatelom, ktorá podla názoru objednávatela zneužíva svoju funkciu. alebo je nespôsobilá, alebo je
nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnost na stavenisku je považovaná
objednávatelom za nežiaducu z objektívnych a preukázatelnýchdôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na

diele, bude zhotovitelom bezodkladne nahradená inou osobou.
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8.9 Zhoto itel zodpovedá za to. že na diele budú použité materiály. výrobky a technológie schválené

pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom. prípadne certifikáciou pre EÚ a v súlade

so zákonom c. 133/2013 Z. z. o stavebnýchvýrobkoch a o zmene a doplneníniektorýchzákonov.

8.1 O Zhotovitel je povinný zabezpecit upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej cinnosti

a cinnosti svojich subdodávatelov podla príslušnýchzáväzných predpisova nariadení. Zhotovitel zabezpecí
uloženie stavebnej sute na organizovanú kládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu
(druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží
objednávatelovi pri preberacom konaní a na požiadanieaj v priebehurealizácie diela. akladanie s odpadom
na stavbe sa bude riadit platnouprávnouúpravouv oblasti odpadovéhohospodárstva.

8.11 Zhotovitel je oprávnený plnit predmet zmluvy prostredníctvom subdodávatelov za nasledovných
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel je povinný zabezpecit a financovat všetky subdodávatelské práce a dodávky a nesie

za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotovitel zodpovedá za odbornú starostlivost pri výbere
subdodávatela, ako aj za výsledok cinnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.

8.11.2 Zoznam známych subdodávatelov je uvedený v prílohe c. 4 tejto zmluvy. V prípade zámeru

realizovat nástup nového subdodávatela a taktiež zámeru realizovat zmenu pôvodného subdodávatela

je zhotovitel povinný písomne informovat objednávatela do piatich pracovných dní odo dna

uzatvorenia zmluvy so subdodávatelom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávatel je oprávnený
nastúpit na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávatela. Objednávatel je povinný vyjadrit
svoj súhlas alebo odôvodnený nesúhlas s navrhovaným subdodávatelom do 3 pracovných dní odo dna

dorucenia písomného oznámenia zhotovitela.

8.11.3 Každý subdodávatel musí splnatpodmienkypodla príslušných ustanovení zákona o verejnom
obstarávaní, pricom objednávatel osobitne overí. že každý subdodávatel, vybraný zhotovitelom spÍna
alebo najneskôrv case plnenia zmluvy bude spÍiíatpodmienky podla§ 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona. K

rovnakej povinnosti zhotovitel písomne zaviaže aj svojich subdodávatelov voci ich prípadným
subdodávatelom tak. aby v celom subdodávatelskom retazci všetci dodávatelia spÍnalialebo najneskôr
v case plnenia zmluvy budú splnatpodmienkypodla § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona. Objednávatel
dalej osobitne overí, že u príslušnéhosubdodávatela neexistujúdôvody na vylúceniepodla § 40 ods. 6

písm.a) až h) a ods. 7 zákona.

8.11.4 Každý subdodávatel musí byt schopný realizovat príslušnú cast predmetu zákazky v rovnakej
kvalite ako zhotovitel.

8.12 Objednávatel má právo odmietnut podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávatelom. ak

nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 - 8.11.4.

8.13 Zhotovitel sa zaväzuje plnit svoje financné záväzky voci subdodávatelom, podielajúcim sa na plnení
predmetu tejto zmluvy, riadne a vcas. Porušenie tejto povinnostizo strany zhotovitela sa bude považovat za

podstatné porušenie zmluvy a bude viest u objednávatela ku zníženiu hodnotiacejznámky referencie podla
§ 12 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti
môže objednávatel navyše odstúpit od tejto zmlu y a/alebo uplatnit si voci zhotovitelovi zmluvnú pokutu
vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto právo mu

vznikne dnom zániku tejto zmluvy odstúpením. a preskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel

povinný v lehote 7 pracovných dní odo dlía dorucenia žiadosti objednávatela predložit objednávatelovi
zmluvné vztahy subdodávatelov celého retazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením podla výzvy
objednávatela.Zmluvnými vztahmi sa 111)Sliaúplnépísomnédokumenty(právneakty) osvedcujúcepresný a

úplný obsah právnych vztahov vrátane financnýchvztahov a plnení v tom konkrétnom subdodávatelskom

retazci, ktorého je oznamujúcisubdodávatel úcastníkom. K zabezpeceniutejto možnej povinnostizhotovitel
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svojich subdodávatelov zaviaže. V prípade. ak zhotovitel poruší svoju povinnost predložit objednávatelovi
dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vztahov so subdodávatelmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je
povinný. v prípade ak ho na to objednávatel písomne vyzve, zaplatit objednávatelovi zmluvnú pokutu
vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V prípade, ak zhotovitel preukázal technickú alebo odbornú spôsobilost vo verejnom obstarávaní,
ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy. technickými a odbornými kapacitami inej osoby a pocas
trvania tejto zmluvydôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka. zhotovitel je oprávnený toto plnenie

poskytnút len prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnost

zmeny subdodávatela tým nie je dotknutá.

8.15 Zhotovitel je povinný zabezpecit nakladanie s odpadom. ktorý znikne pri plnení predmetu zmluvy a

ktorého pôvodcomje objednávatel. v súlade so zákonom c. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dalej len „zákon o odpadoch") a ostatnými všeobecne

záväznými predpismi SR.

8.16 Zhotovitel je povinný dodržiavat. za úcelom predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania vzniku

odpadov, obmedzovania množstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, hierarchiu odpadového
hospodárstva so záväzným poradím priorít:

8.16. I predchádzanie vzniku odpadu,
8.16.2 príprava na opätovné použitie,
8.16.3 recyklácia.
8.16.4 iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
8.16.5 zneškodnovan ie.

8.17 Zhotovitel je povinný nakladat s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého

pôvodcom je zhotovitel. v súlade so zákonom o odpadoch: najmä. avšak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli

zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia zhotovitelom, odpad komunálneho

charakteru, ktorý vyprodukujúzamestnanci. resp. pracovníci zhotovitela a/alebo iné osoby, ktoré plnia
alebo sa podielajú na plnení predmetu zmluvy.

8.18 Zhotovitel je povinný odovzdat odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých pôvodcom je
objednávatel. len osobe oprávnenej nakladat s odpadmi podla zákona o odpadoch.

8.19 Zhotovitel je povinný najneskôr ku dnu zacatia prác predložit objednávatelovi zmluvu na odoberanie

odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podla zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými
odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení predmetu zmluvy a ktorých pôvodcomje objednávatel. V prípade zániku

takejto zmluvy je zhotovitel povinný bezodkladne zabezpecit a predložit objednávatelovi novú zmluvu

splnajúcupodmienky podla prvej vety tohto bodu zmluvy. Ak zhotovitel nepredloží ku dnu zacatia prác

objednávatelovi zmluvu na odoberanie odpadov uzatvorenú s osobou majúcou oprávnenie podla zákona o

odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi. bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy,
v dôsledku ktorého je objednávatel oprávnený od zmluvy odstúpit. V takomto prípade má objednávatel
právo uplatnit si voci zhotovitelovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH

dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto právo mu vznikne dnom zániku tejto zmluvy odstúpením. V prípade
omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávatel oprávnený požadovat od zhotovitela

zmluvnú pokutu vo výške 500.- EUR za každý den omeškania. Omeškanie s opätovným predložením
dokladov je považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávatel oprávnený od

zmluvy odstúpit.

8.20 Zhotovitel je povinný vzniknuté odpady. ktorých pôvodcomje objednávatel:

8.20.1 triedit podla druhov,
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8.20.2 zabezpecit správnost zaradenia odpadu podla Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného

prostredia Slovenskej republiky c. 365/2015 Z. z
..

ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení
neskorších predpisov),

8.20.3 zabezpecit ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

8.21 Zhotovitel je povinný viest a uchovávat evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých
pôvodcom je objednávatel a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia
Slovenskejrepubliky c. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších

predpisov;evidenciu vedie zhotovitel v mene objednávatela.

8.22 Zhotovitel je povinný odo zdat objednávatelovi evidenciu odpadov podla tohto bodu zmluvy, ktoré

vznikli v kalendárnom roku realizácie prác. vždy najneskôr k poslednému dnu príslušného kalendárneho

roku: ak je dielo realizované v jednom kalendárnom roku. je zhotovitel povinný odovzdat evidenciu

odpadov v den podpísania preberaciehoprotokolu diela oprávneným zástupcom objednávatela. Zhotovitel je
povinný odovzdat bezodkladne objednávatelovi evidenciu odpadov aj vždy, ak o to objednávatel
zhotovitela požiada.Zhotovitel je dalej povinný objednávatelovi odovzdat:

8.22.1 protokoly o odbere odpadu. ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané, s uvedením

mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotovitela a zároven poverenou osobou objednávatela a

na strane preberajúceho poverenou osobou osoby oprávnenej nakladat s odpadmi

8.22.2 vážne lístky potvrdené oprávnenou osobou.

8.23 Zhotovitel sa zaväzuje odpad. ktorého pôvodcom je objednávatel, bezodkladne po jeho vzniku

odovzdat osobe oprávnenej nakladat s odpadmi podla zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu

podla bodu 8.19 tejto zmluvy, prednostne s ich prípravou na opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné

zhodnocovanie.

8.24 V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva
poskytnezhotovitel objednávatelovi súcinnost a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu.

8.25 Zhotovitel je povinný vykonat opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom
hospodárstve.

8.26 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotovitela pri nakladaní s odpadmi bude zo strany
orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávatelovi uložená sankcia, je zhotovitel povinný
túto objednávatelovinahradit najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dna dorucenia písomnej výzvy
objednávatela na úhradu uloženej sankcie. Objednávatelje tiež oprá nený jednostranným právnym úkonom

pohladávku podla tohto bodu zmluvy vzniknutú voci zhotovitelovi zapocítat.

Clánok IX.

ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel je povinný písomne oznámit objednávatelovi najneskôr 7 dní vopred, kedy bude dielo

pripravenéna odovzdanie. Objednávatel je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti
na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zahájit preberacie konanie a riadne v nom pokracovat.

9.2 Ak zhotovitel oznámi objednávatelovi. že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa

zistí, že dielo nie je podla podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotovitel

povinný uhradit objednávatelovi všetky náklady tým vzniknuté a zároven je objednávatel oprávnený
požadovat od zhotovitela zmluvnú pokutu vo výške 2 OOO,-EUR.

9.3 Zhotovitel je povinnýpripravit a doložit pri preberacom konaní (ak sú relevantné):

9.3.1 zápisy a osvedcenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov(certifikáty),
9.3.2 zápisy o preverení rozvodov. prác a konštrukcií zakrytých v priebehuprác.
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9.3.3 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a prevádzkových
skúškach,
9.3.4 plán užívania verejnej práce.
9.3.5 stavebný denník (prípadne denníky),
9.3.6 dalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy.
9.3.7 podrobný císlovaný zoznam odovzdávaných dokladov.

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovat za dokoncené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehupreberacieho konania vyhotoví objednávatel zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem

iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb. ak ich dielo obsahuje. s termínom ich odstránenia.

Termin odstránenia urcí objednávatel v primeranej lehote podla povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak

objednávatelodmietne dielo prevziat, je povinný uviest do zápisu svoje dôvody. Objednávatel je oprávnený
odmietnut dielo prevziat najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podla zmluvy,ak nie je
vyhotovené celé dielo podla zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.

9.5 Dielo je považované za ukoncené po ukoncení všetkých prác uvedených v cl. II. tejto zmluvy. ak sú

ukoncené riadne, bez vád a nedorobko a zhotovitel odovzdal objednávatelovi doklady uvedené v bode 9.3

tohto clánku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukoncenie diela alebo den odovzdania. rozumie sa tým
den, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.

9.6 Objednávatel má právo. prevziat aj dielo. ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia

užívaniu diela. V tom prípade je zhotovitel povinný odstránit tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v

zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotovitel neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je
objednávatel oprávnený požadovat od zhotovitela zmluvnú pokutu 100.- EUR za každý nedostatok alebo

vadu a den omeškania s jej odstránením. Objednávatel nie je povinný prevziat dielo vykazujúce nedostatky
alebo drobné vady. Odstránenie vád. nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zápise o odovzdaní

a prevzatí diela.

9. 7 Zhotovitel je povinný v primeranej lehote odstránit nedostatky alebo drobné vady, aj ked sa domnieva,
že za uvedené nedostatky nezodpovedá. áklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie

zhotovitel, a to až do dosiahnutia dohody oboch strán alebo rozhodnutia súdu. Ak nepristúpi zhotovitel k

odstráneniu nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podla po ahy nedostatkov alebo vád, najneskôr
však do S dní po písomnom vyzvaní objednávatela, môže objednávatel voci zhotovitelovi uplatnit zmluvnú

pokutu vo výške I OOO,-EUR za každý den. o ktorý zhotovitel k ich odstráneniu pristúpi neskôr.

Clánok X.

ZÁRUKA

10.1 Zhotovitel poskytuje na dielo uvedené v cl. 11. tejto zmluvy záruku v dlžke 60 mesiacov. Zhotovitel

zodpovedáza to, že dielo je zhotovené na základe rozpoctu (oceneného výkazu výmer) a podla podmienok
dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpi ov a že pocas plynutia zárucnej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel rucí za to, že dielo má v case prevzatia zmluvne

dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, že nemá vady, ktoré by rušili

alebo znižovali hodnotu alebo schopnost jeho používania k zvycajným alebo v zmluve predpokladaným
úcelom. Zhotovitel zodpovedá za nedostatky. ktoré má dielo v case jeho odovzdávania objednávatelovi
a pocas zárucnej doby. Ak odovzdané dielo bude mat vady. má objednávatel právo na dodatocné bezplatné
odstránenie vady.

10.2 Objednávatel je povinný vady písomne reklamovat u zhotovitela bez zbytocného odkladu po ich

zistení. V reklamácii musia byt vady popísané a uvedené. ako sa prejavujú. Dalejv reklamácii môže

objednávatel uviest svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstránit alebo ci požaduje financnú

náhradu.
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10.3 Zhotovitel je povinný najneskôr do 5-tich dní po dorucení reklamácie písomne oznámit, ci reklamáciu

uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak

neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávatela uznáva.

10.4 Reklamáciu je možné uplatnit najneskôr do posledného dna zárucnej lehoty, pricom reklamácia

odoslaná objednávatelom v posledný den zárucnej lehoty sa považuje za vcas uplatnenú.

10.5 Zhotovitel je povinný pristúpit bezodkladne k odstraiíovaniu reklamovanej vady, najneskôr však

do piatich dní po dorucení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je
objednávatel oprávnený požadovat od zhotovitela zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každý den, o ktorý
k odstráneniu vád pristúpi neskôr. Objednávatel má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú
náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotovitel aj v sporných prípadoch, až

do vyriešenia sporu.

10.6 Ak nepristúpi zhotovitel k odstranovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dní po dorucení

reklamácie objednávatela, je objednávatel oprávnený poverit odstránením vady iného dodávatela. Všetky
takto vzniknuté náklady sa zaväzuje uhradit objednávatelovi zhotovitel.

10.7 V prípade havárie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela

objednávatelovi je zhotovitel povinný pristúpit k jej odstranovaniu neodkladne a pracovat na nej až

do úplného odstránenia.

Clánok XI.

DALŠIE PRÁV A A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

11.1 Zhotovitel je povinný vykonávat predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými
zhotovitel preukazoval splnenie podmienok úcasti v sútaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane

situácia, že bude potrebné nahradit nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spÍnat
rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti
podla§ 34 ods. 1 písm. g) zákona uvedené v oznámení. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí Prílohu c. 6 tejto
zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schválit objednávatel. V prípade, že k výmene
kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávatela, bude sa to považovat za podstatné porušenie
zmluvnej povinnosti a objednávatel bude oprávnený odstúpit od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto
povinnosti zhotovitelom, je objednávatel oprávnený požadovat od zhotovitela zmluvnú pokutu 2 000,- EUR

za každé jednotlivé porušenie. Ustanovenie tohto bodu sa uplatní v prípade, že uchádzac preukazoval

splnenie technickej alebo odbornej spôsobilosti podla§ 34 ods. 1 písm. g) zákona v sútaži na tento predmet
zákazky.

11.2 Zhotovitel Je oprávnený prostredníctvom subdodávatelov vykonat dielo iba v prípade
predchádzajúceho súhlasu objednávatela. Zhotovitel je viazaný na súhlas objednávatela pri každom

subdodávatelovi a zároven každý subdodávatel musí splnatpodmienky podla cl. 8 bod 8.11 tejto zmluvy.
Súhlas objednávatela musí mat písomnú formu, V prípade porušenia tejto povinnosti zhotovitelom sa to

bude považovat za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávatel bude oprávnený odstúpit
od zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotovitelom je objednávatel oprávnený od zhotovitela

požadovat zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH urcenej v tejto ZoD.

11.3 Objednávatel je oprávnený previest svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu

osobu. Ak objednávatel prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je
povinný toto neodkladne oznámit písomne zhotovitelovi. Zhotovitel nemôže bez predchádzajúceho
písomného súhlasu objednávatela postúpit svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú

osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy,
v dôsledku ktorého bude objednávatel oprávnený odstúpit od zmluvy.
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11.4 Zhotovitel je povinný oznámit objednávatelovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich
záväzkov podla tejto zmluvy a ktoré môžu mat vplyv na zmenu pokynov objednávatela týkajúcich sa

dosiahnutia úcelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel je povinný chránit majetok objednávatela s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku,
jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívat všetky zákonné prostriedky a uplatnovat
všetky dostupnémožnosti.

11.6 Objednávatelje povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnút zhotovitelovi potrebnú súcinnost. ktorá je
nevyhnutná na dosiahnutie úcelu tejto zmluvy. Objednávatel sa tiež zaväzuje. že bude so zhotovitelom

bez zbytocného odkladu rokovat o všetkých otázkach. ktoré by mohli negatívne ovplyvnit vykonanie diela,
a že mu bude oznamovat všetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit lehoty stanovené na vykonaniediela.

11.7 Zhotovitel je povinný zachovat mlcanlivost o všetkých skutocnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti

s vykonaním diela. najmä nevyužil' ani nesprístupnit tretím osobám žiadne skutocnosti, informácie,

poznatky, podklady alebo iné záležitosti. o ktorých bol pocas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o

ktorých sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotovitel oprávnený poskytovat iba

svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podla tejto zmluvy,
pricom v plnej miere zodpovedá za dodržia anie záväzku mlcanlivosti týmito o obami. Týmto ustanovením

bude zhotovitel viazanýaj po skoncení platnosti tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie požadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznámi objednávatel
dorucením penalizacnej faktúry zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvyje možné kumulovat, ak

v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávatel môže uplatnit zmluvnú pokutu dorucením penalizacnej
faktúry zhotovitelovi kedykolvek potom. co mu na nu vznikne právo. platnost penalizacnej faktúryje 14

dní odo dna jej dorucenia.

11.9 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávatelovi
porušením zmluvných povinností podla tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva
objednávatelana zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.1 O V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane

obyvatelstva - na zhotovovanom diele. alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplnéhodiela bez vád

objednávatelovi - je zhotovitel povinný pristúpit k jej odstranovaniu neodkladne a pracovat na nej až

do úplného odstránenia. Ak tak neurobí. je objednávatel od zhotovitela oprávnený požadovat zmluvnú

pokutu S OOO,-EUR za každý den, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi
neskôr. Pre tento prípad objednávatel a zhotovitel bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pricom
pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8

tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel sa zaväzujeposkytnút objednávatelovi alebo ním povereným osobám súcinnost potrebnú
na vypracovanie záverecného technického a ekonomického hodnotenia dokonceného diela.

Clánok XII.

ZODPOVEDNOST ZA ŠKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli. že ich zodpovednost za škodu vzniknutú porušením povinností
vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadit ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka

a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpi ov platných a úcinných na území Slovenskej
republiky.
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12.2 Objednávatel nemá nárok na náhradu škody. ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo spôsobené
konaním objednávatela alebo nedostatkom súcinnosti zo strany objednávatela. Takéto konanie

objednávatela musí zhotov itel preukázat.

12.3 Zhotovitel, ktorý vykonáva cinnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávatelovi za škodu.
ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.

12.4 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie
s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzat z okolností celkom

vylucujúcichzodpovednost. Úcinkyvylucujúce zodpovednost sú obmedzené na dobu, pokial trvá prekážka,
s ktorou sú úcinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto clánku zmluvy sa uplatní za predpokladu. že druhá zmluvná strana bola
oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanejdobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou
ihned ako sa o ich výskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo
objednávatela na náhradu škod). V prípade vzniku povinnosti zhotovitela zaplatit objednávatelovi zmluvnú
pokutu resp. inú sankciu. je zhotovitel povinný túto zaplatit na základe dorucenej penalizacnej faktúry.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel má právo jednostranne zapocítat aj nesplatné zmluvné pokuty,
ostatné sankcie a náhrady škody voci svojim splatným záväzkom ku zhotovitelovi. Ak vznikne nárok na
zmluvné pokuty. ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty,
ostatné sankcie a náhrady škody spocítavat.

Clánok XIII.

UKONCENIE ZMLUVY, ÚHRADASÚVISIACICH NÁKLADOV

13. I Zhotovitel splní svoju povinnost vy konat dielo jeho riadnym ukoncením a odovzdaním úplného diela
bez vád a nedorobkov podla cl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukoncit túto zmluvy aj:

13.1.1 písomnoudohodou zmluvných strán,

13.1.2 odstúpenímod zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpit iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo zákon.
Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpit z dôvodov dohodnutých touto

zmluvou.je povinná svoje odstúpenie písomne oznámit druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mat

písomnú formu. musí byl dorucené druhej zmluvnej strane a musí v nom byl uvedený konkrétny dôvod
odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenieod zmluvy je úcinné
jeho dorucením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnost zmluvných strán

zaplatit zrnluv né pokuty.

13.3 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého touto
zmluvou. potom povinnosti zmluvných trán sú nasledujúce:

13.3.1 zhotovitel vykoná súpis všetkých , ) konaných prác, ocenený podla spôsobu, ktorým je stanovená
cena diela,

13.3.2 zhotovitel vykoná financné vycíslenie vykonaných prác a spracuje celkovú faktúru.

13.3.3 zhotovitel odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál. ak sa strany nedohodnú inak.

13.3.4 zhotovitel vyzve objednávatela k ciastkovému prevzatiu diela a objednávatel je povinný do štrnástich
kalendárnychdní od dorucenia vyzvania zahájit ciastkové preberacie konanie,
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13.3.5 po ciastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre odovzdanú cast

diela.

13.3.6 strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zaprícinila, je povinná uhradit druhej strane všetky
náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti
zmluvných strán podla tohto bodu zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje uplynutím
lehotyuvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátit plnenia poskytnuté im

pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadat vrátenie plnení
poskytnutých pred odstúpením zmluvy. ároky zhotovitelov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia
nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. a tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovat
ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clánok XIV.

ZÁVERECNÉ USTANOVENIA

14.1 Akékolvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s nou, budú dorucované doporucene
poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. ibaže odosielajúcej zmluvnej strane

adresát písomnosti písomne oznámil no ú adresu sídla. prípadne inú novú adresu urcenú na dorucovanie

písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za dorucené najneskôr uplynutím troch (3) pracovných dní

odo dna odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel
alebo písomnost odmietol prevziat, pokial nebude preukázané dorucenie skôr. V prípade objednávatela je
možné dorucenie písomnosti vykonat aj jej odovzdaním na úradnej podatelni v jej úradných hodinách,
pricom den dorucenia vyznací podatelna úradnýmpostupom na písomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá

v tiesni a za nevýhodnýchpodmienok pre niektorú zo zmluvnýchstrán.

14.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. z ktorých jeden dostane objednávatel a jeden
zhotovitel.

14.4 Túto zmluvu je možné menit len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou
ako

..
dodatok k zmluve:'. Uvedené a netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické

uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávatelov uvedených v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré môže

objednávatel odsúhlasit v súlade s podmienkami uvedenými v týchto bodoch svojim jednostranným
rozhodnutím doruceným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Všetkydohody. uzavreté pred podpisomtejto zmlu y a v jej ob ahu nezahrnuté, strácajú dnom podpisu
zmluvy platnost, a to bez ohladu na funkcné postavenie osôb. ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 Táto zmluva nadobúda platnost dnom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda úcinnost
dnom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle objednávatela.

14.7 Zhotovitel berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára so subjektom, ktorý v zmysle základných princípov
zákona c. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/zákon o slobode informácií/ v znení ne koršich predpisov .,co nie je tajné.je verejné" a

.. prevažujúci verejný
záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb„ na základe dobrovolnosti nad rámec povinnosti
uloženej zákonom o slobode informácií zverejnuje všetky informácie. ktoré sa získali za verejné financie,
alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho
kraja a štátu za úcelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre obcanov a kontroly verejných financií

obcanmi a na základe tejto skutocnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy. resp. jej prípadných
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dodatkov. , rátane jej , šetl-S'ch príloh a to , plnom rozsahu obsah. náležito ti. obchodné tajomstvo,
fakturacné údaje/. na internetovej tránke , la tnika za úcelom zvyšovania transparentnostisamosprávy pre
obcanov a kontrol) verejných financií obcanmi. Tento úhlas a udeluje bez akýchkolvek , ýhrad a bez

casov ého obmedzenia.

14.8 Práva a povinnosti zmluvnýchstrán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami

Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpi mi platnými a úcinnými
, loven kej republike.

14.9 eoddelitelnou úca tou tejto zmluvy ú na ledovné prílohy. u edené v platnom poradí záväznosti

dokumentov , prípade rozporov - od dokumentu naj,) ššou právnou silou (Príloha c. 1) ku dokumentu

s najnižšouprávnou ilou (Príloha c. 9):

Príloha c. 1: VSkaz v Smer - položkovýrozpocet zhotov itela- predloži uchôdzac ako súcast ponuky
Príloha c. 2: Casovýharmonogram, ) koná, ania diela - poioduje sa od úspešného uchádzaca
Príloha c, 3: Kontrolnýa skúšobný plán realizácie diela - požaduje sa od úspešnéhouchádzaca
Príloha c. 4: Zoznam subdodáv ate rov - predložl uchádzac ako súcast ponuky
Príloha c. 5: Potvrdenie o poi teni zodpovedno ti La škodu - požaduje sa od úspešnéhouchádzaca
Príloha c. 6: Zo111am kvalifikov aných o ôb - predloži uchádzo: ako súcast ponuky
Príloha c. 7: Preberací protokol staveniska - vzor - požadujesa od úspešného uchádzaca
Príloha c. 8: Výpisz regi tra partnerov verejného ektora- požaduje sa od úspešnéhouchádzaca
Príloha c. 9: Preberací protokol diela - , zor - požoduje sa od úspešného uchátl=aéa

Ak niektorá z uvedených príloh , ca e uzavretia zmluvy neexi tuje. stane sa prílohou tejto zmluvy
momentom jej , zniku.

Za objednávatela:
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Príloha c,
....

Zmlúv y o dielo

Zoznam subdodávatelov

Dolu podpísaný zástupca zhotovitela týmto cestne V) hlasujem. že na realizácii predmetu zákazky
,,

\\\\ , , ,, , , vxxx-, \\\ "'"'"'"'"'," ", xx" , ) hlásenej verejným obstarávatelom

n \ \ \ \ \ \ \\ u \ \\\\ \ \\ nu \ \ \ \ Bratislava

O sa nebudú podielat subdodávatelia a celý predmetu kutocnime vlastnýmikapacitami.
O sa budú podielat nasledox ni subdodáx atelia :

1 Osoba oprávnená
Percentuálny

P. c.
Obchodné meno a ídlo

ICO konat a

podiel
Predmet

subdodáv a tela subdodáv a tela (meno subdodávok

a priezvisko)
na zákazke

1.

2.

3.

V dna
.

meno a priezvisko,funkcia
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