Zmluva
v

zmysle ustanovenia§ 536

a

o

dielo

Obchodný zákonník
,,Obchodný zákonník") medzi zmluvnými
nasl. c. 513/1991

Zb.

neskorších

znení

v

predpisov (dalej

len

stranami:

Objednávatel:
Názov:
Sídlo:

Zastúpený:
Osoba oprávnená
rokovanie

vo

na

veciach

zmluvných:
ICO:
DIC:
Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej

len

„objednávate!"')

Zhotovitel:
Názov:
Sídlo:

Štatutárny
zástupca :
Osoba oprávnená
vo

na

rokovanie

veciach technických:

ICO:
DIC:
ICDPH:
spojenie :
Císlo úctu:
Bankové

Spolocnost je zapísaná v
(dalej len ,,zhotovitel"')

registri Okresného

Obchodnom

súdu Bratislava

I, Odd.:

PREAMBULA
Zmluvné

strany uzatvárajú túto zmluvu

343/2015

Z.

c.
o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania
v zmysle zákona
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dalej len „zákon") na predmet
zákazky: ,,Oprava šatní a osvetlenia v suteréne školy", realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou (dalej len
„sútaž") podla § 117 zákona o verejnom obstarávaní
z.

Objednávatel
513/1991
alebo

Zb.

o

a

zhotovitel

(dalej spolocne aj

Obchodný zákonník

„zmluva")

za

nižšie

v

ako

,,zmluvné strany")

znení neskorších

predpisov na

sa

podla § 536 a nasl. zákona c.
tejto zmluvy o dielo (dalej len ,,ZoD"

dohodli

uzavretí

uvedených podmienok:

Clánok

I.

ZMLUVNÉ STRANY
Zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísat
podpis inej osoby.
Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konat len
zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich zmluvné strany
formou dodatku k tejto ZoD.
1.1

vo

veciach

zmenu

vo

veciach

a

k

platnosti zmluvy nie je potrebný

technických a nie sú oprávnení dohodnút
technických, musí byt vykonaná písomne

Zástupca objednávatela, poverený riešením
technických problémov, kontrolou
vykonaných prác
zmien
diela
predbežnýmprerokúvaním
a doplnkov
(dalej tiež ako „technický dozor investor?"alebo „stavebný
dozor"):
1.1.1

a

Meno

a

priezvisko:

Tel.:

E-mail:

Uvedený zástupca je oprávnený vykonávat rozhodnutia, týkajúce sa:
pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich castí,
odstránenia
alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
odsúhlasenia
zmien oproti relevantnej dokumentácii, za podmienky dodržania
rovnakej kvalitatívnej
úrovne

a zachovania, resp. zníženia
vylúcenia pracovníkov zhotovitela

realizáciu

ceny,
zo

staveniska, ktorí porušia právne predpisy

a

platné pre

nariadenia

diela.

Další zástupca objednávatela oprávnený zúcastnovat
vo veciach
technických:
Meno a priezvisko

sa

prác na diele, kontrolných dní

a

oprávnený na komunikáciu

Tel.:
E-mail:

Zástupca zhotovitela, poverený riadením
diela (dalej len „stavbyvedúci"):

1.1.2

a

stavebných prác

koordináciou

a

iných

cinností

súvisiacich

s

realizáciou
Meno

a

priezvisko:

Tel.:
E-mail:

Objednávatel je 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.

Objednávatel predloží zhotovitelovi
Objednávatel je oprávnený

v

zoznam

poverených osôb najneskôr v den odovzdania

prípade potreby aktualizovat

staveniska.

predloží

oprávnených osôb, ktorý bezodkladne

zoznam

zhotovitelovi.

Clánok
PREDMET
2.1

Zhotovitel

uskutocnenie

sa

zaväzuje vykonat

za

ZMLUVY

podmienok stanovených

v

tejto zmluve

všetky práce

a

dodávky

pre

diela:

,,.,Oprava šatní

a

osvetlenia

Predmetom plnenie na základe tejto zmluvy sú dodávky
školy v budove Gymnázia na ul. Vazovova 6 v Bratislave.

Predmet

n.

zmluvy je definovaný nasledovnou

a

v

školy",

suteréne

práce súvisiace

s

opravou

šatní

a

osvetlenia

v

suteréne

dokumentáciou:

a) Výkazom výmer
b) Zadávacími podmienkami objednávatela obsiahnutými
procesu verejného obstarávania
c) Ponukou zhotovitela predloženou v sútaží

vo

„Výzve

na

predloženie ponuky"

v

rámci

d) Podrobným casovým harmonogramom realizácie

diela

zmluvy dalej je:

2.2 Predmetom

j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi
technickými 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 predpísaných
atestov
v požadovanom rozsahu
diela,
diela,

2.2.1 dodávka

t.

a

2.2.2

dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené

realizácie

diela

vyžadujú. Takýmito
prvky, konštrukcná

castami

alebo docasné), kotevné
2.2.3

výkaze výmer, ale si ich povaha diela a okolnosti
najmä
výlucne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé
výstuž, montážny materiál, atd., ak si to povaha diela vyžaduje,

diela sú

vo

avšak nie

predkladanie na schválenie zástupcovi objednávatela: technickej dokumentácie
do diela„
a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním

a

stavebných

vzoriek

materiálov

2.2.4

zhode

povinnost zhotovitela zabezpecit všetky vyžadované revízne
týkajúce sa diela, jeho castí alebo stavebných výrobkov,

2.2.5 zaškolenie
2.2.6

obsluhy

poistenie zhotovitela

u

všetkých zhotovitelom
voci škodám

správy, osvedcenia, certifikáty

dodávaných zariadení, ak si

spôsobeným cinnostou

to

a

vyhlásenia

o

povaha diela vyžaduje,

podla tejto zmluvy,

spracovanie prehladného manuálu/kalendára
pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho castí, ak si to
bude odovzdaná
vrátane jej zoznamu,
v prehladnej forme
povaha diela vyžaduje. Dokumentácia
najneskôr ku dnu
odovzdania
a prevzatia diela,
2.2.7

spracovanie prevádzkových alebo manipulacných poriadkov 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,
2.2.8

zabezpecenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz nepoužitého materiálu,
dôsledku
v
poriadku na stavenisku, cistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znecistené
prác

2.2.9 cistenie staveniska,
udržiavanie

zhotovitela,
a skúšobného
spracovanie kontrolného
plánu verejnej práce podla § 13 zákona c, 254/1998 Z. z.
potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitelom,

2.2.1 O

2.2.11

predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov najneskôr pri odovzdávaní

s

diela.

Objednávatel je oprávnený aj v priebehu realizácie požadovat zámeny materiálov oproti pôvodne navrhnutým
a dohodnutým materiálom
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
informovat 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.
2.3

písomného súhlasu objednávatela nesmie zhotovitel použit iné materiály, technológie alebo zmeny voci
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,
2.4 Bez

ocenenému

ktorom je

jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotovitel urobí, je povinný na písomné vyzvanie
objednávatela vykonat okamžite nápravu tak, aby 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.
o

2.5

v

case

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 ekvivalentnýpredmet plnenia, zaväzuje sa spolu s jeho dodaním predložit potvrdenie od nezávislej
inštitúcie,
že nim 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
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
situácie
i
ktoré
a
tie,
skúsený zhotovitel má odôvodnene
predvídat pri
vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.
mu

známe

2.7

Všetky materiály a výrobky uvedené vo výkaze výmer sú špecifikované vzhladom na požadované platné
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.
všeobecne

2.8 Zhotovitel

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
uvedenú v cl. rv. tejto zmluvy.
cenu
sa

Projektované rozmery stavebných výrobkov
premeraním priamo na stavbe.
2.9

a

konštrukcií

Clánok

je nutné

pred

ich zadaním

do

výroby overit

ru.

CAS PLNENIA
3.1 Zhotovitel

zacne

objednávatelovi dielo

s

prácami po nadobudnutí úcinnosti tejto zmluvy. Zhotovitel je povinný vykonat
rozsahu podla cl. II. tejto zmluvy v nasledovných etapách:

3.1.1 Termín

zacatia

3.1.2 Termín

vykonania

dní)
nasledujúcim po

prác: najneskôr do troch

odo dna odovzdania

a

odovzdania

odovzdat

dní od odovzdania

staveniska.

najneskôr do 60 kalendárnych dní (šestdesiat kalendárnych
objednávatelom, pricom prvý den tejto lehoty sa zacína pocítat dnom
staveniska objednávatelom.
celého

diela:

staveniska

dni odovzdania

Objednávatel odovzdá

a

v

zhotovitelovi

stavenisko

podla

cl. Vll.

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,
vrátane. V takom prípade je zhotovitel
a to od prvého dna omeškania
povinný zmluvnú pokutu zaplatit za obdobie
až do dna zacatia prác, alebo do momentu
vztahu
zániku zmluvného
zhotovitel
na základe tejto ZoD. Ak nezacne

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 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 zmluvy odstúpením.
s

3.3 Zhotovitel

dokonci

dielo bez zjavných vád

a nedorobkov
a pripraví dielo na odovzdanie
objednávatelovi v
podla bodu 3.1.2 tohto clánku zmluvy. Ak zhotovitel
pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne
dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel dielo prevziat aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak
zmluvné strany sa dohodli, že financné vyrovnanie je objednávatel oprávnený vykonat tak, akoby dielo bolo

termíne

dokoncené

v

dohodnutom

termíne

ukoncenia.

tejto zmluvy o dielo je aj podrobný casový harmonogram realizácie diela, ktorý
zmluvy. Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávatelom.
3.4 Súcastou

tvorí

prílohu tejto

Termíny uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako i pre dielo ako celok, sú pre zhotovitela záväzné.
dôjde v priebehu prác zo strany zhotovitela s dokoncením
ciastkových prác alebo diela ako celku podla
harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 kalendárnych dni, považuje sa toto za podstatné porušenie zmluvy
a objednávatel je oprávnený od tejto 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.
Alternatívne, v prípade omeškania zhotovitela s dokoncením ciastkových prác podla harmonogramu, ktoré bude
dlhšie ako 15 dní, je objednávatel oprávnený požadovat od zhotovitela
zmluvnú pokutu vo výške O,1% denne z
diela
od
16.
dna
omeškania
do
uskutocnenia
sa
(myslí
cena
s
DPH)
ceny
predmetnej casti diela alebo do zániku
zmluvného vztahu uzatvoreného
Pre vylúcenie pochybnosti, oba varianty zmluvnej pokuty podla
touto zmluvou.
tohto bodu zmluvy nemožno uplatnit súcasne.
3.5
Ak

bránia v splnení jeho povinnosti
prípade prekážok spocívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotovitelovi
predmet zákazky pre objednávatela v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutocnenie predmetu
zákazky uvedená v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok
spocívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávatelovi bránia v splnení jeho povinností podla tejto zmluvy v
dohodnutejlehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto
prekážkach je úcastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého úcastníka
bezodkladne
Zároven
písomne informovat.
je povinný existenciu
prekážok spocívajúcich vo vyššej moci
relevantným spôsobom preukázat. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predlženia
lehoty na plnenie, nie je
3.6 V

uskutocnit

zmluvná

strana

v

omeškaní.

3.7 Pod

vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídatelných
zmluvnými stranami neovplyvnitelných prekážok. Zmeny pocasia okrem extrémnych hydrologických alebo
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.
a

•

.

Clánok
CENA
4.1 Cena diela
-

IV.

DIELA

súcast tejto zmluvy
je stanovená na základe cenovej ponuky zhotovitela, ktorá tvorí neoddelitelnú
ocenený výkaz výmer (položkový rozpocet). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako
i za dielo ako celok, sú maximálne
nie je uvedené inak. Pokial nie je v
a neprekrocitelné, pokial v tejto zmluve
zmluve
uvedené
táto
tejto
inak, zahrnuje
cena
všetko, co je k vykonaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre

splnenie diela potrebné):
4.1.1

náklady na vykonanie a

riadne

dokoncenie

diela,

náklady na zriadenie docasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia vrátane prejednania a úhrady
potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.), skládok a nákladov s tým spojených,
4.1.2

docasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu
vytýcenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,
4.1.3

a

poplatky

za

takýto záber, vrátane nákladov

náklady na dopravu

a

poplatky,

colné

náklady a poplatky za odvoz prebytocného materiálu, zabezpecenie nakladania
osobou a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela,
4.1.6

náklady
VO,

4.1.7
vrámci

na

prirážky,

4.1.4 obchodné
4.1.5

diela

výrobnú dokumentáciu,

na

ktorá bude

s

odpadom oprávnenou

vyhotovená na základe sútažných podkladov zverejnených

náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkcných skúšok (vrátane
na energiu) a na odborné
posudky, osvedcenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie
v
uvedených
parametrov
zmluvnej dokumentácii,
4.1.8

nákladov

náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe

4.1.9

v

vyhotoveniach

troch

v

slovenskom

vrátane

náklady na všetky práce vykonávané za úcelom splnenia podmienok uvedených
prípadných geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,

4.1.11

náklady na poistenie,

4.1.12

zaistenie bezpecnosti

4.1.1 O

a

mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhladom
víkendov, prípadne dní pracovného pokoja.

ocenil

a

oboznámil

ceny:

zadaním

so

všetkou

sa

-

preveril miestne podmienky,
v

povahe bude potrebné dielo vyhotovovat pocas

tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil
všetky práce trvalého a docasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a vcasné splnenie zmluvy a

-

-

k jeho

v

pri stanovení

že

úradných povoleniach,

ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,

4.1.13

Zhotovitel

v

jazyku,

a

relevantnou

dokumentáciou,

dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky
tejto zmluvy.

na

objednávatela známe

ku dnu

uzavretia

4.2 Jednotkové

ceny v položkovom rozpocte sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela
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 odpocty z ceny alebo pre
ocenovanie dodatocných prác vyžiadaných objednávatelom.
v

4.3 Celková

cena

za

vyhotovenie predmetu zmluvyje

Cena bez DPH

77

790,00 EUR

DPH 20%

15

558,00 EUR

93

348,00 EUR

Cena

spolu

s

4.4 Cena môže

DPH

byt' zmenená

len

v

prípadoch:

objednávatel
zmluvy,

4.4.1 ak

clánku

4.4.2 ak
4.5 Ak

bude

písomne požadovat vykonanie dodatocných prác postupom

priebehu realizácie

v

diela

dôjde k

podla bodu 4.6 tohto

sadzby DPH.

zmenám

niektoré práce alebo cinnosti uvedené

v položkovom rozpocte nevykonajú zo strany zhotovitela, pretože
priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpocítané, a to v cene podla
položkového rozpoctu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto clánku. Posúdenie, ci niektoré z prác obsiahnutých v položkovom
rozpocte 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 objednávatelom uzavriet dodatok
k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vynaté spolu s
úpravou zmluvnej ceny. Ak

sa

tieto

sa

ukážu

v

napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávatel povinný za ich vykonanie zaplatit; na tento úcel
vykonanie nepotrebných prác bude považovat za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podla tohto bodu budú
zmluvné strany postupovat primerane podla bodu 4.8 tohto clánku.
zhotovitel
sa

sa
pri vykonaní diela objaví potreba cinnosti nezahrnutých do rozpoctu, pokial tieto cinnosti neboli
predvídatelné v case uzavretia zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa zhotovitel domáhat primeraného zvýšenia
aviac práce môžu byt vykonané výlucne na základe písomne uzavretého dodatku
celkovej ceny o práce naviac.
k tejto zmluve, v opacnom prípade objednávatelovi nevzniká povinnost vykonané naviac
práce zaplatit.

4.6 Ak

4. 7 V
a

prípade vyskytnutia

sa

prác definovaných v

bodoch

4.5

4.6

uzatvorenie

dodatku

predmetu plnenia podla

ZoD bude

a

sa

riadi ustanovením

§ 18

nasl. zákona.

4.8 Postup úpravy ceny diela

pri zúžení,

4.8.1 každá

objednávatelom oproti ponuke ocenenému výkazu výmeru (položkový rozpocet),
a podpísaná zástupcami zhotovitela, objednávatela, v prípade potreby
aj inými

bude

zapísaná

úcastníkmi

v

stavebnom

realizácie

rozšírení

-

denníku

diela,

v

rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovat
spolu,
rekapituláciu ceny

dodatkov

k

položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,

-

položkovitý odpocet ceny menej prác,

-

-

-

súlade

k

rozpoctu

s

bodom

cenu

z

rozpoctu,

cenu

jednotlivých dodatkov

a cenu

rozpoctu,

-

-

v

bez súhlasu

-

-

nasledovný:

prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou
(v prípade zúženia na návrh objednávatela
aj
zhotovitela), vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoctu, ktorý bude obsahovat:

4.8.2
4.5

navrhnutá

zmena

resp.

sprievodnú správu,
kópiu zápisov

zo

stavebného

vplyv na dodržanie termínov
dalšie náležitosti

4.8.3 pre ocenenie

denníka,
podla harmonogramu,

(zápisy, nácrtky,
výkazu výmeru

iné

potrebné dokumenty) objasnujúce predmet dodatku

naviac

prác bude

zhotovitel

rozpoctu.

používat ceny nasledovne:

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpocte tejto zmluvy bude
z položkového rozpoctu podla tejto zmluvy,
b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v rozpocte (ocenenom výkaze výmer),
individuálnou
kalkuláciou, odsúhlasenou objednávatelom,

používat
ocení

ceny

zhotovitel

c) zhotovitel predloží výkaz výmer vrátane kalkulacných vzorcov
pri položkách, ktoré neboli súcastou
rozpoctu, objednávatelovi na odsúhlasenie, pricom objednávatel ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené
nesúhlasu
s odôvodnením
v primeranej lehote
najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dna jeho
dorucenia objednávatelovi. Výkaz výmer, odsúhlasený zo strany objednávatela i zhotovitela, bude
podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov,
bude mat nasledujúce zloženie:
d) kalkulacný vzorec
priamy materiál, mzdové náklady, ostatné priame
náklady, nepriame náklady, zisk.
4.8.4 zhotovitel

predloží dodatok/dodatky k rozpoctu objednávatelovi

odsúhlasí, príp.

vráti

neodsúhlasené

s

odôvodnením

odsúhlasenýzo strany objednávatela i zhotovitela
zmluvy v znení prípadných dodatkov,
4.8.5
cena

návrhu

dodatku

bude

na odsúhlasenie, pricom objednávatel ich
primeranej lehote. Dodatok k rozpoctu,
podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejto

nesúhlasu

v

tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnutú
dohodnutá, podla odsúhlasených dodatkov k rozpoctom,
v

k

cenu

dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci
objekte, bude oprávnovat zhotovitela k uplatnovaniu zmenenej ceny vo faktúre.
4.8.6

4.9 Zmluvné

následne

sa

strany sa dohodli, že
ním stane, nemá nárok

platcu DPH je
úrovni

s

cena

sa

s

oznacením, kde bola

zmeny

ceny

táto

pri príslušnom

prípade, ak zhotovitel ku dnu predloženia ponuky nebol platcom DPH, avšak
zvýšenie celkovej ceny diela, t.j. v prípade zmeny postavenia zhotovitela na
diela dohodnutá v bode 4.3 tejto zmluvy konecná a nemenná
a bude považovaná za cenu
na
v

na

DPH.

Clánok V.
PLATOBNÉ PODMIENKY
nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je
oprávnený fakturovat len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotovitela obsahovat
i práce, ktoré neboli objednávatelom odsúhlasené, je objednávatel
oprávnený dorucenú faktúru vrátit zhotovitelovi
v lehote
splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do dorucenia opravenej faktúry
neplynie a objednávatel sa nemôže dostat do omeškania s úhradou faktúry zhotovitela.
5.1 Ak

zhotovitel

5 .2 Zhotovitel

vykonané práce jednu záverecnú faktúru. Podkladom pre vystavenie faktúry a jej prílohou
vystavený a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp.
zabudovaných materiálov odovzdaných objednávatelovi, pricom takýto súpis 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 DPH bude zaokrúhlená
miesta. Faktúra bude splatná
na 2 desatinné
do 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 predmetu zmluvy. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej
republiky, aktuálne platnej ku dnu vystavenia faktúry. Faktúra musí obsahovat všetky náležitosti v zmysle zákona
c. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 1O zákona c. 431/2002 Z.
z. o
úctovníctve.
V prípade že faktúra nebude obsahovat
všetky náležitosti podla zákona c. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 1O zákona c, 431/2002 Z. z. o úctovníctve, alebo k nej nebudú
priložené prílohy 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. Objednávatel uhradí faktúru zhotovitela
najneskôr do
30 dní po jej dorucení, pricom za termín úhrady faktúry je považovaný den odpisu
príslušnej ciastky z úctu
objednávatela.
bude

vystaví

zhotovitelom

za

Objednávatel zadrží 5 % z hodnoty faktúry bez DPH ako zádržné v súlade s ustanovením
§ 12 zákona c.
Z. z. o verejných prácach v znení neskorších
predpisov. Zmluvné strany sa nad rámec uvedeného
výslovne dohodli, že zádržné sa zhotovitelovi vyplatí po upi ynutí 60 dní od odovzdania diela. Objednávatel vyplatí
zádržné najneskôr do 30 dni odo dna dorucenia žiadosti od zhotovitela po uplynutí lehoty podla predchádzajúcej
vety. Ak budú pocas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené po
uplynutí 60 dni odo dna odovzdania diela a po odstránení všetkých zistených vád, nedostatkov a nedorobkov. V
prípade, ak v dohodnutej lehote zhotovitel neodstráni vady a nedorobky diela, objednávatel je oprávnený tieto
vady a nedorobky odstránit na náklady zhotovitela a na tento úcel použit okrem iného sumu zádržného podla tohto
bodu zmluvy.
5.3

254/1998

5 .4 Zhotovitelovi

vzniká

nárok

zaplatenie ceny za skutocne zrealizované a dokoncené cinnosti stanovené v tejto
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 predmetné plnenie objednávatelovi.
na

zmluve riadnym uskutocnením

5.5 Ak

dôjde zo strany objednávatela k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotovitel oprávnený požadovat od
objednávatela úrok z omeškania vo výške podla § 369a obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa
cena
s DPH) za každý den omeškania.
5.6 Vo faktúre budú samostatne

oddelené

platby za dohodnuté
Clánok
ST A VEDNÝ

práce a

za

prípadné dodatocné práce.

Vl.

DENNÍK

6.1 Zhotovitel

je povinný viest odo dna prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do
je povinný zapisovat všetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel je povinný viest
stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovat údaje o casovom postupe prác, ich rozsahu a
akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných, údaj o osobách a mechanizmoch
na stavbe, pocet odpracovaných
hodín, prípadné vyjadrenia objednávatela, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre
posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnost viest stavebný denník koncí
odovzdaním a prevzatím diela a zhotovitel je povinný ho uchovávat minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie
práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podla tejto zmluvy byt odovzdaný objednávatelovi v skoršom termíne.
ktorého

6.2 V stavebnom

denníku

musí

byt' uvedené okrem iného:

sídlo, ICO (príp. DIC)zhotovitela,
sídlo, ICO (príp. DIC)objednávatela,
6.2.3 meno zástupcu objednávatela
technický dozor objednávatela,
6.2.4 identifikacné
údaje diela,
6.2.5 prehlad všetkých vykonaných skúšok akosti,
6.2.1 názov,
6.2.2 názov,

-

dokumentácie k dielu vrátane všetkých zmien a doplnkov,
zoznam
6.2.7 zoznam
dokladov a úradných opatrení 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
6.2.6

stavebného
6.3

6.4

sa

vykonávajú niektoré

ustanovenia

zákona

Všetky listy stavebného

denníka

musia

byt ocíslované.

denníka
citatelne
Zápisy do stavebného
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. stavbyvedúceho
môžu do stavebného
dennlka vykonávat potrebné záznamy len osoby uvedené v Stavebnom zákone.

6.5 Ak nesúhlasí

zhotovitel, resp. stavbyvedúci zhotovitela so zápisom, ktorý vykonal objednávatel alebo ním
poverený zástupca, do stavebného dennika musí k tomuto zápisu pripojit svoje stanovisko najneskôr do troch
pracovných dní odo dna zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.

Objednávatel je povinný vyjadrovat sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných zhotovitelom, najneskôr
piatich pracovných dní odo dna ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre
prípadné
dodatocné práce bude vedený samostatný stavebný denník
dodatocných prác.
6.6
do

Zápisy v stavebnom denníku
doplnkov a zmien zmluvy.
6.7

sa

nepovažujú

za

zmenu

Clánok

zmluvy, ale

môžu

slúžit

ako

podklad

pre

vypracovanie

VII.

STAVENlSKO
Staveniskom

priestor urcený sútažnou dokumentáciou alebo iným dokumentom pre vykonávanie diela
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
prípadné uskladnovanie
stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutocnovanie
diela a na umiestnenie
a

sa

pre zariadenie

zariadenia
7.1

rozumie

staveniska.

staveniska.

Objednávatel odovzdá

zhotovitelovi

stavenisko

do

piatich kalendárnych dní odo
písomnej výzve objednávatela, o
odovzdávací a preberací protokol, ktorého vzor tvorí prílohu tejto zmluvy. Zhotovitel
staveniska poskytnút potrebnú súcinnost, inak lehota na odovzdanie
neplynie.
tejto Zmluvy, najneskôr však

7.2 Zhotovitel

je povinný

v

lehote

urcenej

v

dna nadobudnutia
com

úcinnosti

zmluvné

strany spíšu
je povinný k odovzdaniu

svoje náklady zabezpecit akékolvek zariadenie staveniska potrebné na realizáciu
vstupovat iba poverení zamestnanci
objednávatela, alebo zhotovitela, príp. nimi
poverené tretie osoby, co je povinný zabezpecit zhotovitel. V prípade porušenia povinnosti podla predchádzajúcej
vety je zhotovitel na žiadost objednávatela povinný zaplatit zmluvnú pokutu vo výške I OOO,-EUR za každé
jednotlivé porušenie.
diela.

a

stavenisko

na

môžu

7.3 Zhotovitel

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

na

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
napojenia na
odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií
diela a napojenie na verejnú
pre potreby realizácie
kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše pociatocné a konecné merania.
7.4

7.5 Ak

súvislosti

zacatím

prác na stavenisku bude potrebné umiestnit 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 priebehom vykonávania prác.
7.6

v

Zhotovitel

so

je povinný udržiavat na prevzatom stavenisku
poriadok a cistotu a je povinný zabezpecit
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a necistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude
napriek písomnej výzve zhotovitel toto dodržiavat, zabezpecí tieto práce objednávatel a náklady bude uplatnovat
u zhotovitela.
Objednávatel môže pre toto uplatnenie použit aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv.
jednostrannýmzápoctom.

Objednávatel má právo nezacat preberacie konanie diela resp. nepodpísat preberací protokol, ak nie je na
poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom
zabezpecené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva.
7.7

stavenisku

7.8

ajneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotovitel povinný vypratat stavenisko a upravit ho tak,
V prípade, že zmluvná
dokumentácia
toto neurcuje, tak zhotovitel
urcuje zmluvná dokumentácia.
vyprace
stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom
termine vypratané alebo
upravené do dohodnutého stavu je objednávatel oprávnený úctovat zhotovitelovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,EUR za každý den, pocas ktorého bude stavenisko užívat neoprávnene, a to až do dna vypratania staveniska.

ako

Clánok

VID.

VYKONÁVANIE

DIELA

8.1 Zhotovitel

je povinný realizovat dielo v súlade s podmienkami urcenými zmluvou, ponukou zhotovitela
a prípadnými pokynmi objednávatela. Zhotovitel
je povinný pri realizácii diela dodržiavat všetky záväzné a aj
doporucené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpecnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie
vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho cinnosti. Ak porušenim týchto predpisov vznikne akákolvek škoda, znáša všetky
vzniknuté náklady zhotovitel. Zhotovitel
zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpecnosti pri
sa bude riadit
zamedzenia
práci a
nadmernej hlucnosti a prašnosti na stavenisku a okolí. V prípade porušenia povinnosti
zhotovitela podla tohto bodu je zhotovitel
povinný na žiadost objednávatela zaplatit zmluvnú pokutu vo výške
500,- EUR za každé jednotlivé porušenie.
8.2 Zhotovitel

je povinný vyzvat objednávatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu
všetkých vykonaných prác, ktoré budú v dalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto
kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadost objednávatela odkryt
práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za úcelom kontroly zo strany
objednávatela. V prípade ak sa objednávatel do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotovitel
oprávnený pokracovat v prácach resp. objednávatelom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade
hradí objednávatel. Objednávatel urcí svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý bude
priebežne kontrolovat postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije
aj na kontrolné dni vykonávania diela. Tie je objednávatel oprávnený organizovat v lehotách podla potreby
a svojho uváženia
aje oprávnený na ne pozvat okrem zástupcu zhotovitela tiež iné osoby. O konaní kontrolných
dní je povinný objednávatel zhotovitela
vopred vhodným spôsobom informovat.
8.3 Zhotovitel

plnej miere zodpovedá za bezpecnost a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska,
všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpecnostných a zdravotných
požiadaviek na stavenisko (najmä ariadenie Vlády SR c. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpecnostných a
zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpec! ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich
nedodržiavania
sa zhotovitel
zaväzuje uhradit na žiadost objednávatela zmluvnú pokutu 1 000,- EUR za každý
jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotovitela ako aj ich subdodávatelia
budú riadne oznacení
reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v pripadoch,
príslušnostou ku svojmu zamestnávatelovi
a budú nosit
kedy to ukladá zákon. Dalejsa zhotovitel zaväzuje dodržiavat 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
nenarušil
sa zaväzuje prijat primerané opatrenia, aby svojou cinnostou
bezpecnost osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa 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 nebezpecných prácach, a to v rozsahu urcenom touto právnou normou.
v

dodržiavanie

Zároven zhotovitel
c. 377/2004

z.

z.

berie
o

na

ochrane

vedomie, že

v

nefajciarov a

priestoroch a areáli objednávatela platí zákaz fajcenia v zmysle zákona
neskorších
o zmene
a doplnení niektorých zákonov
v znení
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, majúci 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

vandalizmom

je povinný zabezpecit dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo
doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu objednávatelom bez výhrad znáša

do

zhotovitel.

8.6 Zhotovitel

je povinný byt' poistený pre prípad zodpovednosti 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 prevzatia
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
zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH
právo uplatnit si voci zhotovitelovi
dohodnutej v tejto zmluve, pricom toto právo mu vznikne dnom zániku tejto zmluvy odstúpením.
8.7 Ak cinnostou
zhotovitela
dôjde k spôsobeniu škody objednávatelovi alebo iným
opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo
podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotovitel povinný bez zbytocného odkladu túto
to nie je možné, tak dokázanú škodu financne nahradit.
Všetky náklady s tým spojené znáša

subjektom z dôvodu
iných noriem, alebo
škodu odstránit

a

ak

zhotovitel.

8.8 Zhotovitel

vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo riadit práce
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 preukázatelných dôvodov.
Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotovitelom
bezodkladne
nahradená
na

stavenisku.

inou osobou.

8.9 Zhotovitel

zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené
Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom
Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
8.1 O Zhotovitel

pre územie

c. 133/2013

je povinný zabezpecit upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej cinnosti a
svojich subdodávatelov
podla príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotovitel
zabezpecí
uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku 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 požiadanie aj v priebehu realizácie diela. akladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit
platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva.
cinnosti

8.11 Zhotovitel

je oprávnený prostredníctvom subdodávatelov
vykonat dielo v prípade predchádzajúceho súhlasu
objednávatela. Zhotovitel je viazaný na súhlas objednávatela pri každom subdodávatelovi
a zároven
každý
subdodávatel
musí spÍnatpodmienky 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. 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

prílohe tejto zmluvy. V prípade zámeru realizovat
zámeru realizovat
a
nástup
zmenu
pôvodného subdodávatela
je zhotovitel
povinný písomne informovat
objednávatela do piatich pracovných dní odo dna uzatvorenia
zmluvy
diela. Subdodávatel
so subdodávatelom
o jeho nástupe na realizáciu
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 dni odo dna dorucenia
písomného oznámenia
nového

subdodávatela

v

taktiež

zhotovitela.
musí spÍnat podmienky podla príslušných ustanovení
zákona
Každý subdodávatel
obstarávaní, pricom objednávatel osobitne overí, že každý subdodávatel, vybraný zhotovitelom

8.11.3

o

verejnom

splnaalebo

najneskôr v case plnenia zmluvy bude splnatpodmienky podla § 32 ods. 1 písm. e) a t) zákona. K rovnakej
voci ich prípadným subdodávatelom
povinnosti zhotovitel písomne zaviaže aj svojich subdodávatelov
tak,
retazci všetci dodávatelia
aby v celom subdodávatelskom
spÍnalialebo najneskôr v case plnenia zmluvy budú
spÍnatpodmienky podla § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona. Objednávatel dalej osobitne overí, že u príslušného
subdodávatela
neexistujú dôvody na vylúcenie podla § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.
8.11.4 Zhotovitel
a každý subdodávatel, ktorý má povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného
sektora, musí byt v nom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Výpis z registra partnerov
verejného sektora ku dnu uzatvorenia tejto zmluvy tvorí prílohu tejto zmluvy.
8.11.5

Ak došlo k

z registra partnerov
výmazu subdodávatela
verejného sektora, je zhotovitel povinný túto
objednávatelovi do 5 dní odo dna vykonania výmazu a zároven je zhotovitel povinný
nahradit takéhoto subdodávatela
subdodávatelom, ktorý bude spÍnatpodmienky podla § 32 ods. 1 písm. e)
zákona
obstarávaní
a t)
o verejnom
a ak má povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora,
musí byt v nom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.

skutocnost

oznámit

8.11.6 Každý subdodávatel

musí

byt schopný realizovat

príslušnú cast predmetu zákazky v rovnakej kvalite

ako zhotovitel.

Objednávatel má právo odmietnut podiel na realizácii
8.11.6.
splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3
8.12

plnenia predmetu zmluvy subdodávatelom, ak nie sú

-

8.13 Zhotovitel
sa
zaväzuje plnit svoje financné záväzky voci subdodávatelom, podielajúcim sa na plnení
predmetu tejto zmluvy, riadne a vcas. Porušenie tejto povinnosti zo strany zhotovitela
sa bude považovat za
podstatné porušenie zmluvy a bude viest u objednávatela ku zníženiu hodnotiacej známky referencie podla § 12
zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže
objednávatel navyše odstúpit od tejto zmluvy 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.

preskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel povinný v lehote 7 pracovných
objednávatela predložit objednávatelovi zmluvné vztahy subdodávatelov
celého
retazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením podla výzvy objednávatela. Zmluvnými vztahmi
sa myslia
úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedcujúce presný a úplný obsah právnych vztahov vrátane financných
vztahov a plnení v tom konkrétnom subdodávatelskom
retazci, ktorého je oznamujúci subdodávatel
úcastníkom.
K zabezpeceniu tejto možnej povinnosti zhotovitel
zaviaže.
V prípade, ak zhotovitel
svojich subdodávatelov
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
dní odo dna dorucenia

Na

žiadosti

zmluve.
8.14 V

prípade, ak zhotovitel preukázal technickú alebo odbornú spôsobilost vo verejnom obstarávani, ktorého
výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými a odbornými kapacitami inej osoby a pocas trvania tejto
zmluvy dôjde 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
pôvodcom je objednávatel, v súlade so zákonom
zákonov

v

znení neskorších

odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého
Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých
len
predpisov {dalej
„zákon o odpadoch") a ostatnými všeobecne záväznými predpismi
s

c, 79/2015

SR.

je povinný dodržiavat, za úcelom predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania
vzniku
množstva
odpadov, obmedzovania
odpadov ako aj zhodnocovania
odpadov, hierarchiu
odpadového
hospodárstva so záväzným poradím priorít:
8.16.1 predchádzanie vzniku odpadu,
8.16.2
príprava na opätovné použitie,
8.16 Zhotovitel

8.16.3

recyklácia,

8.16.4

iné

8.16.5

zneškodnovanie.

8.17 Zhotovitel

zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,

je povinný nakladat

s

súlade

o

odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy a ktorého pôvodcom
odpadoch; najmä, avšak nielen, ide o odpady, ktoré vznikli zo zariadení,
materiálov alebo obalov dopravených do miesta plnenia zhotovitelom, odpad komunálneho
charakteru, ktorý
vyprodukujú zamestnanci, resp. pracovníci zhotovitela
a/alebo iné osoby, ktoré plnia alebo sa podielajú na
plnení predmetu zmluvy.

je zhotovitel,

8.18

v

Zhotovitel

objednávatel,

so

zákonom

je povinný odovzdat

len osobe

8.19 Zhotovitel

odpady vzniknuté pri plnení predmetu zmluvy, ktorých pôvodcom je
oprávnenej nakladat s odpadmi podla zákona o odpadoch.

je povinný najneskôr ku dnu zacatia prác predložit objednávatelovi zmluvu na odoberanie odpadov
majúcou oprávnenie podla zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré
vzniknú pri plnení predmetu zmluvy a ktorých pôvodcom je objednávatel. V prípade zániku takejto
zmluvy je
zhotovitel povinný bezodkladne
zabezpecit a predložit objednávatelovi novú zmluvu spÍnajúcu
podmienky 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
uzatvorenú

s

osobou

predložením dokladov

je považované
oprávnený od zmluvy odstúpit.
8.20 Zhotovitel

je povinný

8.20.1 triedit

vzniknuté

podstatné porušenie zmluvy,

za

v

dôsledku

ktorého

je objednávatel

odpady, ktorých pôvodcom je objednávatel:

podla druhov,

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),
8.20.2

8.20.3

zabezpecit

ich

pred znehodnotením, odcudzením

8.21 Zhotovitel

je povinný viest

a

je objednávatel

a o

nakladaní

nimi

c. 366/2015
zhotovitel

Z.

z.

o

v mene

s

uchovávat
v súlade

evidencnej povinnosti
objednávatela.

alebo iným nežiaducim

únikom.

evidenciu
druhoch a množstve
o
odpadov, ktorých pôvodcom
vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov; evidenciu vedie

a

s

8.22 Zhotovitel

je povinný odovzdat objednávatelovi evidenciu odpadov podla tohto bodu zmluvy, ktoré vznikli
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
preberacieho protokolu 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:
v

kalendárnom

roku realizácie

protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané, s uvedením
priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotovitela a zároven poverenou osobou objednávatela a
preberajúceho poverenou osobou osoby oprávnenej nakladat s odpadmi
8.22.1

8.22.2

strane

lístky potvrdené oprávnenou osobou.

vážne

8.23 Zhotovitel

mena,
na

zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je objednávatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat
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.
osobe

sa

oprávnenej nakladat

8.24 V prípade výkonu kontroly nakladania
zhotovitel

objednávatelovi súcinnost

8.25 Zhotovitel

a

odpadom orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva poskytne
kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu.
s

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
objednávatelovi nahradit najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dna dorucenia písomnej výzvy
objednávatela na úhradu uloženej sankcie. Objednávatel je tiež oprávnený jednostranným právnym úkonom
pohladávku podla tohto bodu zmluvy vzniknutú voci zhotovitelovi zapocítat.

Clánok
ODOVZDANIE
9.1 Zhotovitel
na

DIELA

je povinný písomne oznámit objednávatelovi najneskôr 15 dní vopred, kedy bude dielo pripravené
Objednávatel je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie
zhotovitelom
zahájit preberacie konanie a riadne v nom pokracovat.

odovzdanie.

stanoveného

IX.

9.2 Ak zhotovitel

objednávatelovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí,
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.
oznámi

že dielo nie

9.3 Zhotovitel

je povinný pripravit

a

doložit

pri preberacom konaní (ak

sú

relevantné):

zápisy a osvedcenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),
zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,
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 (pripadne 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.
9.3.1
9.3.2

priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávatel zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného
aj súpis nedostatkov
a drobných chýb, ak ich dielo
obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín
odstránenia urcí objednávatel v primeranej lehote podla povahy nedostatkov
a drobných chýb. Ak objednávatel
odmietne dielo prevziat, je povinný uviest do zápisu svoje dôvody. Objednávatel je oprávnený odmietnut
dielo
prevziat najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutejkvalite podla zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo
podla zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.
9.4 O

uvedie

9.5 Dielo

je považované za ukoncené po ukoncení všetkých prác uvedených v cl. U. tejto zmluvy, ak sú ukoncené
riadne, bez vád a nedorobkov 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.

Objednávatel má právo, prevziat aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu
prípade je zhotovitel povinný odstránit tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o
odovzdaní
neodstráni
tieto nedostatky a vady v dohodnutom
a prevzatí. Ak zhotovitel
termíne, je objednávatel
od
zhotovitela
zmluvnú pokutu 100,- EUR za každý nedostatok
oprávnený požadovat
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.
9.6

diela. V tom

je povinný v primeranej lehote odstránit nedostatky alebo drobné vady, aj ked' sa domnieva, že za
nedostatky nezodpovedá. Náklady 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 povahy nedostatkov alebo vád, najneskôr však do 5 dní po písomnom
vyzvaní objednávatela, môže objednávatel voci zhotovitelovi
uplatnit zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR
k ich odstráneniu pristúpi neskôr.
za každý den, o ktorý zhotovitel
9.7 Zhotovitel
uvedené

Clánok

X.

ZÁRUKA
poskytuje na dielo uvedené v cl. II. tejto zmluvy záruku v dÍžke 60 mesiacov. Zhotovitel zodpovedá
je zhotovené na základe rozpoctu (oceneného výkazu výmer) a podla podmienok dohodnutých v
tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov 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
10.1 Zhotovitel

za

to, že dielo

nedostatky, ktoré

má dielo

bude mat vady, má

jeho odovzdávania objednávatelovi a pocas zárucnej doby. Ak odovzdané
objednávatel právo na dodatocné bezplatné odstránenie vady.
case

v

dielo

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

reklamácii

10.3 Zhotovitel

je povinný najneskôr do S-tích dní po dorucení reklamácie písomne oznámit, ci reklamáciu uznáva,
navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá
že reklamáciu
objednávatela uznáva.

akú lehotu
sa,

10.4 Reklamáciu je možné uplatnit najneskôr do posledného dna zárucnej lehoty,
pricom
objednávatelom v posledný den zárucnej lehoty sa považuje za vcas uplatnenú.

odoslaná

i reklamácia

10.5 Zhotovitel

je povinný pristúpit bezodkladne k odstranovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do piatich
reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je objednávatel oprávnený
požadovat od zhotovitela zmluvnú pokutu 2 OOO,-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.
dni po dorucení

10.6 Ak nepristúpi zhotovitel

k odstranovaniu
reklamovanej vady ani do IO-tích (desiatich) dní po dorucení
objednávatela, je objednávatel oprávnený poverit odstránením
vady iného dodávatela.
Všetky takto
vzniknuté náklady sa zaväzuje uhradit objednávatelovi zhotovitel.

reklamácie

10.7 V prípade havárie,
objednávatelovi je zhotovitel

na

zhotovovanom
diele, alebo v priestoroch staveniska
do odovzdania
diela
neodkladne a pracovat na nej až do úplného
povinný pristúpit k jej odstranovaniu

odstránenia.

Clánok
DALŠIE PRÁV A

A POVINNOSTI

XI.

ZMLUVNÝCH STRÁN

11.1 Zhotovitel

je povinný vykonávat predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými
preukazoval splnenie podmienok úcasti v sútaží na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane
situácia, že bude potrebné nahradit nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spÍnatrovnaké
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 tejto zmluvy. Každú výmenu
kvalifikovanejosoby musí schválit objednávatel. V prípade, že k výmene kvalifikovanejosoby 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 OOO,-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 sútaží na tento predmet zákazky.
zhotovitel

je oprávnený prostredníctvom subdodávatelov
vykonat dielo iba
objednávatela. Zhotovitel je viazaný na súhlas objednávatela pri každom

11.2 Zhotovitel

súhlasu

každý subdodávatel

musí

spÍnatpodmienky podla

v

prípade predchádzajúceho
subdodávatelovi

a

zároven

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.
cl. 8 bod 8.11

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

Zhotovitel
písomne zhotovitelovi.
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.
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.

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
dostupné možnosti.
11.5 Zhotovitel

Objednávatel je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnút zhotovitelovi
potrebnú súcinnost, ktorá je
úcelu tejto zmluvy. Objednávatel sa tiež zaväzuje, že bude so zhotovitelom
nevyhnutná na dosiahnutie
bez zbytocného odkladu rokovat o všetkých otázkach, ktoré by mohli
negatívne ovplyvnit vykonanie diela, a že
11.6

bude oznamovat

mu

všetky okolnosti,

ktoré

by mohli

ohrozit

lehoty stanovené

na

vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel

je povinný zachovat mlcanlivost o všetkých skutocnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s
vykonaním diela, najmä nevyužit 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

dodržiavanie

záväzku

mlcanlivosti

týmito osobami.

Týmto ustanovením

bude zhotovitel

viazaný aj 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 zmluvy je 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. Splatnost penalizacnej faktúry je 14 dní odo dna jej dorucenia.

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

11.1 O V

prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva
diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela 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 5 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
mimoriadnej udalosti a jej
ceny odstránenia
následkov sa primerane aplikuje ustanovenie
4.8 tejto zmluvy.
-

na

zhotovovanom

-

11.11 Zhotovitel
sa zaväzuje poskytnút objednávatelovi alebo
ním povereným osobám
vypracovanie záverecného technického a ekonomického hodnotenia dokonceného
diela.

súcinnost

potrebnú

na

ClánokXU.
ZODPOVEDNOST
12.1 Zmluvné

ZA

ŠKODU

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 predpisov platných a úcinných na území Slovenskej republiky.

12.2 Objednávatel nemá nárok na
objednávatela alebo nedostatkom
zhotovitel
preukázat.

náhradu

Zhotovitel, ktorý vykonáva cinnosti
spôsobil v súvislosti s vykonanirn diela.
12.3

Žiadna zmluvná

12.4

škody,

súcinnosti

nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo spôsobené konaním
strany objednávatela. Takéto konanie objednávatela musí

ak

zo

základe

na

tejto zmluvy zodpovedá objednávatelovi

za

škodu, ktorú

mu

zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením
svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplneníe bude vychádzat z okolností celkom vylucujúcich
zodpovednost. Úcinkyvylucujúce zodpovednost sú obmedzené na dobu, pokial trvá prekážka, s ktorou sú úcinky
spojené.
12.5 Ustanovenie

nebude

strana

bodu

tohto

12.4

clánku

oboznámená
ako

sa

o

písomne o týchto okolnostiach
ich výskyte dozvedela.

a

zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana
predpokladanejdobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou

bola
ihned'

12.6 Ustanoveniami

tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávatela
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.
na

náhradu

škody.

V

Clánok

XIII.

UKONCENIE ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV
13.1 Zhotovitel
vád

a

nedorobkov

splní svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukoncením a odovzdaním
podla cl. 11. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukoncit túto zmluvy aj:

13.1.1

písomnou dohodou

13 .1.2

odstúpením od zmluvy.

úplného diela bez

zmluvných strán,

13.2 Od

tejto zmluvy možno písomne odstúpit iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo zákon. Ak sa
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 byt
dorucené druhej zmluvnej strane
a musí
v nom
byt uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a presne citované
ustanovenie
tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je úcinné jeho dorucením druhej zmluvnej strane.
Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnost zmluvných strán zaplatit zmluvné pokuty.
rozhodne

13.3 Ak

odstúpi niektorá

zo

zmluvných

strán

od

tejto zmluvy

na

základe

dôvodu

dohodnutého

touto

zmluvou,

potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:
13.3.1 zhotovitel

vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podla spôsobu, ktorým je

13.3.2 zhotovitel

vykoná financné

13.3.3 zhotovitel

odvezie

13.3.4

zhotovitel

kalendárnych dní

vyzve

všetok

vycíslenie vykonaných prác

a

svoj nezabudovaný materiál, ak

spracuje celkovú
sa

stanovená

cena

diela,

faktúru,

strany nedohodnú

inak,

objednávatela k ciastkovému
prevzatiu diela a objednávatel je povinný do štrnástich
vyzvania zahájit ciastkové preberacie konanie,

od dorucenia

13.3.5 po ciastkovom

prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol

pre odovzdanú

cast diela,

ktorá dôvodné

13.3.6 strana,
vzniknuté

z

odstúpenie od zmluvy zaprícinila, je povinná uhradit druhej strane všetky náklady jej
odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán
zmluvy. V pripade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje uplynutím lehoty uvedenej v bode

dôvodu

podla tohto bodu
13.2 tejto zmluvy.

odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátit plnenia poskytnuté im pred odstúpením
zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadat vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením
zmluvy. Nároky zhotovitelov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté.
Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovat ustanovenie
5.2 tejto zmluvy.
13.4 Pri

od

Clánok
ZÁVERECNÉ

XJV.

UST ANOVENlA

14.1 Akékolvek

písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s nou, budú dorucované doporucene poštou
adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti
písomne oznámil novú adresu sídla, pripadne inú novú adresu urcenú na dorucovanie písomností. Písomnosti takto
na

zaslané

považujú za dorucené najneskôr uplynutím troch (3) pracovných dní odo dna odovzdania písomnosti na
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 úradným
sa

poštovú

postupom

prepravu,

na

14.2 Zmluvné

písomnosti.
strany

vyhlasujú, že

nevýhodných podmienok
14.3 Táto zmluva

došlo k dohode

pre niektorú

je vyhotovená

v

zo

o

celom

rozsahu

tejto zmluvy a

že nebola

uzavretá

v

tiesni

a za

zmluvných strán.

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
Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické
„dodatok
bode
v
uvedených
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.
k zmluve".

14.5 Všetky dohody, uzavreté
pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú
zmluvy platnost, a to bez ohladu na funkcné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.
14.6 Táto zmluva

nadobúda

nasledujúcim po

dni

14.7 Zhotovitel

berie

platnost dnom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda
zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle objednávatela.
vedomie, že zmluva

uzatvára

dnom

úcinnost

podpisu

dnom

subjektom, ktorý v zmysle základných princípov
a doplnení niektorých zákonov
/zákon o
slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „co nie je tajné, je verejné" a
prevažujúci verejný záujem nad
obchodnými a ekonomickýmizáujmami osôb" na základe dobrovolnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom
informácií zverejnuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa
o slobode
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 dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v
plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturacné údaje/, na internetovej stránke vlastníka
za úcelom
zvyšovania transparentnosti samosprávy pre obcanov a kontroly verejných financií obcanmi. Tento
súhlas sa udeluje bez akýchkolvek výhrad a bez casového obmedzenia.
zákona

c. 211 /2000 Z.

na
z.

o

slobodnom

sa

pri stupe k informáciám

so

a o zmene

,

14.8 Práva

a

povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
a ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi platnými a úcinnými v Slovenskej

zákonníka

Obchodného

republike.
14.9

Neoddelitelnou

súcastou

v prípade rozporov
právnou silou (Príloha c. 9):

dokumentov

-

tejto zmluvy sú nasledovné
prílohy, uvedené v platnom poradí záväznosti
od dokumentu
s najvyššou právnou silou (Príloha c. 1) ku dokumentu
s najnižšou

Príloha

c. 1:

Výkaz výmer položkový rozpocet zhotovitela

Príloha

c, 2:

Casovýharmonogram vykonávania diela

-

Príloha c. 3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela
Príloha c. 4: Zoznam subdodávatelov
vzor
Príloha c. 5: Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu
Príloha c. 6: Zoznam kvalifikovanýchosôb
vzor
Príloha c. 7: Preberací protokol staveniska
vzor
Príloha c. 8: Preberací protokol diela
vzor
-

-

-

-

Príloha

c. 9:

Ak niektorá

Kalkulacný
z

vzorec

uvedených príloh

pre ocenovanie

v

case uzavretia

naviac prác

zmluvy neexistuje,

stane

sa

prílohou tejto zmluvy

vzniku.

Za
V

objednávatela:

7:??4.D.Sl.ffiJ./;;,dna./t{/QjL,

Za zhotovitela:
V

Bratislave, dna

1?. f 1 O tL
·

..

momentom

jej

