ZMLUVA 0 DIELO č. 2022/01
uzatvoľoná v zmysle § 536 a nasl, zákona č. 513/1991 Zb. Obcliodnóho zákonníka v znonĺ neskoľšícli
prodplmv(ďalejlen.Obchodnýzákonník`)avsúlade®ozákonomč.343/2015Z.z.overojnomol%taľávanĺ
a o zmene a dopln®ní niektoľých zákonov vznení nesl{oľšicli pľedpisov (ďalej len „zákon o verejnom
ob.taľávaní.)

(ďaiej ien miuyav)

článok 1.
ZMLUVNÉ STTUNY

i.i

objednávst®r
Názov:
Sídlo:

Obec Fmdňany
Rudňany 234, 053 23 Rudňany

%8:utárnyorgán:
Dlč:

00 329 533
2020717842

Bankové epojenle:

Všoobe€ná úverová banka, a.s.

Bc. Rastislav Neuvirtli, starosta

'BAN:

SWIFT:

Záetupoa eplnomocnený na rokovanlo vo v«lacl`:
Bc. Rastislav Nowlrth, starosta
a) zml uvných:
b) tochnk;kých:
Kontakt:

lng. RastiSlav Fablan

+42V53/4170122

(ďatej lon .Objdnávater)

1.2

Zhdovfteľ
Nózov:
Sídlo:

štatutámy orgán:
Zapí€aná v:
lčo:

I.N.V. ES.T. a.®.

Oľav5ká Jas®níca 345, 029 64 0ravská Jasenlca
lng. Jozof Hutko
oR Okľosného súdu žllina, oddlel: Sa, vložka č.: 10293/L

D'č:
lč DPH:

36 398 594
2020129661
SK2020129661

Bankovó spQjen le:

Všeobocná úvorová banka, a.s.

IBAN:

SWIFT:

Zástupca splnomocnený na ľokovanle vo veciach:
a) zmluvných:
b) t®chnk}lúch:

Kontakt:

lng. Joz®1 Hutko
[ng. Vladlmír Mušák

e+na ll : hutko©nvosta®.®k, tol.: 0907 812 845

(ďalej len jzhotovftor)
(ObJednóvateľ a Zhotovitel' ďalej gpoločne aj ako Zmluvné strany` a každý samostatne aj ako

blLiviiá dľana.)

č'ánok ''.
ÚVODNÉ LISTANOVEN IA

2.1

Túto Zmluvu uzatvára ObJednávat®ť ako veľeiný obstarávat®ť so Zhotoviteľom ako úspešným
ucliádzečom vo veN.®jnom obstarávaní vyhlásenom na pľedmet podllmitnej zákazky: Zar/aďeĺi/e pre
seriJorw Fludňany., zadávan®j postLipom podra § 112 - § 116 zál{ona o vorejnom obstarávaní,
vyhlásencN.n vo Vestníku verejného obstarávanla č. 280/2021 zo dňa 06.12.2021 pod značkou
57944 - Vvyp. Túto Zmluvu uzatvárajú Zmluvné stľany v Súlade so súťažnými podkladml a lch
prílohami, v .úlade S vyevetleniami Súťažných podkladov a súyisiacich dokladov a dokumentov, ak k
vysvetrovanlu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.

2.2

Prodmot zákazky bude financovaný z úveľu Štátneho tondu rozvoja bývan]a, z via®tných zdrojov
Objednávateľa alobo aj z iných zdľojov, zíSkanýcli na záldado NFP, iných dotácií, pôžičiok a úveľov,
ak budú vrámci príelušnej výzvy ažiadoetíschváloné aposkytované na daný účel ato na
zabezpečeľile fi nancovania predmetu zákazky.

2.3

Zmluvné stľany záväzne vyhlasujú, že budú epoločn® koordinovať postup a poskytov@( sl vzájomne
nevyhnutnú požadovanú súčinnosť pľi rladneJ reallzácll pr®dmetu zákazky.

článok 111_

PFtEDMET ZMLUW

3.1

Pľedmetom tejto zmluvy j® záväzok zhotoviteľa zhotovw pre objednávateľa vo vlastnom mene, na
vlastnú zodpovednosť a nebezpeč®nstvo a " vlaetnó náklady Dlelo v nižšie Špeclfikovanom rozsahu
a záväzok objednávateľa ľiadne a včas zhotovenó a dodané Dielo pľevziať a zaplatlť Zhotoviteľovl
dohodnutú c®nu.

3.2

Predm®tom plnenla Zliotoviteľa podl'a tejto Zmlu\/y Je realizácia stavobných prác a dodávok pre
uekutočnenle diela: „Zaľiadenie pľo eeniom/ Ftudňsny. v rozsahu Špeclfikovanom v bodoch 3.3, 3.4
a 3.5 tohto článku Zmiuvy a za podmienok stanovených v toJto Zmluve (d'alej len „Dl®lo.).

3.3

Pľedmet plnonla zhotoviteľa pozostáva z nasledovných stav®bných objektov:
SO.01 -HLAVNÝ OBJEKT
SO.02 -PARKOVACIE PLOCHY

SO.03 -SPEVNENÉ PLOCHY A CHODNÍKY

SO.04 - SADOVÉ ÚPRAW
SO.05 -OPLOTENIE

so.o6 -FmĺpojKA spLAŠKovEj KANALlzÁclE
SO.07 -PRÍPOJKA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
SO.08 -PRÍPOJKA VODOVODU

SO.09 -PRíPOJKA PLYNOVODU

SO.10 -PRĺpoJKA NN

3.4

Zhotovlt®r zr®allzuj® Dlelo v rozsahu nasledovných podkladov:

a) ProJektov®j dokumentácle spracovanej: lng. aľcli. Radoslav F]epka, lng. Jozet Guľaš, RG
ATELIÉR, e.ľ.o., Nám. 8v. Mikuláša č.26, 064 01 staľá Ľubovňa (ďalej @J ako „PD.),

b) Ocon®ného výkazu výmeľ,

c) Zadávacích podmienok objednávateľa ob5iahnutýcl` v zverejnených súťažných podkladoch
v rámcl pľocesu veľejného obetaľávanla,

d) časovóho liamonoBramu,
®) Projoktu oľgsnlzácle výstavby.

ĺ) Stavebného povoienia č. 47i/202VNt zo dňa 07.01.2022 a č.4040/2o21/Nt zo dňa
05,05.2022 a podmionok v ňom uved®ných.
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3.5

Pr®dmetom plnenla zhotoviteľa na základe tejto zmluvy ďalej Je:
3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

dodať Dlelo, t.j. všetky pľáco a dodávky ako aj dokumenty a stanovlská v.úlade s sTN, EN
a eúvieiacimi technickými a priivnyml predplsmi spojenými Ô realizáclou Dieia, jeho
odovzdanle a uvedenle do ľladnoj a trvalej pľevádzky, hlavne (alo niol®n) matoľÉl, prácu,
etrojo, dopľavu, vrátano vypracovanla dokladov a pľ®dpísaných atostov pľe kolaudačnó

konanie (pokisľ budú potrebné), v požadovanom rozsahu stavby.
reallzovať priamo a nepriame výkony súvisiace. realizáciou Die]a, ktoró nle sú uvedené v
pľojektovej dokumentácii, avšsk rozsah a povaha Djola podľa projektovej dol(umentácie si
lch vyžaduje. Za také výkony sa považvjú predovš®tlft pomocnó konštľukcio a prvky
(dočesnó Ôl®bo trvaló), materlálnoiochnické a personálne vybavenle Ôtavby. Dodávky
materlálov ktoré nle sú predmetom výkazu výmer, ale icli potreba sa ukáže ako nevyhnutná
v pr[ebeliu ĺeallzácle Dlel8, budú predmetom osob«ného oconenla,
pr®dkladať na echválenlo stav®bnómu dozoru technickó dokumentácle a vzorky stavebných
mat®riálov a výrobkov pred fch použltím e zabudovaním do Diela. Stav®bný dozorje povinný
ea k pľedloženej dokumentácli/vzoľkám vyjadrlť do 5 0latlch) pracovných dní zápisom v
stavebnom dennĺku; inak plstĺ, že nemá výlirady,
zabezpečlť všetky vyžadovanó rev.izne spľávy, osvodčenla, certiflkáty a vyhlásenia o zhode
týkaJúc€ ea Dlela,jelio častí alebo etavebných výrobkov,

3.5.5

zaškoliť obsluhy u všetkých Zhotoviterom dodávanýcli zaľiadení, ak si to povaha Diela

3,5.6

vyžaduJe,
polstiť q voči škodám spôsobených činnosťou podľa tejto zmluvy,

3.5.7

3.5.8

3.5.9

®pracwať pľehľadný manuál prc prevádzku, údľžbu a opľavu Dlela a jeho ča6tí.
Dokumentáclu j® Zhotoviter povinný odovzdať v prehl'adnej forme vľátane jej zoznamu ,
spľacovať provádzkovó alebo manipulačnó poriadky oprávnenou osobou a lch schválenie v

prípade, žo sl to pr®vádzka DleJa alobo Jeho časti 8/alebo eúvisiace platné technické a
pľávne predp]sy vyžadujú. Plán technických pľehlladok musí byť zostavený tak, aby na všetky
ča€tl Dlela bola vykonaná pľeliliadka 3 me®laco pred ukončením zámky,
čietw stavenigko, zabezpečK nakladanle. odpadom oprávnenou osol)ou a odvoz odpadu a
nepoužftého msteriálu, udľžlavanio porladl«i na staveniskLi, čistiť plochy a komunikácie,

ktoľé boli znečistenó v dôel®dku prác Zhotoviteľa,
3.5.10 pľodložiť potvľdenla Spľávcu Skládky o pri|atí stavebných odpadov (vážne lístky) pri každej

faktuňcij'
3.5.11 8pracovať kontrolný a skúšobný plán pr® r®allzáclu stavby podľa § 13 zákom č. 254/1998
Z. z. o veľejných i)rácach v zneni n®koľšich predpisov s potvľdením o vyl{onaných skúškacli
a kontrolách, ako aj Jej pľsvidelné vyliodnocovanlo a plnenie Zhotovitoľom,
3.5.12 po.kytnúť súčlnnosť prl kolaudácll Dl®la.

3.6

V pripade potľeby je objednávateľ oprävnený aj v pľiebeliu realizácie požadovať zámeny mateľlá[ov
oprotl pôvodne navmnutým a doiiodnutým materiálom a Zhotoviter je povinný ti®to požíadavky
akoeptovať, poklaľ tieto boli predložené v dostatočriom pred®tihu pred roalizáciou (pred
zabezpeôením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov môže byť vykonaná písomno, a to
doručením m adľosu Zhotovjteľa alebo ®lektronlcky na e+nail stavbyvedúcel`o. Ak hrozí vznik
zbytočne vynaiož®nýcii nákiadov, je Zhotoviter povlnný o tom neodklad ne informovat stavebný dozor
a ten po dohod® s Obj®dnávat®ľom náeloďn® rozhodno, čl na požiadavko t"á. Zhotovíteľ má právo
na úhradu vš®tkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materlál zabozpečil.

3.7

Zhotovfteíje povinný zabezpečíť a financovať všetky prípaclné eubdodávateľské práce zhotovjteľa a
nesle za tieto práce záruku v plnom rozsahu.

3.8

Zhotovffoľ ea zaväzujo prodložH Objednávst®ľovi prod zsčatím výroby a dodávky dokiimentáclu,
výrobné a lnštalačné výl(resy, Špecífikácle jednotlhq7cri produktov a vzorky. Konštrukčnó a lnšú lačnó
plány budú odovzdari6 y dlgíúln®j ĺom® na počítačový€h módjóch (CD aJebo USB i<ľúč) 8 twedením

vĎotkýdh systémov, komponentov každého systému a všetkých zásahov do lných remesle]/odvetví a
požadovanoj etav®bn®j pripravenoetl. Plány budú wádzať podrobné rozmorové, kapacltné,
konitrukčné a [nštalačné detal[y, Plány musla obsahovať úplné elektrickó nelineáme schémy
riadisc®ho .ystému. Zhotovfteľ nezačne . výrobou, kým objednávater neschváll a nepodpiše
konočnú výrobnú dokumemáciu a neodošle ju qäť Zhotoviteľovi. Schválenie dokumentácie zo
gtrany obJednáv@toľa ea považuje za vš®obecné a nezbavu|® Zhotovitel'a zodpovednostl za chyby
akojkoľv®k povahy a možné odcliýlky vypývajúce z reallzácie iných častí Dlela ostatnýml
dodávatoľml (napr. dodávateľml techno[Óglí).

3.9

Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmle Zhotoviter alel» jeho subdodávateí použiť iné
mat®rláry, technológle alebo vykonať zmeny vočl projektov®j dokumentácli a oceneného výkazu
výmeľ, ktorý tvorí Prílohu č.1 t®Jto Zmluvy. Zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, žo pri
ľoalizácii Dlela nepouž.Úe žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že jo Škodlivý. Ak
tak Zhotoviteľ urobí, je povinný na pígomné vyzvanie Objednávateľa vykonať okamžite nápravu tak,
aby Objednávateľ anl lný subjekt ztomo titulu neutrpel žladnu ujmu a v prípade vzniku škody
Objednávat®ľovi alebo tretej oeobe je povlmýju nahľadit v celom rozsahu. Pr®d tyziclft zaliájoním
každeJ práce Je potr®bné mať odsúhlasenú dokumentáclu technologického postupu stavebným
dozorom.

3.10

Zhotovlteľ se zaväzuj® dodať prodrhot plnenla mlnlmálne v kvalite podl'a čpecifikáciĺ zadanýcn
Objednávateľom v®úťažných podkladoch v rámcl pľoc®su verejnóho obstaľávanla, v dôsledku
ktoľóho vznlkla táto Zmluva, alobo v ekvlvalentnej kvalite. Ako ekvlvalentný môž® Objednávateľ
akceptovať výlučne predmet plnenla s rovf`alftl alebo lepšími tecr`nk)kýml parametľaml
v porovnani s ponukou Zhotovkeľa. V prípad®, ak Zhotovfteľ dodá ekvivalentný pľedmet plnenia,
Zhotovlteľ sa zaväzuje na žiadoeť Objednáveteľa predložiť spolu €jet`o dodaním potvrdenie
od nozávlSlej inštitúcio, žo ním dodaný prodmot plnenla Je ekviv@lontný v požadovanýcli tochnických

parametroch v porovnanĺ s Prílohou č. 1 tejto Zmluvy. Dodanie ekvivalentnétio pr®dmetu plnenia j®
podmlenonó eúhlasom objednávatera ajeho pn`p@dná akceptácia je výlučne na posúdení
Objednávsteľa. V prĺpade, ak je okvlvalentnó pln®ni® v nižšej cone než pôvodne navrhovďné plnenie
podľa ponuky Zhotovitoi'a, budú Zmiuvnú etrany postupowť podra článku V. tejto Zmlwy a doj®dnajú
zníženie ceny.

3.11

Zhotovíteľ potvrdzide, žo ea v plnom rozsar`u oboznámil e roz®ahom a povahou predmetu p[nenia, že
eú mu známe všetky technlcké, kvalitatívne e lné podmlenky k jeho ľealizácil, že má odbornú
kvallflkáciu, ktorá ea vlaže l{ plnerilu predmetu Zmluvy a žo dlsponuJe takýml kapacitaml a
odbomýmf znalosťaml, ktoľó eú k realizácil Dlela a k plnenlu Zmluvy potrebnó a novyhnutné, a Že
doklady a dokumenty ním poskytnutó boli vmotovenó v eúlade s úplným oboznámením sa
s podkladml pľe zriotovenie Diela s boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul
všetky práce a náldady, l«oré by mu mohll v súvlslosti s reallzáclou Diel@ vznlknúť. Cena Diela odráža
všetky podmlonky stavenlska a eituácle i tie, ktoró skús®ný zhotovjtel' má odôvodnen® predvídať pri
vynaložení náležiteJ odbomej staro®tlivostl.

3.12

Vs®tky materiály a výrobo uvedené v proJoktavej dokumentácil sú Špecifikované vzhľadom na
požadované platné všeobecne záväznó pľávne píedpisy. Všetky zámeny v rámcl dodávky musia
zodpovedať parametrom výrobkov uvedenýcli v pľoj®ktovej dokumentácii a muela byť odsúhiasenó
Objednávat®ľom. Pľl rimene neemie dôjsť k zmene koncepcle riešenia. Vš®tky povrchové úpravy,
farebnó odtleno a štruktúľy použitých mateľiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasoné
Objednávateľom. Zhotoviteľ stavby sa bude riediť údajmi uvedenýml v textovej a výkresovej častl

projektovej dokumentácle.
3.13 Zhotovftď I)erlo na vedomie, že zodpovedný projektant projektovej dokumentácle má právo
vykoná`mť autorský dohľad, t,j. dozor nad zhotovením stavby a jej súladu sprojektovou
dokumentácíou.
3.14

Zhotovĺteľ, ako aj všetci subdodávatella, sti oprávnení použiť PD iba ns účely ľealizáclo Diela podľa

projektoveJ dokumentácle. PD obdľží Zhotoviter pľi podpi€e Zmluvy, a to v tlačonoj vorzli v dvoch
vyhotov®nlach a v elektľonickej v®rzii; podpisom Zmluvy Zliotovlteľ prehlasuje, že PD, tak, ako je
uvedené, prevzal pĺi podpise ZmlLivy.

3,15

Zhotoviteľ ea zaväzuje vykonať Dl®lo s náležĺtou odbornou staľostwostou, tak aby Dielo vyhovovalo
všetkým pľí.lušným normám a predpisom. Zhotovlteľ vykoná Dlelo na Svoje nák]ady a na svoje

nebezpočonetvo v ZmlLwe dohodnutom čase v zmy!Ie požiadaviek ObJednávateľa a odovzdá l`o
ObJedľiávat®ľovl a objednávat®ľ ea zaväzujo riadrto a vča® vykonané Dielo prwz.Úť a zaplatĺť
dohodnutú c®nu uvedenú v čiánku V. Zmiuvy,

3.16

Špecifické podml®nky plnenia pľedmetu zmlu`/y:

3.16.1 Pľípadné zmeny oproti PDje Zhotovfteľ povlnný oznámlť Objednávateľovi, stavebnému dozoru
a autorovl pľojektu, pľlčom objcdnávater oznáml Zhotovlt®ľovl, čl eúhla®í ®o zmenou opľoti PD

al®bo s touto zmenou nesúhlasí a .účasne je oprávnený pr®dložlť Zhotovlteľovl vlastný návm
ľl®š®nla zmony oprotl PD. Zhotoviteľjo povlnný sa k návrtiu objednávateľa vyjadrĺ( v leiiote do
5 ®iatich) pracovných dní odo dňa jeho prlJat[a. Realizácia zmien podľa tohto bodu Zmluvy

Zhotovĺteľom j® možná

len na základe písomného súhlasu Objednávatera. V pľípade

poruš®nia povlnnosti Zhotovitera podľa tohto bodu sa toto porušenie považuje za podstatné
porušoníe Zmluvy, v dôaledku ktorólio je Objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť
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a Zliotovrtoľ je povlnný na základo písommj výz`/y ObJednávatel'a zaplatiť zmiuvnú pokutu vo
výšk® 10 % z ceny Dl®le ® DPH. Zhotoviteľ zodpovedá vočf autorovi PD za prípadné porušenle

autorekoprávneJ ochrany PD zo stľany Zhotovltera v celom rozsahu. V prĺpado nejasností v PD
Jo Zhotovltoľ povlnný b®zodkladne kontaktovať pľoj®ktanta pľíslušnej časti PD, a prípadné
nejaano.tl bezodkladne oznámď Obj®dnávat®ľovl.

3.16.2

Zliotovĺteľ je povinný projektwané rozmery stavebných výrobkov a konštrukcíí pred ich
zadanĺm do výroby overiť pľemeraním priamo na etavbe.

3.16.3 Zhotoviteľ berie r`a vedomie, že próvo pľíetupu a dočaeného užíyania častí staveniska
na pozemkoch tretích ooôb nad rámeo pazemkov urč®ných projektovou dokumentáciou je
povlnný zaistiť na vlastné náklady. Ak sa Zriotovit®r dostane do omeškanla s pinením
harmonogramu a/alebo mu vzniknú náklady ako dô.l®dok toho, že nezaistil včas vstupy
na pozemky tľetích oaôb, Zhotovítoľovl nevzniká náľok na predíženie temínu vykonania Diela
alebo na uhradenie takýchto nákl@dov a pľimeľaného zlsku.
3.16.4 Zhotovkor zabezpečí počae celej doby r®konštrukčných pľác na plocho fasády dodávku,
montáž a údržbu ochrannej slete lešenia.

3.16.5 Zhotovft®r m vlastné nóklady a na žiadosť Objednávatel'a zabezpečí výrobu a osadenie
lntomačnej tabule nastav®nlsku vsúlade sde€ign manuálom oznámeným mu
Obj®dnávatoľom a podmlenkaml určeným kooľdínátorom B0ZP. TabLiľa bud® obsahovať
údbjo o Objednóvatel'ovl (stavebníkovi), Zhotoviteľovi, zdľojoch financovania, dátume začatia
a predpokladanom dátume ukončenia etavby.

člárlok lv.
čAS PLNENIA

4.i

Zmluvné etrany sa dohodli, Že Dlelo v ľozsshu podra čránku 111. tejto ZmLuvy budo záväzne plnené

v nasldovnýcli tormínoch:
4.1.1
4.1.2
4.1€
4.1,4

zasadnutl® záetupcov Zmluvnýcli .trán: do 10 (dtisiatich) pracovných dni odo dňa
nadobudnut ia účinnosti t®jto Zhiluvy,
odovzdanie stavenieka objednávateľom: do 5 (platlch) pľacovných dní odo dňa schválenia
podkladov v zmy€le bodu 4.5 tohto článku Zmluvy,
začat[e vykonávan!a Dlela: do 3 (tľoch) kalendárnych dni odo dňa odovzdanla st@veniska,
vykonanie Diela, vrátano odovzdanla a prevzatla Diola najnoekôľ do 12 (dwanásticr])

me.iacov odo dňa odovzdania stavonlska,
4.1.5

uvoľnenl® stavenlska do 1o (deslatlch) kalendámych dnĺ po úpinom odovzdanĺ a prevzatí
Dlela.

4.2

Dohodnuté teminy uvedené v bode 4.1 tohto článku zmluvy sú teľmíny l{onečné a nepľekročiteľnó
e výnimkou, ak v dôsledku prípadov vyššej mmi dôjde k ohrozenlu temínu plnenia pľedmetu zmluvy,
je Zhotovlteľ povlnný bez zbytočnóho odkladu najneskôľ však do tĺocli (3) pracovnýcli dní po vznjku
vyššej mocl oznámH Objednávaterovl výslednú €ituáciu ohľadne možnostl zhotovenla Dlola.
V pľipad® potr®by Zmluvnó .tľany dohodnú úpľavu zmluvných vzt'8hov v terminovej čaetj, formou

uzatvorenla dodstku k tejto Zmluve.
4.3

Pod výľazom „vyššla moc" v zmyôlo bodu 4.2 tohto článku Zmlu\/y sa rozumejú všetky okolnostl,

ktoró q nedajú naplánovať ani prokonať po podpíeanĺ tejto Zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za
neodwatnó a neobyčaJnó udalo®tl ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrómn® poveteľnostnó
podmlenky znemožňLL|úce výkon stavebnomontážnycJi pnác, alebo inó katastrofy, štrajky, pandém]a
a všetky ostatnó udaloeti, ktoľó sú mimo vplyvu Zmluvných strán. Za okolnostl vyššeJ mocl sa
nepovažuú: prerLišenl® dodávok energlí, zdržanle dodóvok ®ubdodávateľov Zhqtovĺtel'ovi, vadný
materiál, záeahy úradov alobo nczíekanie úradných povolení, poklal' k nim nedošlo z dôvodov výskytu
okolností vyššej moci.

4.4

0bjednávator veúlado s bodom 4.1.1 tolito článku Zmluvy zvolá prvé zasadnutl® zástupcov
Zmlumých strán. Predmetom stľetnutia bude naJmä pľerokovanie predpokladanóho termínu
odovzdaľila etaveni6ka a začatia stavebných prác, postupu stavebných prác, nastavenlo časového
harmonogramu stavebných prác za účelom zosúladenla prác Zhotoviteľa a dodávsterov tech n ológii,
ohľanlčenle ®taveniska, vstup na staven(sko, spôsob komunjkácie a ďalšie náležitostl nevyhnutnó
k začatiu Stavebných pľóc ® ľealizácii Diela.

4.5

Zhotovftoľ Je povinný v lehote do 5 (platich) pmcovných dní odo dňa konania pwého zasadnutia
pracovnej ekupiny podľa predošlého bodu Zmluvy predložĺť Objednávateľovi na sclwálenie projekt
oľganizácle výstayby (ďaioj len „POV.), časovÝ harmofiogram spracovaný v podrobnosti na týždne,
zastavovací pFán (ce[kovú sltuáclu atavby), kontrolný a Skúšobný plán, Podľobnoeti o obsahu POV 6ú
wedené v článku Viii. Zmlwy. Objednávateľ najn«kôr v lehote 3 (troch) pracomých dní uvedené
podklady schváli alebo uplatní námietky vočl lch obsahu. V pľĺpade uplatnenla námietok má
Zhotoviteľ povinnosť zapracov@ť námietky do podl{ladov naJnosl{ôr v lehote do 3 (tľoch) pracovných
dnĺ odo dňa k}h uplatnenla. Na opätovný schvaľoveoi pľoce. 8a pľimerane vzťahuJú podmienky
a t®hoty wed®RÓ v tomto bode Zmlwy. Floďklady podľa tolito bodu Zmlu\Íy sa atáyajú záväzným

pĺ® ob® ZmluvRÓ etmny okamlhom lcii schválenla, čaeový hamonogram bude tvoriť Píilohu č. 2 tejto
Zmluvy.

Pľe účely tohto bodu Zmluvy sa Zmluvnó stľany dohodli na Spôsobo doručovanis písomno8`í
prostrodníctvom e+nallu na adľe®y:
zaobjednávatera:at_8.rg§!a~©!±&in~anyj§#,pĺednostaLGmidnany.sk
za Zhotovrteľa:
4.6

0bjednávateľ je povinný predložiť Zhotovltel'ovi plán bezpečnosti a oclimny zdľavia pri pĺáci,
8pracovariý kooľdinátorom BOZP, bezodkladno po pn/om zasadnutí zástupcov Zmluvných 6tľán

podl'a bôdu 4.4 Zmliw, najneskôľ deň predo dňom pláno`/aného odovzdania a prevzatJa stavenjska.
l{ooĺdinátor BOZP vykonä potľebné Školenia BoZP všetkých dotkn`]tých osôb v súlado S osobitnými
pľávnyml pr®dpi.ml. Zmluvné ôtľsny sa zaväzujó po®kytnúť ko®rdinátorovi B0ZP náležitú súčinnost'

a všetp potľebné lníomácje za týmto účelom. Zmluvnó strany neeú zodpoyednosť za ékodu, ktorá
vzni kn® dľuhej Zmluvnej strano, dodávBteľovl technokígle alebo tretej osobe, v dôsledku poskytn utia
nepľavdlvých,neúplnýchinĺormácií,alebovdssledkuneposkytnutk}súčĺnnostikoordinátoľoviB0ZP.

4`7

Ak zhotovlteľ nozačne stavebné pľáce v dohodnutom temine podľa bodu 4.1.3 tohto článku zmluvy,
a to z dôvodov, ktoró sú na jeho strane, Objednávatoľ jo oprávnený požadovať od Zhotoviteľa
zmlLivflú pokutu vo výšl{® 0,1 % z ceny I)lela € DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa
omeškania vrátano. V takom pripade je Zhotoyiteľ povinný zmlwnú pokutu zsplatĺť za obdobie až do
dňa začatla pnác, alebo do momentu ániku zmluvného vzťahu na základ® tejto Zmluvy. Ak nezačno
Zhotoviteľ práce na ľealizáciu Dlela ani do 7 (8iedm.ich) dní po dohodnutom termine z@čatla
podľs bodu 4.1.3 tohto článku Zmluvy, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho stľane, budo toto považované
za pod.tatné porušenle Zmluvy, v dôeledku ktorólio je objediiávateľ oprávnený od Zmlwy odstúpiť.
Za toto pod®tatnó poi'u6enl® Zmluvy vzniká ObJednávateľovl právo na zaplateníe zmluvnej pokuty
vo výšk® 15% z ceny Dlela vrátane DPH dohodnutej v tejto Zmluvo.

4.8

ZhotovLtoľ dokončí Di®lo bez zjavnýcr` vád a nedoĺobl{w a prlpľaví Dieio na odovzdanie
Objednávsteľovl v terrnĺne podťa bodu 4.1.4 tohto článku Zmlwy. Ak Zhotovlteľ pripraví Díelo

na odwzdanle pľed zmluvne dohodmm toľminom, zaväzuje sa Objednávateľ Dielo prevziať aj
v skoršom, ako dohodriutom teľmĺne.

4.9

Súčasťou t®jto Zmluvy Je aj echválený časoyý harmonogram, ktoú obsahuje týždennó rozčlenenie
postupu pľác. Pľípadná zmóna časovélio hamonogľamu pocllieha pÍsomnému schváieniu
Objednávateľom, pričom sa prlmeran® uplatňujú L]stanovem bodu 4.5 tohto článkii Zmluvy. Zmena
ča®ového harrnoriogramu je možná výlučne .o súhiasom oboch Zmiuvných sti.án s nepodiieha
uzatvoľoniu dodatku k tejto Zm]uve. Zmena hamonogramujo účinná dňom súhlamého stanovlska
etavbyvedúcelio @ stavebnóho dozora, zapí.8ného v st@vebnom denníku. Uzatvoreniu dodatku

podliehalentakázmenačaswéhohamionogrsmu,ktorámázanásledol{predBer`lelehotyvýstavby.
4.10 T®miiny uved®nó v časovom harmonogramo sú pr® Zhotovitoľa záväzné. Ak dôjd® v priebehu prác
zo strany Zhotovnora ® dokončením číastkovýct` prác podľa časového harmonogľamu k omešl(aniu
dlhšlemu rpž 2 kalemdáme týždn®, pcn/ažuje sa také omeškanie za poľušenie Zmluvy s právom
Objednávat®ľa uplatniť zmlwnú pokutu vo výške 0,1 % denne z ceny časti Diela vTátane DPH, v ktorej
je Zhotovfteí v omeškaní. V pľípade, ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s dokončením čiastkových prác
podľa čaeového hamonogramu dlhšio ako dva meslace, považuje sa toto kon@nle za podstatné
poľiišenle Zmluvy a Objednávsteľje z tohto dôvodu oprévnený odstúplť od Zmluvy.

článok v.
CENA DIELA

5.1

Cena Dlela je stanovená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa, ktorá tvorí nooďdeliteľnú súčasť
tejto Zmluvy ako Prí]oha č. 1 (oconený výkaz \ýmeľ). Ceny zď etavebné a inžinierske objekty

Í,

a prevádzkové súbory, ako 1 za Dlelo ako celol(, Ôú maxlmálm a nepľekľočiteľné, poklaľ v tejto
Zmluvo niejo uvedenó inak. Cena zahŕňa všotko, čoje k vybudovanlu Diela potrebné, a to najmä (ak
je to pro ®plnenie Diela potľebné):

5.1.1
5.1.2

5.1.3

5.1.4
5.1.5
5.1.6

5.1.7
5.1.8

5.1.9

náklady na vyliotovenle a riadne dokončenie Dlela,
riáklady na zriadenle dočesného zariadenla staveniska, jeho oplotenia, stráženia a skládok
vi.átano úhľady potrebných poplatkov (eneľgie, telefón, voda, 6pľávne poplatky a pod.) a
lnýcli nákladov e tým spQjoných,
dočaený záber iných plôch potrebných pr® realizáciu Diela a poplatky za takfto záber,
viétano nákladov m vytýčenle a ochranu podz®mných lnžinierskych sietí,
všetky súbežné nároky zhotovftera, ako aj obcliodné priiážky,
náklady na dopravu a colné poplatky,
náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, zabezpečenie nakladania s odpadom
oprávnenou osobou a od\ĺoz a ekologlckú likvldáciu odpadu a sute z ľealizáclo Dlela,
náklaďy na vyhotovenie výrobnej dokumentácle, ktorá bude vyhotoveĺiá na základe
zadávacích podmleno k a projektovoj dokuľpentácle,
náklady na ekúšky a vyhodnot®nle.kosti, náklady na vykonanie a vyhodnotemio funkčných
•kúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odbomó posudky, osvedčenla, ekúšky a meľania,
ktorými biid® potvrdené Splnenle parametľov uvedených v zmluvnej dokumentácii,
náklady na návoďy a manuály k prevádzke a údržb® v troch vyhotovenlach v Slovenskom

Jazyku,
5.1.10 náklady na všetky pľáce vykonávané za účelom ®plnenia podmienok uvedených v
stavebných povoleniacri, vrátane geologických, geodetjckých a lných meraní a prieskumov,

5.1.ii náklady na poistenie,
5.1.12 zal.tenlo b®zpočnosti a ochľany zdravia prl prácl a požlamej ochrariy,
5.1.13 mzdovó náklady, ato ivprípade, ak vzhl'adom l(jeho povahe bud® potrebné Dielo
vyhotovovať počas víkendov.
5.2

Zhotovkeľ vyhlaeuj®. Ž® je pln® oboznám®ný . rozsahom a po"hou pľodmetu Dl®la a žo správne
vyhodnotjl a ocenil vš®tky práce trvalóho a doča.ného charakterii, ktoľó sú nevylinutné pre riadne
a včasné spln®nle Zmlu`/y a že pri Ôtanovení c®ny d oboznámll So zadaním a všetkou relevantnou
dokumentáclou, rnal možno®ť vykonať obhlladku miesta ľealizácie predmetu tejto Zmluvy, a to aj
opakovane a v dohodnutých zmluvných podmlenkach iiplatnll všetky evoje požladavky na
Objednávateľa známo ku dňu uzavretja tojto Zmluvy.

5.3

J®dnotkovó ceny v ocenenom výkaz® výmeľ eú p®vnó a obsahujú všetky náklady nevyhnutné na
realizáciu Dl®la v cenovej úrovnl k dátumu odovzdanla Diela a zisk Zr`otoviteľa. Jednotkové ceny sú
uvodonó a dol)odnuté bez dano z prldanej hodnoty. Tloto Jednotl{ové ceľiy majú záväzný oliarakter
pro prĺpadnó odpočty z cony alebo pr® oceňovanl® dodatočných prác vyžiadaných Objednávateľom.

5.4

Cena za vmotovenle predmetu zmluvy pĺedstavujo:

TECIJNICKAVYBAVENOSŤ

Ceľm bez DPH

DPH 20%

Cena s DPH

4 165,75

833,15

4 998,90

Vnútomá kar"llzácla

29 074,61

5 814,92

34 889,5e

Vnútomý vodovod

77 570,06

15 514,01

93 084,07

107 018,98

21 403,78

128 422,78

Elektmlnštaúcla, cemrálnybatóriovýqstém,bl«koz`/odauzmnmie

85 686,56

17 137,12

102 823,87

Elektrlcká požjamaslgnalizách

16 204,52

3 240,90

19 445,42

Hlaeová eignalizácia požiaru

15 514,86

3102,97

18 617,83

Struklúrovaná kabeláž

23 52833

4 705,67

28 234,00

"ynolnšteLácĺa

Vykiirovm]e

VZT a čie.točná lokálmr®kupeňci8

21 985,10

4 397,02

26 382,12

Parkovaci®, .po`merié piochy,chodmq'

55 ml,67

11 024,33

66146,00

Oplotdo

32 173,56

6 434,72

38 608,31

Kana]Bačné pnípQ|ka

3 685,15

737,03

4 422,18

Vbdovodná pn.pQjka

8 452,55

1 690,51

10 143,06

23 022,93

4 604,58

27 627,52

Dažďová la)nalizácie

Slovom: dva milióny stodesaťtisíc päťetodvadsatštyíl euť šesťdesiatštyľi centov

5.5

Cena Dlela môžo byť prekročená ien v na.ledovr`ých pn`padoch:

5.5.1

ak objednávatoľ budo pí6omne požadovať vykomnlo noprdvídaných prác alebo
dodatočných prác, ktoró nie sú pľedmetom pľojektovej dokumentácio alebo z nej podra
obvyklých zásad ne`Íyplýva vykonanle týchto prác, a to postupom podľa bodu 5.7 tohto
článku Zmluvy,

5.5.2
5.6

ek vpriebehu výetavby dôjde k zmenám DPH.

Ak sa niektoľé pľáce aiebo činnostl uveden6 vo výkaze výmer nevykonajú zo etrany Zhotovitei'a.

protože se tleto ukážu v pľiebehu póc ako nepotrebné (tzv. menej práce), budú tieto práce z ceny
Dlela odpočítané, a to v cene podľa oc®neného výkazu výmer podľa bodu 5.i a 5.3 tohto čiánku
Zmluvy. Posúdenie, či niektoré zprác obslahnutýcli vo výkaz® výmeľ sú nepotľebnó, podlieha
vzájomnému odsúhlaseniu Zmluvných etnĺn. Ak sa Zmluvnó strany vzájomným konsenzom

pot`/rdoným zápisom v etavebnom dennĺku zliodnú, že nlektoré z prác zahmutých do ľozpočtu sú
nopotíebnó, zaväzuje .@ Zhotoviter ® Objednávateĺom uzavrieť dodatoL{ k tejto Zmlwe, v rámci
ktoľóho bude vykonanie týchto prác zo Zmlwy vyňató spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak Zhotovjteľ
naprlek tomu takéto práce vykoná, nie jo ObJednávateľ povlnný za ich vykonanie zaplatiť; na tento
účel sa vykonanie nepotrebných prác biid® považovať za bezplatné. Prl uzatváraní dodatku podľa
tohto bodu budú Zmluvné strany postupovať pľimerane podra bodu 5.9 tohto článku Zmluvy.
5.7

Ak ea prl vykonaní Diela objaví potreba člnnostĺ nezahmutýoh do ľozpočtu, pokiaí tieto činnosti nebolj

pr®dvídateľné v čaee uzawetla Zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa Zliotovjt®ľ domáhať primeranélio
zvýčonie celkovej ceny o pľáce naviac. Navlac práce môžu byťvykonané vý[učne na zák]ade písomne
uzawetého dodstku k tojto Zmiuve, rešpektujúc podmienky prĺsiušného rladisceho orgánu, v
opačnom pn`pgde objodnávateľovl novznlká povinnosť vykonané naviac práco zaplatlt.

5.8

V pn'psd® vyskytnutia sa pľác doĺlnovaných v bodmh 5.6 a 5.7 tohto článku zmlu`/y, cena týchto prác
ea vzáJomri® započi.ta.

5.9

Poetup úpravy ceny Die]a prl zúžení, resp. ľozšíreni pľedmetu plnenia podl'a bodov 5.6 a 5.7 tejto
Zmluvy bud® melodovný:

5.9.1

každá zmona navrhnutá objednávateľom oproti ocenenému výl{azu výmer, bude zapísaná
v stavebnom denníku a podpíeaná zástupcami Zhotoviteľa, Objednávateľa, projektanta a v
pľípade potľeby aj inýml účastníkml výetavby,

5.9.2

v pn-pade súhiasu zmluvných strán eo zmenou ceny vypracuje zhotovlteľ dodatok k výkazu
výmer, ktorý bude obsahovať:
a)
b)
c)
d)

celkovú cenu z výkazu výrner v zmysle prílohy č.1 tejto zmluvy,
položkovíte ocenený výl{az výmer „mviac prác' ako dodatoi{ k výkazu výmer,
položkovlte odpočet ceny meneJ pľác. ako dodatok k výkazu výmeľ,
rekapituláciu ceny dodatkov k výkazu výmer podľa bodu b) a c), vrátane celkovej ceny

jednotllvých dodatkov a ceny spolu,
8

®)

0
g)
h)

€pľi®vodnú eprávu,

vpryv na dodržanio temínov podl'a časového haľmonogľamu,
kópiu záplsov zo stavebného denníka,
ďalši® náležitosti (záp]sy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) odôvodňujúc® predmet
pĺi.slušnóho dodatku 1{ výkazu vým®r,

5.9.3

pr® oc®nonlo výkazu výmeľ vprípade ,naviac pľác. bude Zhotovltor používať ceny

riesledovre:
a)
pri poiožkácii, ktoľó ea vyskytujú vo výkaze výmer podľa príiohy č. i tejto zmluvy, bude
používať ceny z tohto výkazu výmor,
b)

prl poiožkách, ktoľé ea vo výkaz® výmer podľa Príloriy č. 1 tejto Zmluvy nevyskytujú,

c)

predloži Zhotovĺtoľ osobftnú kalkuláclu cony,
v pn-pade, že osobit`ná l(alkulácla cony podľa písm. t)) nobude predložená, alebo

nedôjde k dohode pre o.obrtnú kalkuláclu ceny podľa pĺedchádzajúcer`o bodu b), budú
.navlac práce. c€enenó pomcx}ou ememých oľientačných cien, odporučených

5.9.4

CENEKON na obdoble, v ktorom budú pľáce vykonávanó; „mon®j práce. budú
odpočítavané podľa clen jednotlivých položlek výkazu výmer,
Zhotovfteľ bude predklada{ dodatky k výkazu výmeľ Objednávateľovi na odeúhlasenlo,

prlčom Objednávateľ ich odsúhlasí, príp. wáti neodsúlilasené s odôvodnením ne€úhlasu do
5 (pk]tlcl`) kalendámych dní od ioh obdržania. Dodatok k výkazu výmer, odsúhlasený zo
etrany objdnávateľa j Zhotovlteľa bud® podkladom pr® zmenu ceny Dlela podľa tejto
Zmluvy formou dodatku k Zmluve,
5.9.5

5.9.6

0bjednávatoľ pľedloží návľh znenia dodatku ktejto Zmluve Zhotovlteľovl. Objednávateľ
v návrhu dodatku uvedie doliodriutó ceny, i)ričom pľílohou dodatku budú výkazy výmeĺ

zml®n, ktoľé eú dôvodom na zmenu ceny podra tejto Zmiuvy,
dodatok k tejto zmluve, podpisaný oboma zmlwnýml stranami dotýkajúcl €a zmeny ceny
pľi príelušnom objekte, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovanlu
faktúľo.

zm®nenej ceny vo

5.10 Ak nedôJde mdzl Zmluvnýml Stranaml k dohode prl odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných
pľác, jo Zhotovlteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozpoľu. Ak bude ĺaktúra

Zhotovitera obeahovať i práce, ktoľó noboli obj®dnávateľom odsúhlasené, jo objednávatei'
oprávnený doručonú faktúru vrátĺť Zhotovĺteľovi v lehote .platnosti na prepracovanie. V takom

pľĺpade lehota spiatnosti ĺaktúry až do doručenla opravenej faktún/ nepDnle a objednávater sa
nemôžo doetsť do omoškanla e úriradou faktúry Zhotovitel'a.

čúrlok vl.
PLAT0BNÉ l"M IENKY
6.1

0em Dlela bLid® uhradená na základe dvoch čiastkových Íaktúľ a konečnej faktúry. Pľávo
Zhotoviteľa vyhotoviť prvú čiastkovú faktúru vzniká po vykonaní stavebnýcli prác a dodávok
(pÍost@vanost) zodpovedajúcich výške 30 % z celkovej ceny Dlela s DPH, t.j. vo výške 633157,39,.
EUR (slovom: še.ťstotríd€aťtritlsíc stopäťdesiateedem ®ur a tTideaťdeväť centov ) na základe súpisu
vykonaných pĺác a dodávok potvrdeným podpi®om stavebného dozoru Objednávat®ľa. Právo
ZhotovMeía vyhotoviť druhú člastkovú ĺektúru vznil<á po vykonariĺ stavebných pľác a dodávok
(proetavanosť) zodpovedqjúclcli výške 60 % z cclkovej ceny Dlela s DPH, t.j, vo výške 1266 314,78,EU R (.lovom: jedon m illón dveetoše€ťde€iatšo€ťtlsĺc tristoštrnásť eur a sodemdffijatoeem contov) m

základ® dpleu vykonaných prác potvrdeným podplsom stavebnóho dozoru Objednávatďa. K onečľiú
ftiktúru vo výšk® 10 % z cell{ovej ceny Diela S Dpll, t.J. 211052,47,-EUR (slovom: dvestojedenásťtisíc

päťdesjatdva ®ur a Štyridsaťsedem centov)je Znotoviteľ oprávnený vyhotovlť po ukončení Diela ako
celku a jeho pĺsomnom pľotokolárnom prevzatí povereným zástupcom Objednávateľa bez václ,
nedostatkov a nodorobkov.

6.2

6.3

Súčasťou člastl{ov®j laktúry budú: kópla etavebného denníka vedeného Zhotoviteľom počas
uekutočňovanla pľedmetu Zmluvy za prislušné obdobie, vážno lietky, zisťovací protokol, rekapĺt uiácia
vykonanýoh .tavobných prác, Zhotoviterom vystavený a stav®bným dozorom od€úhlasený súpis
vykonaných prác a dodávok, ľesp. zabudovaných materiálov odovzdaných Objednávateľovi, pričom
takýto súpl. bud® vychádzať z výkazu výmeľ (ďalej tiež ako „Súpie`).

Podkladom pre vystavenie konečnej fak(úry ajej ®účasťou budú kópia objednávateľom podpísanélio
prebeľacleho protokolu. stavebný donník vodoný Zhotovlteľom poča5 uskutočňovania predmetu
Zmluvy a Zliotovlteľom vystavený a etavebným dozorom a Objednávateľom odsúhlagený Súpis.

6.4

V prĺpade, ak budú uzatvorené dodatky podľa článku v bodu 5.7 Zmluvy, každý súpi® bude rozdelený
osobltne na časť prác vykonaných podra Zmluvy a časť pľác vykonaných podľa dodatkov k ZmlLĺve.
Čiastková ako aj konečná faktúra muela obeeriovať osobitm vyčíslonó cony prác vykonaných

podľa pôvodnej Zmluw s osobftn® podľa jdnotllvých dodatkov k Zmluve.
6.5

l®riota si)laoiostl fsktúryje 60 (šesťdeslat) kalendámych dnĺ odo dňa jej doručenla objednávatel'ovĺ.
Faktúra bude objednávateíovl dodaná v šleetlch vyhotovenlach. Faktúra bude vystavená a uhradená
v oflcňlnoj mene Slovenskej ľepiibliky aktuálno platneJ ku dňu vystavenia ft.ktúry a číSlovaná.

6.6

Falftúra mu®í obsahovať všetky náležito3tl v zmy®le zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridariej
r`odnoty v znenĺ neskorších predpisov a § io zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prĺpade že
fsktúra nebude obsahovať všetky náležltoetĺ v zmy®le pľĺslušných právnych predpisov alebo k nej
n obudú priložené prílohy (súčasti) dohodnutó Zmluvnými etĺanami, jo Objed návatoľ opľávnený vľátiť
ju v lehot® ®platno®ti Zhotoviteľovl m dopln®nio. V takomto prĺpade Sa píeruší plynutie lehoty

eplatnostl a nová ldota splatnostl začne plynúť doručením doplnenej resp. opľavenej faktúry. Za
termín úhrady taktúy je považovaný d®ň odpisu príslušnej člastky z účtu Objednávateľa.
6.7

V prípade zietenia vád a nedoĺobkov, ktoró nebránia riadnemu užívaniu Dl®la zistenýcli pri

záplsničnom odovzdaní a prevzatí Dlola, je Objednávater oprávnený zadržať z konečnej faktúry
člastku zodpov®dajúcu 5 % z celkovej ceny Dlela e DPH. Zvyšok pripadajúci na neuhradenú časť
konočnoj faktúry uhľadí Objednávat®r Zriotoviteľovi do 30 (tridsistich) pracovných dní odo dňa

pľeukázanla, že zlstené vady a nedoľobky boll odstňnené. Za deň preukázanja odstÉrenia zistenýcii
vád a nedorobkov sa považuje deň, ked' Obj®dnávateľ pĺsomne potvľdí Zhotoviteľovl lcli odstránenlo
v pľotokole.

6.8

0bjednávateľ poekytne zhotoviteľovl člsôtkovú platbu za el{utočne vykonané próce za nasiedovných

podmjenok:
6.8.1

8polu e čia€tkovou faktúrou doručí Zhotovlteľ Objodnávatel'ovl na kontrolu v elektronickej
podobe vo formáte predloženej cenovej ponuky z VO a vo tomáte XLSX (Excel) Súpis
odeúhlaeený stavebným dozoľom ,

6.8.2

0bjodnóvateľ vykoná kontrolu skLJtočn® vykomných prác v lehote maxlmálno i4 (Štrnásť)
dní oddoručenla Súplsu. Vpľípad®, ak Súpb nebude koľešpondovať soSL{utočne
vykonanými pľácami, vráti ho Objednávst®ľ spolu s čia®tkovou faktúrou Zhotovitel'ovi na

prepracovanie spolu s uvedením nedoetatkov/nedorobkov. Nedostatkom sa rozumie
odchýlka v kvalite. rozsahu a parametroch Diela st@novených touto Zmluvou, teclinlckýml
noĺmaml a všeobecne záväznýml právnymi pĺedpismi, Nedoľobkom sa rozumle
nedokončená pTáca oproti dohodnutým podmienkam vykonanla D]ola v rozsahu cenovoj
ponuky Zhotoviteľa. Ak Súpis bud® korešpondovať so skutočno vykonanýml prácaml,
oznámi objednávate ľ túto skLJtočnoeť Zhotovlteľovl a čiastkovú faktúru uhľadí,
6.8.3

6.9

Zhotovfteľ b®rle n@ vedomio, žo člastkovó platby podra tohto článku žladnyrTi spôsobom
nepotvrdzujú ľiadne a včaené vykonanle pťí.lušnej častl Diela. Zhotoviteľovl vzniká náľok na
zaplatenle ceny za skutočne zi.ealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto Zmluve
rladnym uekutočnením predmetu tejto Zm[wy a odovzdanim úplného Dlela, ktoré bude bez
vád, n®doetatkov a nedorobkov, Objednávatoľovl, a po podpĺsaní prebeľacler`o protokoiu
Objednávateľom bez výhrad a doručením faktúiy za predmetné plnenie Objednávatel'ovi.

Ak dôjde zo ®trany objednávatera k omeškanlu pľl úhrade faktúry,Je zhotoviteť oprávnený požadovať
od Objednávat®ra úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369a obchodného zákonnil{a z
faktiiľovanej eumy (rozumie sa oena s DPH) ročne.

čúnok v„.
S"EBNÝ DENN ĺK
7.1

Zhotoviteľjo povjnný vlesť odo dňa prevzatla StaveniSka o pľácach, ktoré vykonáva, ®tavobný denník,
do ktoľóho J® povlnný zapieovať všotky €kutočnosti rozhodné pľo pln®ní® Zmluvy. Ziiotoviteľ jo

povlnný v[e.ť stavebný denník v 3lovenskom jazyku. Najmä jo povinný zapisovať údaje o časovom
postup® prác, ich rozsahu a akostl. zdôvodnen`ie odchýlok vykonávaných pľác od projektovej
dokumentáci®, údQj o osobách a meohanlzmocli na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné
vyjadronla kooľdinátora BOZP, stavobného dozora, projektanta alebo objednávateľa, pľípadné
prerušenia pnác ® ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pr® posúdenle prác orgánml vorejnej správy,
kllmatlcké podmlenky a pod. Povimosť ylesť stavebný denník končĺ odovzdaním a pľevzatím Diela
azhotovft®r j® povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia ler`oty na uplatnenie práv
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zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa teJto Zmlwy byť odovzdaný Obj®dnávateľovl v skoršom
t®min®.

7.2

V stevebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:
-

pľohľad všetkých vykonaných skúšok akostl,

-

zoznam dokumentáci® stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,
zoznam dokladov a úradných opatľení týkajúcioh ea etavby,
tot®Ionické a e+nallové kontalQ/ Objdnávateľa, Zhotovlteľa, ich zástupcov, zodpovedného

-

názov, Sídlo, IčO (pľíp. Dlč) Zhotovlteľa, ObJodnávateľa, zodpovedného projektanta a autoľa PD,
id®ntlfíkačné údaje zá®tupcov objodnávatoľa,
ldentlflkačnó údaje 5tavby podľa projektu,

projektanta a autom PD,

ostatné údaj® v zmyele § 28 vyl`|ášky MŽP SF] č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré

ustanov®ľiia stavobného zókona.

7.3

Všotky listy stavebného dennĺka musia byť očíslované, Opľava nesprávneho záplsu sa vykoná jeho
pľeškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby
oprávn®nej k záplsu a prlpojenĺm podpisu tejto osoby. Zhotoviteľ je pov]nný zabezpečiť stálu

doetupnocť .tavebnóho donníka
Objodnávateľovl, ak o to požiada.
7.4

na.tavbe

a bezodkladne

pľedložft

stavebný

denník

Zápley do.tav®bnóho dennika čitateľne vykonáva a podpLsuje za zhotoviteľa stavbyvedúcl vždy v ten
deň, kedy boll pľáce vykonanó alobo kody naetali okolnosti, ktoró Ôú predmetom zápisu.
M®dzl Jednotiivými zázmmaml nesmú byť vynooliané voľnó mlesta. Okrem stavbyvedúceho môžu

do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy lon autorsú dozor, ®tavebný dozor a ostatné
osoby určené príelušnýml právnyml predplsml.

7.5

Ak nesúhl@sÍ ®tavbyvodúci so ripisom, ktorý vykonal Objednávateľ alebo ním poverený zástupca,
prípadne zodpovedný projektant alebo lná osoba oprávnená rob* zápisy v stavebnom dennĺku,
do stavebnóho d®nníka, mu€í k tomuto zápLeu prlpojiť .voj® etanovisko mjneskôí do 3 (troch)

pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa pľedpokladá, Že s uvedeným zápisom ®úhlasí.
7.6

Ak nie je v Zmluv® uvedené inak Objednávatoľ J® povinný wJadrovať sa k zápLsom v stavebnom
donníku vykonaných Zliotovlteľom ľiajneskôr do 5 ®latich) pracovných dní odo dňa lch vzníku, inak
ea pľedpokladá, Ž® S uv®deným zápisom súhlasí. Pľ® prípadné dodatočné práce bude veder`ý

samostatný .tavebný denn ík dodatočných prác.
7,7

Zái)Isy v stavebnom clenníi{u sa nepovažujú za zmenu Zmluvy, ale môžu siúžiť ako podkisd
pi.e vypracovanlo doplnkov a zmien Zmluvy.

článok vl'I.
STAVENISKO

8.1

8.2

Steveniekom sa rozuml® prl®stor určený projektovou dokumontáclou v technlckej spriive a pĺojekte
organlzácio výstivby alobo lmh dokum®ntom pre etavbu a pre zariadenie stavenieka. V prípade, žo
takýto dokum®nt n®®xletuj®, platí, že StavenLsko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby
uľčený na vykonávanfe stavebných pľác na sta`be, na uskiadňovanie stavebných výľobkov
@ dopravných a lných zariadenĺ potrebných na usl{utočňovanie stavby a na Limiestnenle zariadenia
Stavenleka; zahŕňa stavebný pozemok, pľípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky al®bo lch čast].
0bjednávator odovzdá Zhotovitoľovl 3tavenlsko najneskôľ do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa
schvál®nia podkladov podľa článl(u lv. bodu 4.5 tejto Zmluvy, o čom Zmluvnó .trany spíšu
odovzdávaoí a preberací protokol vdvocr` orlglnátnych vyhotoveniach. Zhotoviteľ je povinný
k odovzdaniu stav®nlska poskytnúť potľebnú €účinnosť, lnak ea stavenlsko považuje za odovzdanó
a pr®vzaté upt)mutím piateho pracovnóho dňa odo dňa odoslania oznámonia o eohválení dokiadov
Zhotoviteľovi.

8.3

Zhotovlteľ zab®zpočĺ zarladenle etaveiiiska. Zhotovlter j® povinný zabezpečiť riadne vytýčenie

stavehlska apoča. výstavby sa rladno starať o základnó smerovó a výškovó body, a to až
do odovzdania Djela Obiíednávateľovl. Zhotoviteľ` zabezpečĺ i podľobné vytýčenje jednotwých

objektov a zodpovedá za jeho eprávnosť. Piáce s tým spojené sú súčasťou navľhnutej ceny.
Na etavenlsko môžu vstupovať iba povereni zame.tnanci objednávatel'a, alebo Zhotoviteľa, pľíp.
niml i)oveľonó tíotie osoby, čo je povlnný zabezpečit Zhotovltel'. Pred začatím prác Zhotovĺteľ
vypracuJ® a pľedloží Objednávateľovl POV v zmyelo článku lv. bodu 4.5 Zmluvy a zastavovací plán
(celkovú situáciu stavby). Zhotoviteľ je po`rinný poskytnúť Objednávateľovi a koordinátoľovi B0ZP
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všetku povinnú .účlnnosť pre `/ypracovanle plánu bezpečnostl a ocliĺany zdravia prl práci k ol{amihu
odovzdenia a pľ®vzatia etaveniska. V prípad® porušenia povlmosti podľa tohto bodii j® Zhotoviter na
Žiadosť Objodnávateľa povinný zaplatlť zmluvnú pokutu vo výšk® .............,- EUR za každó jednotlivé
poruš®n,e.

8.3.1

Pov musí obsahwať mlnimálne nasledovné položky:
•
•
•
-

-

8.3.2

koncopcla zariadonia Stavenl®ka,
využívanie existuJúcich objektov na účely zariadenia staveniska,
oplot®nle,vstupy,
kancelórie, hyglenickó a socláln® obJekty zarlad®nia staveniska,
záeobovanle staveniska el®ktricitou ®n®rgiou,

záeobovanie staveniska vodou,
odvedenl® odpadových vôd,
plochy pre ekladovanie stavebných mateľlálov, zemlny,

•

dopTavné rlešenle,

-

ochmna životného prostredia pri výstavbo vTátane ľloš®nia stavebných odpadov,
bezpečnoôťa ochrana zdravia pri práci,

-

požiarna ochrana,
predpokladanó termínové podmlenky ľeallzácl® etavby,

.ltuácla pov.

Súčasťou POV budú technologickó postupy odsúhlasené stavebným dozorom a časový
liarmonogľam POV, ktorý budo obsahovať mlnlmáine:
• štruktúrovanú hlorarchickú echómu na eoba nadväzui.úcich pracovných akt.ivít, alebo

-

-

8.4

char@kteristika staveniska,
chaľakterlStil{a stavby,
l(oncepcla po®tupu výst@vby,

®kvlvalentnú schému loglcky pľevlazanú e čaeo\ým harmonogramom. Za pracovné
úkony sa budú považovať takó úkony a ektivfty, ktoré sú súvlsle vykonávané jedným
praoovnĺkom, resp. pracovnou €kuplnou tak, že výsledok takéhoto úkonu, al®bo aldMty
je z hľadiska reallzáol® časovóho plónu hodnotený bináme (ukončený/neukončený).
Zhotovfteľ je povinný prl etanovení lehoty výstavby dodľžať technologlcký postup
stavebných prác po jednotllvých prac®vných člnnostlach v nadväznostl iia dodi.žanle
platnoj legielatívy SF} a technlckých noriem. Objednávateľ nebude skceptovať
Zhotovlteľom dekJarovanú prácu počas dní pracovnóho pokoja. To znamená, žo
etanovenl® lelioty výstavby v pmcovných dňoch musí byť v ®úlade eo zákonom č.
311/2001 Z. z. Zákonníka práco v znení neskoľšĺch predpisov.
včasovom hamonograme musla byť graficky vyznačené časové úseky pre realizáciu
dodávky a montáže technológlĺ.

Zliotovitor je povlnný oboznámiť ea po prevzatí staveniska e rozmlestením a tra®ou prípadných
podzemných vodení na stavenisku, verejnou zeleňou a lnýml cudzímJ obJektml a tleto vhodným
spôeobom pr®iožlť alobo chránlť, aby v priob®hu ľoalizácl® Dlela nedošlo k lcii poškodeniu.

Za .pĺávnu identiflkác[u podzemných vodení a stavleb je zodpovedný Zhotoviteí.
8.5

Všetky potr®bnó povolenla na uŽ`ivanle verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy
voÍ®jných komunikácií, ako aj povolenia na užĺvanl® nehnuteľností tretĺcli osôb, zabezpečuje
Zhotovfteľ a hradí aJ všetky pľípadnó poplatky. Zhotovĺteľ sÍ v epoluprácl . Objednávateľom

zabezpečí možnosti a podmlenky napojenia na odbor elektrickej energie a vody, pľípadne iných
médlĺ pr® potľeby reallzácle Diela a napojenle na veíejnú kanalizáciu a do Stavebného denníl{a
zapíše počlatočné a konečné m®rania.
8.6

Zhotovit®ľ je povinný umožniť vstup na stav®nleko dodávateľom technológií a vykonať všetky
opatrenla na zamedzenio poškodenia materiálov atechnológií vnesených na stavenisko
dodávatoľml technológií, pričom riesle zodpovednosť za Škodu, ktorá vznikne jeho konaním alebo
opomenutím povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy. Za veci vnesené na stavenlsko ob|ednávatel'om
alebo dodávateľml technológíí zodpovedá Zhotovltol' ako ®kladovateľ.

8.7

V prípad®, ak bude pr® člnnosť dodávaterov teclinológlí potrebné napojenie na odber elektrickej
eľiergle @ vody, pn'padne iných médlí, j® Zliotovjteľ povlnný poskytnúť dodávaterom také napojenle.
Ak sa Zmluvné etrany a dodávatelia technológií nedoliodnú inak, znáša náklady na odobraté médiá
Zl`otovr(eľ. Prĺpadné dojednanle o ľetakturácll nákladov nesmle odporovať dobľým mravom, anl
Ôpôeobov3ť duplicltu nákladov na eriergie vynaložených zo etrany Objednávateľa.
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8.8

Ak v.úvíslogti so začatím prác na stavonlsku budo potľobné umieetniť alebo premlostm dopravnó
značky podľa prdp]eu o pozemných komunikáclácli, zeobstará tieto práce a povolenia na vlastné
náklady Zhotovfter. Zhotovíteľ ďalej zodpovodá 1 za umlestňovanie, premleeťovanl® e udržiavanie
dopľavných značlek a dočasného dopľavného značenia v súvl€losti s priebehom vykonávania pľác.

8.9

Zhotovitor j® pov]nný udržlavať na pľ®vzatom ®tav®nlsku porladok a čistotu a je povlnný zabezpečlť
•pracovanie odpadu v zmysio hier@rcliie odpadového hospodáretva, odstraňovať odpady a nečistoty
vznlknidó j®ho pnicaml. Ak nebude napriek píeomnej výzve Zhotoviteľ toto dodrž[avať, zabezpeči
tLoto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u Zliotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto
uplatnenle použiť aj zníženie úliľady takturovaných platieb, tzv. jodn ostranným zápočtom.

8.10

0bJednávater má právo nezačôť preberacle konanle Dlela resp. nepotvrdiť pľeb®rací protokol, ak nie
Jo m .tavonieku poriadok, najmä ak me je usporiadaný zvyšný materiál alebo ľile je zo Staveniska
zákonným spóeobom zabezpečené eprecwanle odpadu vzmysle hieraľchl® odpadového
ho®podárstva a zmluvne doliodnutýr epô®obom odstránený odpad vzniknutý pr] stavebných
pľácach.

8.11

Najneskôr do 10 (do®laticli) kalendámych dni po odovzdanĺ a prevzatí Diela je Zhotovfteľ povinný

\/ypľeteť etavenisko a upľavit l`o tak, ako určuje projektová dokumontácia. V prípede, že projektová
dokumentácia toto neurčuje, tak Zhotovĺter vyprace staveni®ko a upravĺ ho do stavu, v akom ho
provzal. Ak etavenisko nebudo v dohodnutom t®rmín® vypratané alebo upravenó do dohodnutého
stavu Je Objdnávat®ľ oprávnený účtovať Zhotoviteľov! zmluvnú pokutu vo výške ,...........,- EUR

zs každý deň, počas ktorého bude stavenieko užívať ne®priivnene, a to až do dňa vypľatania
®tavenl®ka.

8.12

Zhotoviteľ j® povinný v zmysle článl{u V bodu 5.1.2. tejto Zmluvy zabezpočlť n®pľotľžltó fyzlckó

•tráženlo ®tavenl®ka, a to po celú dobu twania Stavby, t. j. odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom
do dňa odovzdanla a prevzatla Dlela Objednávateľom, pokiaľ sa Zmlwné stTany nodohodnú inak,
Uvedená povlmosť pk]tí aJ pľe pľípady preruš®nia etavby, ked' sa stavebné práce nevykonávajú.
V prípado po"šenla tejto povlnr`oetl j® ZJiotoviteľ povlnný na Žlado®ť Objednávatoľa uhrad lt zm luvnú
pokutu vo výšk® .............,- EUR za každý deň porušenia tojto povinnosti. Fyzickým strážením

Ôtavenlska e@ rozumle fyzlcká ochrana i)odra § 8 písm. b) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní
elužleb v oblastl Súkromnej bozp®čnostl a o zm®no a doplrení niektorých zákonov (zákon o
®úkľomno| bozpočnostl) v znení neskorších pľedpisov (ďalej len #ákon o SBS.). Zhotoviteľ znáša

zodpovednoeť za splnenje povlnn®tí eúvlsLaclch s fyzlckým etrážením stavenigka podľa zákona č.

::í?ooÉĺschzpráp,9oo:ľ:anľ:adoesno,:ť:ľópúsdk:::paaona#::t®u:3oaE,;:äá,n!:ľ6o/":#9:á2k7o.nao;rí,Važnoeln:,

:.o:izÄ:o#::,cchaä?,b,p6ľ;:!r,a,Cšu;#.ní#.P::Ĺc.hdu=:jo.v=::o::oúTa#,y,bú:::Et|c:t:|úg:aj:š,.žg|*
článok lxL
VYkoNÁVANIE DIEIA
9.1

Zhotovnoľ j® pov!nný ľealizovať Diolo v súlado S pĺojoktovou dokumontáciou, podmionkami

uvedonýml v stavebnom alebo lnom povolení, podmlenkaml

určenýml Zmluvou, ponukou

Zl`otovitera a prípadnými pokynml objednávateľa. Zhotovkeľ je povinný prl ľealizácil Diola

dodržlavať všetky záväzné a aj doporučenó STN, EN a o®tatné platné technické normy, bezpečnostné
predplsy, všetky zákony a lch vykonávaclo vyhlášky, ktoró sa týkaJú Jeho člnnostl. Ak porušením
týchto pľedpleov vznlkno akákoľyek škoda, znáša všetky vznlknuté náklady Zhotoviteľ. Prl

9.2

vykonávaní Diela j® Zhotovfteľ viazaný nie len POV, PD a časovým haľmonogramom, ale i pokynml
objednévateľa. Zhotovrt®ľ ea záľoveň bude ľisdiť zásadamj skladovania odpadov, dodržania
bezpečnosti prl pľácl a zamedzenla nadm®m®j I`lučnostl a prašnosti m stavbe a okoJí.
Zhotovft®r umožní Obj®dnávateľovi v eúčinnostl .tavbyvedúceho a stavebnóho dozora vykonanje

priebeliu ľ®alizácle stavby a stavebnej pripmvenosti, a to pľed začatím akejkoľvek dodávky.
Periodlcita kontrol stavebnej pripraveno3tl môž® byt doJedmná v nadväznostl na čssový
hamonogľam. Objednávateľ vyhotoví o l(aždej l{ontrole pisomný zápis stavebn ej prlpravenostl , kto ú
podll®ha echvál®nlu a podplôu objdnávatoľa, stavbyvedúcoho a stavebnóho dozora, pripadne jných
ostb zodpovedajúclch za ďalšlu dodávku.

9.3

Zhotowoľ j® povinný vyz`/at objednávateľa a.tavebný dbzor najmenej 3 (tľi) pracovné dni vopred
ku kontrol® a k pr®ver®nĺu všetkýcli vykonanýcli púc, ktoré budú v ďalšom poetupe z®krytó alebo €a
stanú noprístupnýml. 0 vykonani t®jto komľoly ea vyriotovi zápl® do Stavebného denníka. Ak tak
neurobĺ, je pov]nný na žiadosť Objednávateľa odknď práce, ktoré boli zakrytó alebo ktoré sa stali
]3

n®prístupnýml ľia.vojo náklady za účelom kontrow zo etr@ny Objednávateľa. V pľípade, ak sa
objednávateľ na základe výz`/y Zl.otovitoľa ria etavenieko nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený

pokračovať v pľácach resp. Objednávateľom požadované neskoršlo odkn^ie prác v takomto prípade
liradí ObJednávateľ. Stavebný dozor je oprámoný pĺi®bežne kontrolovať postup a kvair(u
realizovaných prác a dodávok. Ustanoveiiie tohto bodu sa i)ľlm®ran® použlj® aj na komroinó dni
etavby. "e je Objednávateľ oprávn®ný organizovat v l®hotácli podľa potreby a Svojho uváženla a je
oprávnený na n® pozvať okrem zá3tupcu Zhotoviteľa tlež proJektanta, prípadne lné oeoby. 0 konaní
kontrolných dní stavby je povinný Objednávateí Zhotoviteľa vopĺod vhodným .pôsobom informovať.
9.4

Zhotovlt®ľ v plneJ mlere zodpovedá za bezpečnosť e ochranu zdravia vš®tkých osôb v mleste
etavenlel{a, dodržlavanlo všetkýcli vŠ®ob«noizáväznýcl. právnych predpleov týkqjúcĺch sa
bezpečnoetných azdravotných požiadavlek na etavenisko (najmä Narladenle Vlády SR
č. 396/2006 Z. z. o mlnljt`álnych bezpočnostných a zdravotných požiadavkách na ®tavenisko)
e zabezpečí ich vybavenie oclirannýml pomôckaml. V prípad® ich nedodržiavanla ea Zhotoviteľ
zaväzujo uhradlť na žladosť Objednávatoľa zmlLJvnú pokiitu .........,- EUR za každý jedno"vý
preukázaný pľipad. Všetcl pracovnícl Zhotovlteľa ako aj lch subdodávatella budú rladne označení
prielušncBťou ku evoJmu zamestnávateľovl a budú noeK reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú pľilbu
v pľípadoch, kedy to ukladá zákon. Zhotoviteí má povinnoôť dodržíavať plán 130ZP a dodľžiavat'
pokyny vydané koordinátoľom BOZP. Ďalej sa Zhotovfteľ zaväzuje dodržLavať hygienické predpisy.
Zr`otoviteľ sa zaväzujo prijať prim®ľanó opatrertla, aby wojou člnnosťou nonarušil bezpečnoať osôb

nachádzqjúcich ea v priestor«h, kde ea Dielo vykonáva, ako 1 lných osôb pohybujúcich sa mlmo
•tavenieka, wétane r-iadnet`o označenia vstupov iia etavenisko a umlestneriia označení
prebiohajúclch ®tavobných prác. Zhotovitoľ je povlnný m základe zákona č. 314/2001 Z. z. o
ochrarie pĺed požiaľmí v platnom znení zabezpečlť požiarnu a515tenčnú rilladlai na požiarn®
nebozpečných prácach, a to v rozsaliu urč®nom touto právnou noľmou.
9.5

Vš®tky odbomé práce muela vykonávať pracovnícĺ Zhotoviteľa alebo jelio eubdodávateľov, majúcj
prĺslušnú kvallflkáclu. Doklad o kvallfll(ácll pľacovníkov jo Zhotoviteľ na požiadanie Ot}Jednávateľa

povinný tomuto bezodkJadne pľodložlť. Zhotovlteľ je v súlade e § 551 0bchodnóho zákonníka
povinný bez zbytočného odkladu upozomit na nevhodnú powhu alebo vady vecí, podkladov alebo
pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovonle Di®la, ak Zhotov]teľ mohol túto nevliodnosť
zlstit prl vynaložení odbomej staľostwoetl.
9.6

Zhotovrteľ je povinný zabezpečlť Dielo, ako d stavonisko a všetky hnuteľnó vecl dodávatel'ov
technológií vmsoných na stavenl3ko, pľoti kĺádeži a vandalizmu. Prípadnó škody apôsobené
krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdanía Dlela a podpísanla preberacieho protokolu
Objednávateľom bez výhrad znáša Zliotovlter.

9.7

Zliotovfteľ je povinný byť polstený pro prípad zodpovodnosti za škodu spÔsobenú vykonávaním
člnnoôti Zhotovfteľom alobo subdodávatoľom/mi Zl)otovitoľa v zmysle tejto Zmluvy, ® mlnlmálnym
llmltom poistného plnonia vo výšk® zmluvnej ceny Diela s DPH s tým, že polstná zmluva musĺ byť
uzatvorená na realizáciu konkrétneho Diela, tzn. na pľedmot tejto Zmluvy, a musí b}ri platná až do
času ľladnelio vykonania Dieia. Zhotovitoľ riesle vočl 0bjednávateľovi zodpovednoôť aj za Škody
epôeob®né činnosťou svojlch eubdodávateľov, ako by ich spôsobll sám. Doklady o poistení (polstný
ceiliflkát al®bo zmluva o polstení) Zhotovlteľ pľodloží Objednávateľovl k nahlladnutiu pred pod pisom
tejto Zmluvy. Zliotovlteľ j® povlnný preukázst icli platnost aj opätovne kedykorvek počas
vykonóvania di®ia do 3 (tr«h) dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada. V prípade omeši(an[a S
opätovným pľedložením dokladov je objednávater oprávnený požadovať od Zliotovlteľa zmluvnú
pokutu vo výške .„...„ ..,- EUFt za každý, qj začatý deň omeškanla, a to až do Splnonia t®jto zmluvnej
povinnoetl. V prĺpad®, ak q proukáže, že Zhotoviteľ nezab®zpečil poistenl® počas colej doby
ľoalizácie Diela, má Objednávater nárok na zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty vo výške
............,- EUR za každé obdobie, počas ktoľého Zhotoviteľ nezabezpňil polstenie. Pľe vylúčenie
pochybností sa má za to, Že ea sankclo podľa tahto bodu zmlwy kumuiujú. Ak Zhotoviteľ nepreukáže
platnoeť poletenla podľa tohto bodu naJri®.kôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa,
budo toto považov®nó za podstatnó porušenle Zmluvy, vdôsledku ktorého jo objednávateľ
opľávnený od zmiuvy odstúplť.

9.8

Ak člnnosťou Zhotov.rtera alebo jeho subdodávateľa dô|de k spôsrobeniu škody Cbjednávateľovl
slebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alet)o neplĺ.enia podmĺenok vyplývajúcjch
zo zákona, STN alebo lných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ

povlnný bez zbytočnóho odkladu túto čkodu odstráM a ak to nie je možné, tak vzniknutú škodu
flnančne uhradlť. Všetky náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ.

9.9

Zhotoviteľ vym®nuje zodpovedného a kompet®ntného zástupcu (8tavbyvedúcl), ktoú biide trvalo
riadft práce na stavenlsku. Ak lde o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým Zhotovfteľ pľeukazoval
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tochnickú epôeobllost al®bo odbomú epôsobilosť v pi.oces® v®rejného obstanávanĺa, výsledkom
ktoróho je táto Zmluva, Objednávsteľ je oprávn®ný odmietnuť stavbyvedúceho v prípade, že nespíňa
rovnakó podmlenky ako stavbyvedúci, ktorým Zl`otoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo
odbomú epôeobllosť v proceôe vorejného obstarávanla eventuálno po pľedchádzajúcom upozornenĺ
požadovať vým®nu skôr schválenóho stavbyvodúcoho v zmyele bodu 12.1 Zmluvy. Objednávateľ
môžo požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladno odvolal z pnäce na Dielo ktorúkoľvok osol)u
zamostnanú Zhotovlteľom a lebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru Objednávateľa zneužíva
woJu funkciu, aiebo je noepôsobilá, alebo j® nedbalá v rladnom plnenĺ svoJlch povlnností, alebo
ktoľej pľítomnosť ri® stavonlgku je považovaná Objednóv@teľom za nežĺaducu z objektívnych a
preukázateľných dôvodov. Osoba takto od`/olaná z práce na Dl®l® bude Zhotoviteľom bezodkladne
nahradená lnou osobou. Zhotovlteľ Je povínný zabezpečH prítomno.ť etavbyvedúceho na Stavbe
počas r®alizácl® .tavby, a to každý deň, poča. ktorélio 5a vykonávajú stavebnó pľáco. V pľípade
n®dodržania tojto povinnostl je Objednávateľ oprávn®ný požadovať od Zhotovlteľa zmluvnú pokutu
vo výško .........,- EUR za každý doň zla{onla poĺušenla tejto povinnosti. Podkladom na pľeukázanie

porušenla t®jto povlnnostl je zápls stavebného dozoru v etavebnom donníku, pľípadne tnej
oprávnen®j osoby za Objednávatera. Nedodĺžani® tejto povinnosti sa považuje za podstatné
porušen i® Zmluvy.

9.í°##°,V:t§ľozvťn#eťráe:::#°an::Jo®j:,b#P:#:z6o::tperrĺí#yd'nÝ:bc?ft?,::::,no°u'Óp8rĺ::ÚhvaáJesnúí%:
•o rikonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení nlektoúch zákonov
v platnom znení.
9.11

Zhotovrter jo povinný zabezpečft upľatanie a ®kologlckú llkvidácíu všetkých odpadov zo svojej
člnnostl s čmnostl svoJich subdodávateĺov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadonĺ,
Zhotoviter zabezi]ečí uloženj® etav®bn®j sute m organlzovanú skládku odpadu a vybúíané mateľiály
vhodné na recyk]áciu (druhotné suľoviny) odovzdá do príôlušných zberných surovín. Doklady o uložení
odpadu predloží Objednávateľovi pri pľobemcom konaní @ na požladan[e aJ v prlebehu realizácle
Dl®la. Nakladanio eodpadom na stavbe m bud® riadit platnou právnou úpľavou v oblastl

odpadového hospodá rstv8.
9.12

Zliotoviter je opľávnený plniť predmet Zmluvy prostredníctvom eubdodávateľov za nasledovných
podml®nok:

9.12.1 Zhotovft®ľ je poyinný zab®zpečlť a financovať všetky eubdodávaterské práco a dodávky
a nesie za ne záruku v plnom rozeahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbomú starostlivosť

pri výb®ĺe subdodávateía, ako aj za výeleclok činno.tl vykonarúj na základe zmluvy
o eubdodávke.
9.12.2 Zoznam známych subdodávatoľov jo tfvedený v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. V pľípade zámeru
reallzovať nástup nového subdodávatol'a a taktlež zámoru realizovať zmenu pôvodného
eubdodávateľa je Zhotoviteľ povlnný lnfomovať emallom objednávateľa do 5 (piatich)
praoovných dní odo dňa uzatvoľenla Zmluvy ®osubdodávatel'om o jeho nástupe
na roalLzóclu Diela. Subdodávatorje opľávnený mstúpiť na ľeallzáclu D]ela @ž po súhlasnom
vyjadrení Objednávateťa. Objednávateľ je povlnný vyjadriť evoj eúhlae alol)o nesúhias 5
navľhovaným subdodávateťom e+nailom do 3 (tí«h) pracovnýcli dní odo dňa doručenia
oznámenia Zhotovitel'a.
9.12.3 l(aždý subdodávat®r musí spíň3ť podmlenky podr@

pľíslušných

ustanov®ní zákona

#::e#o#ot:::ttearŤ#:á,Íň:rj:odmm,oonbj;d;š#e:3o3oobj:ľ:Íávke:ĺúž:v::Éjťľo:uobbdbsťaa=y::::
Ak .ubdodávateľ nepreukážo splnonie podmionok podl'a § 32 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní záplsom v zozrmme ho3podáľskych eubJoktov podľa § 152 zákona o verejnom
obstarávaní, je povinný prodložĺť dol{lady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
K rovnakej povinnostl Zliotovlteľ písomne zavlaže aj svojich subdodóvatoľov voči ich

#aŤjnp*ŕíe##áv#ľearo§m3íek.a.bíyží%,::osťeťe#tooÉ,:tkaoľTv:#zcjvšetcjdodáv@teh
Vprípade, ak 3ubdodávateľ nepreukáže eplľ`enl® podmienok podra § 32 ods.1 zákona
o v®rejnom obstarávanĺ zápisom v zozname hospodáľekych €ubjektov, nĺe jo z dôvodu

použnia údajov z lnfomačných systómov v®rojnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona
o veroJnom ob®tarávsní povlnľiý pľedkladať doklady pľeul{azujúce ®plnenle podmienok

účastl v zmysle § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona o veľejnom obstarávaní. V prípsde
podmlenky účastl podra § 32 od.. 2 píem. ®) zákona o vomjnom obstarávaní vyšš]e uvedené
pľavldlo platí pre hospodárske ®ubjela/ (záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2
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zákona č. 272/2015 Z. z. o Íoglstľl pióvnlckých osôb, podnikateľov a oľgánov veľejnej moci
a o zmen® a dopinení níektoľých zákonov. V ostatných prĺpadoch je subdodávatel' nad'alej

povinný prodložiť dol{lad proukazujúcl splnenlo predmetnej podmi®nky účasti týkajúcej sa
oeobného postav®nia (napríklad výpb z obchodnélio registľa alel)o živnostenského registra).
S ohľedom na to, že z technickýcl` dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpiôy
právnlckých osôb z iľiĺormačnýori eystémov Gercľálnej prokuratúľy, predkladá
eubdodávater - právnlcká oeoba doklad za právnlckú c6obu podľa § 32 ode. 2 písm. a)
zákom overeJnom obstarávaní, a to v .úlade . u6tanovením § 1 ods. 7 zákona
č.177/2018Z.z. o niektorých opstreniach na znižovanie adminietmtívnej záťaže
využívaním infomačných eyetémov verejnoj eprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon protl byrol{racli).

ObJednáv@toľ ďaleJ osobitno overí. že u §ubdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa

§ 40 od.. 6 pí5m. a) až h) a ods. 7 zákona o veTejnom obstarávanĺ.
9.12.4 Zhotovfteľ a každý subdodávateľ, ktoú má povlnnost zapisovať sa do ľegistľa partnerov
v®r®jného sektora, musí byť v ňom zapisaný v zmysle § 11 zákom o v®rejnom obstarávaní.
Ak došlo k výmazu .ubdodávat®ra z reglstľa partnerov verojného soktora, je Zhotoviteľ
povlnný túto skutočnosť oznámlť Objednávatcľovl do 5 (piatich) dní odo dňa vykonanla

#„9ZbuL3:á€r;ĺvňeaŤj:ozdzhmť::ftkyeľ#Vľ':n§ý3ť=h#.fťí%:#a°:Uvbedreťnáovmst:ľbas:aumľ##Vaataekľ°mmá
povlnnosť zaplsovať sa do registra partT]®ľov v®rojného sektoľa, musí byť v ňom zapíganý

v zmyôle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
9.12.5 0bJodnávateľ má

právo odmietnuť podí®l

na

ĺoallzácil

plnenia

prodm®tu

Zmluvy

subdodáwt®ľom, ak nie .ú eplnené podmienky uvedené v bodoch 9.12.3 - 9.12.4 tohto
článku Zmluvy.

9.13 V prípad®, ak bLide narladený výkon Štátneho etavebného dohľadu nad uskutočňovanĺm stavby, jo
Zhotovneľ povlnný umožnff orgánom štátr`eho ®tavobí`élio dohl'adu jeho riadny výkon v Súlade
e príslušnmi právnyml pľedpisml, e záľoveň je povlnný byť pri jeho výkone pr[merane súčinný.
Povinnosť Zhotovlteľa podľa tohto bodu sa vzťahuj® d ĺta výkon stavebného dozoru , Štátneho dozoru ,
dozom proJ®ktanta a autoľského dozonJ,
9.14

Zl`otovft®rje povinný zabezpečiť nakladanle S odpadom, ktorý vznil{ne pri plnení predmetu Zmluvy a

ktoľóho pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zál{onov v zneni neskoršich predpl.ov (ďalej len Eákon o odpadoch") a
ostatnými všeobecne záväznými pľ®dpbml SFt.

9.15 Zhotovfteľ je povinný dodľžiavať, za účeiom predchádzanla vzniku odpadov, obmedzovania vzniku
odpadov, obmedzovanla množstva odpadov ako aj zhodnocovania odpadov, h!erarchiu odpadového
hospodáretva eo záväzným poľadĺm pľloľít: predchédzanle vzn!ku odpadu, príprava na opätovné
použltĺ®, ĺecyklácla , lné zhodnocovanj®, mpríklad enorgeticl{Ó zhodnocovanie, zneškodňovan ie.

9.16

Zhotovlt®ľ Je povhný nakladať s odpadom, ktoú vznlkne pr] plnení predmetu Zhiluvy a ktorého
pôvodcom je Zhotovfter, v súlade so zákonom o odpsdoch; najmä, avšak nielen, lde o odpady, ktoré
vznikll zo zariadení, materiálov alebo oba]ov dopľavených do mieat@ plnenia Zhotoviteťom, odpad
komunáineho ciiaľakteru, ktorý vyprodukujú zamestnancl, r®8p. pracovnícl Zliotovltei'a a/aiebo lné
osoby, ktoró p]nia alebo Ôa podieľaJú na pln®ní predmetu Zmluvy.

9.17

Zhotovfteľj® povlnný najneskôr ku dňu začat]a pľác predložiť Objednávateľovi zmluvu na odoberanie
odpadov uzatvoi'®nú e osobou majúcou opnávnenie podľa zákona o odpadoch na nekladanie so
všetkýml odpadml, ktoró vzniknú i)rl plnenĺ predm®tu Zmlwy a ktorých pÔvodcom je objednávateľ.

#.rí#áť:t®Zrá#k:#eks%°ľdzomiľ#eh)Tm%Vvft;rchp::'ín#ýzpaeni%k:amd,:°vy:o:ZPĹťwua##:j:
podml®nw podľa prv®j vety tohto bodu Zmluvy. Ak Zhotoviteľ nepredloží ku `dňu zsčati@ pľáo
Obj®dnávateľovi zmluvu na odoberanle odpadov. bude toto považované za podstatné porušenle
Zmluvy, v dô5l®dku ktorého je objednávat®ľ oprávnoný od Zmluvy odstúplť; v takomto prípade má
ObJodnávateľ pľávo uplatniť si voči Zhotovfteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny
diela vrátane DPH dohodnutej v tejto Zmluve. V prípade omeškania s opätovným predložením
dokladov, tzn. pľedložením noveJ zmlu`/y podľa druheJ vety tohto bodu, Je ObJednávateľ opľávnený
požadovať od Zriotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške .........,- EUR za každý deň omeškanla; omeškanle

e opätovným pred[ožením dokladov j® považovanó za podetstnó porušenio Zmluvy, v dôsledku
ktoľóho je ObJednávat®ľ opnávnený od Zmluvy odstúpiť. Objednávateľ má tiež pľávo uplstnH Bi voči
Zliotovlt®ľovl zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH donodnutej v tejto
Zmluvo. Zmiiiva na odoberanle odpadov muei b}ri platná až do času ľiadneho vykonania Diela.
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9,is

Zhotovit®ľ j® povlnný vzniknutó odpady, ktorých pôvodcom jo objednávsteľ: triedff podľa druhov,
zabozpečiť správnost zaradenla odpadu podra Katalógu odpadov (vyhláška Mlnlstorstva životného

prostľedla Slovenekej ľepubliky č. 365/2015 Z. z„ ktorou ea ustanovuje Kataló8 odpadov, v znení
neskoľších predplôov) a zabezpečlť k;h pred zneliodnotením, odcudzenĺm alebo lným nežiaduclm
únikom. Zliotovltoľ Jo povinný vlcť a uchovávať evidenclu o drLihoch a množstve odpadov, ktoúch
pôvodcom je Objednávateľ, a o nakladaní . nimi v .ú]ado e vyššio špeolĺikovanou vyhláškou,
evldenclu vedie Zliotoviteľ v mene ObJednávatoľa.

9.19 Zhotovftoľ j® povinný odovzdať objednáv3torovi ®vídenciu odpadov podra bodu 9.is tohto čiánku
Zmluvy. ktoró vznlkll v kalendámom ľoku realizáol® prác, vždy naJneskôr k poslednému dňu
prí.Iušného kal®ndáľneho roku; ak jo Diolo ľealjzo`Íané v jednom kalendámom roku, je Zhotoviteľ
povlnný odovzdať evldenc]u odpadov v deň podpieania pret»raci®ho protokolu Diela oprávneným
zástupcom ObJednávat®ľa. Zhotovlteľ je povlmý odovzdat bezodkladne objednávateľovi evidenciu
odpadov aj vždy, ak o to objodnávateľ Zhotoviteľs požiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný
ObJednávateľovl odovzdať: protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúcelio
podpísané, . uvedením mena, pľlezviska a dátumu, poverenou osobou Zhotovftel'a a zároveň
poverenou o.obou Objednáv3teľá a na stľar`e proberajúceho poveľenou osobou osoby oprávneriej

nakladať . odpadml a vážne lístky potvrdené opúvnenou osobou.
9.20 V prípado výkonu kontroly nakladanla s odpadom orgánom štitnej správy odpadovóho liospodárstvs
poôky(ne Zhotovĺtor objednávateľovl eúčlnnosť a kontľolným orgánom požadovanú dokumentáciu.
Zhotovit®r je povlnný vykonať opatrenia ľ`a nápravu uložené orgánom Štátneho dozoru v odpadovom
hospodárstve.
9.21 V prĺpado, ak v dôslodku porušenla povinností Zhotovlteľa prl nakladanĺ s odpadmi biide zo stľany
orgánov Štátnej eprávy odpadového hospodá"m Objednávat®rovl uložená ®ankoia, j® Zliotovĺteľ
povlnný túto objodnávateľovl nahradiť najneskôľ do 7 (eiedmlcli) pracovných dní odo dňa doľučenia
písomnej výzvy objednávateľa na úhľadu uloženeJ sankcle. Objednávateľ jo tlež oprávnený
j®dnostranným pňvnym úkonom pohradávku podľa tohto bodu Zhiluvy vzniknutú voči Zhotovĺteľovi
započftať.
9.22

Za účelom zabezpečenia splnenla povlnnoetl Zhotoviteľa vykonať Dielo risdne a včas Zhotovítel' zložil

píed podpl.om tejto Zmiuvy na účst objodnávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy finančnú
zábezpeku vo výške 5% zceny diob s Dpll podra článku Vbodu 5.4 tejto Zmiuvy (ďaiej ien

Jábezpel®I).
9.23 Zmluvné stľany ea dohodll, že zábezpeka alebo JeJ čast prepadne v prospech objednáv@tera
v nasledujúcich pľípadoch:

9.23.1 uplatnenie zmluvných pokút -zábezpeka pĺ®padá v prospech objednávatoľa dňom
naslodLtjúclm po dnl uplynutls lehoty splatnostl penallzsčnej faktúry podľa bodu 12.7 tejto
Zmluvy, a to vo výške faktuľovanej pokuty/pokút.
9.23.2 odstúpcnie od Zmluvy z dôvodu jej podstatného porušenla na ®trane Zhotovltel'a zábezpeka pr®padá v pľospe€h Objednávateľa v celej výške dňom účinnostl odstúpenls
objodnávateľa od tejto Zmluvy.
9.23.3 omeškanio Zhotoviteľa s rladnym odovzdaním Diela podra článku lv bodu 4.1.4 tejto Zmluvy
-zábozpeka prepadá v prospech ObJodnávateľa v celej výške 16. dňom omeškanja

Zhotovkel'a.

9.23,4 neodstránenle nedostatkov a dľobných vád v lehoto určenej v prebeľacom protokole alebo
vo výzv® objdnávateľa podra článku X. tejto Zmluvy - zábezpeka prepadá v prospech
Objednávateľa v sume zodpovedaJúceJ nákladom na zabozpečonj e odstránenLa nedostatkov
a dľobných vád uvedených v preberacom protokolo, ak ich neodstĺánil Zhotoviteľ v režime
podľa tejto Zmluvy.
9.23.5 uplstnenle roklamácĺĺ - ak Zhotoviter nepľl.túpl k odstraňovanlu ľeklamovanej vady podľa
bodu 11.6 t®jto Zmluvy - záb®zp®ka pľepadá v pro€pech Objednávateľa vo výške nákladov
na odstránenle reklamovaneJ vady lným dodávatel'om.

9.24 V pľĺpade použlth zábezpeky alebo jej častl Objodnávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočnóho
odkledu povlnný doplnlt zábezpoku do plnej výšky, t. j. do výšky 5 96 z colkovej ceny za Dleio s DPH,
a to najnoekôr do io (dosiaticli) dní od doľučenia výzvy objednávateľa na jej doplnenl®.
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9.25 V pľípado, ak Zhotovit®ľ nedoplnĺ na účet objednávsteľa zábezpeku v iehote podľa bodu 9.24 tohto
článku Zmluvyje povlnný zapiatiť Objednávat®ľovl zmluvnú pokutu v sume .........,- Em za každý deň
omeškanla so Splnenĺm tejto povlnnostl, maxlmáine do výšky 5 % zábezpeky.
9.26

0bjodnávateľ vľáti Zhotovftsl'ovl zloženú zábezpeku nagledovľB:

9.26.1 3 % zloženej zábezpeky do 15 (pätnástlch) kalmdámycli dní po odovzdaní a pľevzatĺ Diela
na základe preboracieho pľotokolu podpísaného oboma Zmluvnýmĺ stranami v zmysle
čláriku X tejto Zmluvy a oclstráneni vád a nedorobkov v ňom uvedených, a to na účet
Zhotovlt®ľa uvodonóho v áhlsví tejto Zmlwy a

9.26.2 2 96 zloženej zábezpeky najneskôr do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa cíoruč®nla
píeomnoj žiadostl Zhotoviteľa o vľátenie zvyšnej časti zábezpeky objednávateľovi, žiadosť

jo Zhotovjter opÉvriený vyhotovjf po uplynutí záručnoj doby v zmy3Jo článku Xl bodu il.1
tejto Zmluvy, a to na účet Zhotovft®ľa w®denélio v záhlaví tejto Zmluvy.

článok X.
.

ODOVZDANIE DIELA

10.1

Zhotoviteľ J® povlnný písomno oznámĺ( ObJ®dnávstoľovi najne€kôr 15 ®ätnásť) dní vopred, kedy
bude D]®lo prlpravenó na odovzdanl®. Objednávateľ je potom povinný najneekôr do 3 (troch) dní od
termínu pripraveno®tl na odovzdanlo stanoveného Zhotovlterom začať preberacle konanle a ľiadne

10.2

Ak Zhotoviteľ oznámi ObJednávatoľovl, žo DieloJe pľipravené na odovzdanle a pri pr®b®racom konaní

v ňom pokračovať.
•a zistí, že Dielo nle je podl'a podmlenok Zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdsnie, je
Zhotovit®ľ povinný uhradiť Objednávaterovl všetky nóklady týn vzniknuté a zároveň je Objednávateľ
oprávnený požadovať od Zr`otovlteľa zmluvnú pokutu vo výške ......,....,- EUR.

10.3

ZliotovíterJ® povlnný prlpraviť a doložiť pri prebeľacom konanĺ (ak sú ľelevantnó):

103.1 zópley a osvodčenf @ o vykonaných skúškach použitých m@teriálov a výľobkov (ceitif ikáty),
10.3.2 zápisy o preveľení ľozvodov, pňc a konštrukciĺ zakprtých v pľiebehu prác,
10.3.3 zápisy o vy€kúšaní zmontovaného zariadeniô, o vykonaných revíznych a prevádzkových
Skúškach,

10.3.4 plán užÍvBnia verejnej práce,
103.5 ®tavebný dennik,
10.3.6 ďalšlu dokumentáciu \/ypúvajúcu z obsahu tejto Zmluvy,
10.3.7 podrobný číslovaný zoznam odovzdávanýoh dokladov.
Bez týchto dokladov sa Dlelo nebude považovať za dokončené a schopnó odovzdania.
10.4

Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovl cliarakteristiky a definíciu materiálov, vybavenia a
eystémov zariadení na účely ná®ledneJ údržby a pľevádzky. Zhotovitei' poskytne na tieto účely
komp]exné, presné a konkrétne lnfomácie. Dokumentácla s názvom „Príručky na prevádzku
a údľžbu. bude obsariovať pľedovšetlft:

•
•
-

Tochnlckó a l{omerčné katalógy,
Zoznam špeclflkáclí každého lnštalovaného materiálu týkajúce sa údržby,
Zoznam prvkov a náliľadných dl®lov tvoriacich každý syetóm eo Špeclllkáclaml, kodlfikáclou a

•

e®rvlsnýml výkr®sml rozobľatia na diely,
Zoznam potľebných špeM:itických nástíojov,
Kompletnó prevádzkovó pn'ľučky pľe všetky systómy,
Pľíľučky pľeventĺvnej údržby a odstraňovanla porúch e popisom požadovaných úkonov a lcli
P®riodicitoLI,

-

10.5

Výkresy skutočného vyhotovenia opisujúco všetko vybavenie tak, ako bolo realjzované.

Zhotovft®ľ vykoná pre tochnicl®ch pracovníkov Objednávateľa a ním určené osoby školiaci kuľz
o provódzk® a údržbe nalnštalovaného vybav®ni@. Pracovníkov, kton-budú školení, urči Objednávateľ,

prlčom poč®t úča.tníkov nopreslahne 5 ®äť) o§ôb,`trvanle kurzu nopresiahne 5 ®äť) pracovných dní
v rozeahu mlnlmáln® 40 (štyrld6ať) vyučovacích hodín.

10.6

0 prlebehu preberacieho konania vyhotoví Objdnávateľ zápis o odovzdaní a pľevzatí, v ktorom sa
okrom lného uvedle aJ súpls nedostatkov a drobných chýb, ak ich Dielo obsahuje, S termĺnom ich
odstránenla. Termín odstľánenja určí objednávateľ v prímeranej lehote podl'a povahy nedostatkov
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a drobnýcri chýb. Ak objednávatel' odmietne Diolo pľevziať, je povlnný uvlosť do záplsu svoje dôvody.
Objcdnávateľ Je oprávnený odmletnuť Dielo prevziat mjmä v prípade, ak nie Jo vyhotovené v
dohodnut®J kvallt® podľa Zmluvy, ak nie je vyhotovené celé Dielo podra Zmluvy alebo ak Dielo má
vady, ktoľé bľánla jeho užívaniu.
10.7

Dleloj® pwažované za ukončoné po ukonč®nívšetkých pľác uved®ných v článku 111. tejto Zmiuvy, ak

•ú ukonč®né rladne a bez vád a Zhotovitď odovzdal Objednávatoľovi doklady uvedené v bode 10.3
a vbod® 10.4 tohto článku. Ak sú vtefto Zmluv. použité termĺny ukončenie diela alebo deň
odovzdanla, rozuml® ea tým deň, v ktoľom dôjde k podpisu odovzdávacler`o protokoiu bez výhrad,
10.8

0bJodnávateľ má právo pr®vziať aj Dielo, ktoi.é vykazuje drobnó nedostatky a vady, ktoré nebránia
užívaniu diela. V tom prípade jo Zhotovkoľ povlnný odetráni( tieto nedostatky a vady v teľmine
uvedonom v zápise o odovzdaní a prwzatí. Ak Zhotoviteľ noodstránl tieto nedoetatky a vady
v dohodnutoni termíiie, je objednávsteľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu
„„ ......,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania S jej odstúnením. Objednávateť nie

|e povimý pTevzbť Dielo vykazuiúce nedostatky alebo dľobt\é vady, OdstTánenle vád a nedostatkw
ea uvedle v záplse o odovzdaní a prevzati Diela.
10.9 Zliotovn®ľ je povlnný v primeranej lehote odstĺániť mdoetatky alebo drot)né vaďy, aj keď €a
domnl®va, žo za uvod®né nodostatky nozodi)ovdá. Náklady ria odstránonio v týchto spoľných
prípadocli nesle až do rozhodnutla .údu Zhotovlteľ. Ak nepristúpi Zhotovitoľ k od5tránenlu
nedostatkov e drobných vád v primeranoj lehot® podľa povahy n®dostatkov alebo vád, najnoskôr
však do 5 (platlch) dní po písomnom vyz`/aní Objednávateľa, môže objednávater voči Zhotovĺtel'ovi
uplatníť zmlwnú pokutu vo výšk® .„ .......,- EUR za každý deň, o ktoú ZhotovFteľ k lch odstľánenlu

pristúpl noekôr.

10.10 Ak Ztiotovfteľ neodstránl n®dostatky a drobnó vady v leliote určenej v preberacom pľotokole alebo
vo výzvo Objednávateľa podľa bodu 10.9 tohto článku Zmluvy, jo objednávateľ opľávnený zabezpečlť
lch od.tTánenl® Iným dodávateľom. Takto vznlknutó nákladyJe ObJednávat®ľ opľávnoný uspokojlť zo
zábezpeky i)odľa článku lx. teJto Zmluvy. Ak náklady na odstránenl® nedoststkov a drobných vád
proelar`nu výšku nákladov, ktoi'é mohol Objdnávateľ uepokojiť zo zóbezpeky, j® Objednávatoľ

oprávnený

subsjdiáme

uspokojiť

svoje

zostávajúce

nároky

jednostranným

započítaním

opľotl zádĺžnému podl'a článku Vl bodu 6,7 tojto Zmluvy.

článok xl_
ZÁFtuKA

11.1

Zhotoviteľ poskytujo na diolo uved®né v článku ]11. tejto Zmluvy záruku v dĺžko 60 (šesťdesiat)

m®.lacov odo dňa prevzatia diela bez vád a ndorobkov. Ztiotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo Je
zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a všeobecne záväzných právTiych pťedpisov
a že počae pbmutla záĺučnoj doby budo mať vla.tnoetl doriodnuté v tejto Zmluve. Zhotovitel' ľučí za
to, Ž® Di®io má v čas® pr®vzatia zmlLivne dohodnutó vlastnosti, že zodpovedá tochnlcm nomiám a
prodpí.om platným a účlnným m území SR, že nemá vady, ktoró by rušill alebo znlžovali hodnotu
alobo echopnost jeho použivanla k zvyčajným alebo v Zmluve FN.edpokladaným účelom. Zhotoviteľ
zodpovodá za nodostatky, ktoťé má dlelo v ča8® jeho odo`/zdávanla objednávateľovl a poča3 záľučnej
doby. Ak odovzdané Dieio bude mať vady, má Objednávateľ právo na dodatočné bozplatné
odetrá nenio vady.

Lí.22:{eenTávv::íaj:ápc:ľ:ĽŠ,:ab#%sámp:epí:kn':::#i:ng`=tkoovg:rpam%:u:3|#,neítore%::g:iip::::
Objodnávat®ľ uvlosť svoje požladavky, akým Spôsotiom požadujo vadu odstľániť aiebo čj požaduje
flnančnú náhradu.
11.3

Zliotovfter je povlnný najneekôľ do 5 (platlch) dní po doručení ľeklamáci® písomne oznámjť, či
reklamáclu uznáva, akú lehotu navrhiije pľe odstránenie vád alebo z akých dôvodov reklamáciu

neunáva. Ak tak neuľobí, pľedpokladá sa, že reklamáclu objednávstel'a uznáva.
11.4

Roklamácju je možnó uplatnit najneskôr do po€lednóho dňa zárLičnej lehoty, prlčom 1 reklamácla
odo.laná Objodnávateľom v posledný doň záručn®j lelioty sa považuje za včae uplatn®nú.

11.5 Zhotovlter j. povlnný pristúpiť n®odkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najne6kôr však
do 5 (piatlch) dni po doručení reklsmácie. Ak tsk neurobĺ, J® Objednávatď opľávnený požadovať od
Zhotovlt®ra zmluvnú i)okutu ...„„„,- EUR za každý doň, o ktorý k odstránenlu vád pristúpl neskôr.
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objednávat®ľ mó okrem dohodniit®j zmlwi`®j pokuty náľok na pÍípadnú náhradu škody. Náklady na
odôtľánonie reklamovanoj vady ne€le Zhotovlteľ aj v epomých prípadoch, až do vyľlešenla sporu.

11.6 Ak neprlstúpl Zhotoviteľ k odstraňwanlu reklamovanej vady anl do 10 (des]atlch) dní po doľučení
reklamácl® Objednávatel'a , je Objodĺóvateľ opľávnoný pov®riť odstránenĺm vady lnél`o dodávateľa.
Vš®tky ta mo vzniknuté náklady uhľadi objednávateľovl Zhotoviter.
ii.7 V pľípade havári® m ziiotovovanom Diele alebo v prleetoľocii etavenlska do odovzdama Djeia
obj®dnávat®ľovl je Zhotoviteľ povinný pristúp# kjej od®traňovaniu neodkladne a pľacovať na nej až

do úplného odstránenb.

článok xll.
ĎALŠ[E PRÁVA A FDVINNOST] ZMLUVNÝcll STRÁN

12.1

12.2

Zhotovfterje povinný vyitonávať prodmettejto zmluvy prostredníct`/om kvalifikovaných oeôb, ktoúmi
Zhotoviter preukazoval eplnenie podmienok účaeti v súťažl na tento pľedmet zákazky. V prípade, že
nastan® sltuácla, že bude potrebnó nahradff nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvaliflkovaná osoba
muôí spíňať ľovnaké požladavlq/ ako boll požadované na preukázanie splnenla tochnickej alebo
odbomej Spôsobilosti podľa § 34 ode.1 písm. g) 2ákona over®jnom obstarávaní uvedené
v oznámení/výzve. Každú výmenu kvaJitikovanej oeoby musi schváliť Objednávatel'. V prĺpade, že
k výmene kvallllkovan®j osoby dôJde boz ®úhlasu Objednávateľa, bude sa to považovat za podstatné
porušenl® zmlwneJ povinnostl a ObJednávsteľ bude opnávnený odstúpiť od teJto Zmluvy. V prípade
porušenla tejto povlnnostl Zhotovbeľom Je Objodnávat®ľ oprávnoný požadovať od Zhotovlteľa
zmluvnú polutu ...........,- EUR za každé jednotiivé po"Šonie.
0bJednávateľ je oprávnený prevl®sť evoJe práva a povlnnostl z t®jto Zmluvy vyplývajúce na tľetiu
osobu. Ak objednávateľ provedle syoj® pľáva a povlmosti z tejto Zmluvy vyplývajúce na lnú osobu,
je
povlnný
toto
neodkladne
oznámiť
píeomno
Zhotoviteľovi.
Zhotovlteľ
nemôže
bez prodchádzai-úc®ho pĺ®omnóho súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto
Zmluvy vyplý`qjúce na inú o8obu. V pľípade poľiéenia tejto povinnosti bi]de toto považované
za podstatnó poru5onl® Zmluvy, vdôslodl(u ktorého budo objednávatoľ oprávnený odstúpiť
od Zmluvy.

12r3

ZhotovKeľ je povinný oznámiť Objednávatero`ri všetky okolnosti, ktoré zistil pľl plnení svojlch

záväzkov podľa tejto Zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávatera týkajúclch
®a doelahnLJtiai účelu sledovaného touto Zmluvou.

i24

Zhotovitel'je povlnný chľániť majotok ObJodnávatora, 8 ktoľým pr`k]o pri plnenítoJto Zmluvy do styku,

jelio práva a pnávom chránoné záujmy a dôsl®dno na to využĺvať všetky zákonné pľostriedky
a uplatňovat všetky dostupné možnosti.
12.5

0bJodnávat®ľj® povlnný prl plnoní t®jto Zml`Jvy po€kytnúť Zhotovfteľovl potrebnú súčinnosť. ktorá j®

nevyhnutná na doalahnutie účelu tejto Zmluvy. Objednávateľ Sa tlež zaväzuje, že bude
•o Zhotovlteľom bez zbytočného odkladu i.okovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne
ovplyvnlt vykonenle Dlela, a že mu bude oznamovať všetky okoinoeti, ktoľé by mohii ohrozíť iehoty
•tanovonó na vykonanie Diela.
12.6

Zhotoviterje povlnný zacliovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvlslo€ti
• vykonaním Diela. najmä nevyužiť ani nespn.stupniť tretĺm osobám žiadne €kutočnostl, lnfomácle,
poznatky, podklaay aiebo iné riležltosti, o ktorých bol počas plstnosti tejto Zmluvy ]ntormovaný,
alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto Zmlu`/y. Tleto infomácie jo Zhotovft®r opľávnený
po€kytovať lba svojlm zamestnancom a zmluvným partn®rom v ľozsahu potľebnom na vykonanle
Dlela podľa teJto Zmluvy, pľičom vplneJ mlere zodpovedá za dodržlavanle záväzku mlčanlivosti
týmlto osobaml. Týmto ustanovením bud® Zhotoviteľ vlazaný aJ po skončení platnoeti tejto Zmluvy.

12.7

RozhodniJtlo požadovať zaplatenie zmlLmej pokuty podľa tejto Zmluvy oznáml Objednávateľ
doľuč®ním penallzačnej faktúq Zhotovfteľovl. Zmluvné pokuty podľa tejto ZmliJvy je možné
kumulovať, @k v teJto Zmluve nio je uvodonó lnak. ObJednávatoľ môže uplatnlť zmluvnú pokutu
doručením pemlizačn®j taktúry Zhotovft®ľovi k®dykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo.
Splatnoe( pemllzačnej fal«úľyje 14 (Štmásť) dnĺ odo dňa jej doručenia Zhotovlteľovl.

12.8

Uplatnením zmluvnej poktfti/ nle je dotknutý nárok na náhradu škody spÔsobenej ObJednávatel'ovl
porušením zmiuvnýcii povinností podra t®jto Zmluvy, Odstúpon[e od tejto Zmluvy ea nedo®k@ práva
Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej poktJty.
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12.9

Zhotovft®ľ ea zaväzuj® poskytnúť Objednávatel'ovi, zodpovednómu projoktantovl alebo nimi

poveľeným oeobám .úč!nnoeť potľebnú na vypľacovanie závoĺ*ného technického a ekonomického
hodnotenla dokončeného Diela.
12.10 Spoľy Zmluvných strán neoprávňLL|ú Zhotoviteľa zastav* plnenle pľedmetu Zmluvy.

č'ánolt xlll.
ZODPOVEDNOSŤ ZA šl(ODU

13.1

Zmluvné strany sa dohodll, že ich zodp®vcdno®ť za škodu vzniknutú porušením povinností
vyplývaJúclch z teJto Zmlu`Íy ea bude ľiadlť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a
ustanov®nlami ostatnýcli pľíslušných pľávnych predpisov platných a účinných na územĺ Slovenskej
rel,ubliky.

13.2

0bjednávateľ nemá náľok na náhradu škody, ak ne€plnenle povlnnosti Zhotovlteľa boio spôsobené
konaním Objednávatera alebo nedostatkom .účinnoetl zo strany objednávateľa. Takóto konani®
Objednáveteľa musí Zhotovfteľ pľ®u kázať.

13.3

Zhotwfteľ, ktoTý vykonáva činnostl na základo teJto Zmluvy zodpovedá Objednávateľovi za Škodu,
ktorú mu epôsobll v eúvlslostl e vykonanĺm Dlela.

13.4

Zliotoviter nezodpovedá za omeškani® s vykonaním pľác, ktoľé €ú podmlen®né člnnosťou alebo
F)ráceml dodávateľov technológíí. Exkulpácia za takto vzniknuté omeškanio je vočl objednávatel'ovi
účlnná výlučne za podmienky, že dôvody om®škania budú uvedené s stavebnom d®nníku tomou

záznamu scl"álenélio etavebným dozorom alobo Objednávatel'om e potvrd®nó zástupcom
prielušného dodávat®ľa tmhnológií.

13.5 Žiadna Zmluvná .trana nebude zodpovedná drulieJ Zmluvnej strane za nesplneľiie alebo omeškanio

##núó:c:v:#.:*#sähúčz,:V€Zk,yo,Vu,č:`kú::kí#,s.pd':::[es:u.dbem?:!.ánd:a;az:#opg:íkfa:,'ktow:
pľ®kážk8, s ktorou sú účinky apojenó.

13.6

U®tanov®nl® bodu 13.4 tohto článku Zmluvy ea uplatni za predpokladu, žo druhá Zmluvná strana
bola oboznámoná písomm o týchto okolnostlacli a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
Zmluviiou .tranou lhneď, ako sa o lch výskyte dozvedela.

13.7

Ustanovenlaml tejto Zmluvy o zmlwnej pokuto vo všetkých pripadoch nie je dotknuté právo
Obj®dnávateľa m náhradu škody. V prípade vznjku povinnostl Zhotovkeľa zaplatiť Objednávateľovl
zmluvnú pokutu resp. lnú eankciu, je Zliotovíteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej
penallzačneJ faktúry. Objednávat®ľ má právo jednoatrann® započftať aj nesplatné zmluvnó pokuty,
oôtatnó eankcle a náhmdy Škody vočf evojim eplatným riyäzkom ku Zhotoviteľovl. Ak vznlkne nárol{
iia zmluvnó pokuty, o€tatné ®ankolo a náhrady škody vjednotllvom prípade, budú sa tleto zmlwnó
pokuty, o®tatné sankcle a náhrady Škody spočítavať.

čhĺmk xJV.
uKONČENIE plATNosTl zMLt/vy, ÚmADA súvlslAclcH NÁKLADov
14.1 Zhotovfteľ qlní evoju povlmoeť vykonať DioloJeho ľladnym ukončením a odovzdanim úplného Dĺela
b®z vád podľe článku 111. tejto Zmluvy. OI{rem toho je možné ukončiť túto Zmluvu aj:

a)

píeomnou dohodou zmlwných stún,

b)
c)

odstúp®ním od zmluvy,
výpovoďou objednávateľa.

14.2 V prĺpado zánlku Zmluvy dohodou Zmluvnýcli strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode.
Dolioda o ukončoní Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohod® ea upľavla aj vzájomnó nároky
Zmluvnýoli .trán, ktoré vznlknú z plnonla zmluvných povlnností alebo z ich porušenia druhou
Zmluvnou .tranou ku dňu zániku Zmlu`Íy dohodou.

14.3

0d tejto Zmiuvy možno písomne odstúpiť lba v pn.padoch, ktoľé ustanovuje táto ZmiLiva alebo
príslušn6 ustanovonla všeobecne záväzného právneho predplsu. Ak sa rozhodne niektorá zo
Zmluvnýcli etnán od tojto Zmluvy od€túpiť, je povinná evojo odstúpenie písomne oznámit' druhoj
Stmne. Odetúpemio od tejto ZmlLwy musí mať pĺeomnú formu, musĺ byť doručenó druhej Zm[uvnej
etrane a mu.Í v ňom byt' uveclený konkrétny dôvod odstúpcmia a v prípade odstúpenia z dôvodov
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dohodnutých touto Zmluvou aJ presne c»ované ustaľtov®nie tejto Zmluvy, inak je neplatné.
Odetúp®nle od Zmluvy je Účinné jelio doručením dľuhej Zmluvnej strane. Odstúpenle od Zmluvy
n®má vptyv na povinnosť Zmluvných etrán zaplatlť zmlLJvnó i)okuty a nahrad* vzniknutú škodu.

14.4 Ak odstúpi nlektorá zo Zmluvných etľán od teJto Zmluvy, potom povinnost! Zmluvných 6trán sú
nasledujúce:
14,4.1 Zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných pnác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je
etanovená cena Diela,
14.4.2 Zhotovitoľ vyi(oná finančnó vyčĺslonlo vyl(onaných prác, poskytnutých čiastkových p[atieb a
•pľacuJo záveľočnú faktúľu,

14.4.3 Zliotovfteľ odv®zie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa Zmluvnó strany nedohodnú
lnak'
14.4.4 Zhotovftoľ vyz`/e po spln®ní odS. 14.4.1 až 14.4.3 a ods. 14.4.7 a 14.4.8 0bjodnávateľa
k člastkovému prevzatlu Dlol@ a ObJednáwtor Je povinný do 14 (Štľnástich) kalendámych
dni od doručenla vyzvama zahájiť člaetkové pr®boracle konanie,
14.4.5 po čiaetkovom prevzatí vykonaiiých pĺác podpíšu obe Zmluvné strany proberací protokoi pre
odovzdanú časť Dlela,
14.4.6 Zmluvná €trana, ktoľá dôvodné odstúpenle od Zmluvy zaprĺčinila, Je povlnná uhradiť dľuhej
ZmlLivnej strane všetky náklady j®j vznlknutó z dôvodu odstúpenla od Zmlu`/y. Odstúpenie
od Zmluvy nemá vpbnĺ na povlnno€ti Zmlu\/ných strán podľs bodu i4.4 zmluvy,
14.4.7 Zhotovfteľ Je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sute,
14.4.8 Zhotoviteľje povlnný zab®zpečiť vyči.t®nie stavenlska,
14.4.9 Zliotovk®ľ jo povinný zab®zpočff ochľanu stavenlska až do dobyjeho odovzdania.

14.5

Pri odstúpenĺ od tejto Zmluvy nebudú Zmluvnó strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im
pľod od6túponím od Zmluvy druhou Zmluvnou stľanou a nebudú oprávnenó Žladať vrátonlo plnení
poekytnutýclt pred odstúpením Zmluvy. Nároky Zhotovhoľa ria zaplatenle c®ny za už vykonané
pln®nla nobudú odstúpením od Zmluvy dotkriuté. Na tieto uŽ vykonanó plneľiia sa budú primerane
aplikovať ustanovenie 6.2 tejto Zmlu`/y.

14.6

Zmluvnó strany .a dohod[i, že objednávateľ Je oprávnený vypovedať túto Zmluvu aj v pľípado, ak
bud® ObJodnávateľovl doručená správa zo štandaľdnej kontroy exi)ost , v rámci ktoreJ neboll výdavky
z pľodmstného verojného obstarávania (súťdž®) prlpustenó do financov@nia. Výpoveď Zmluvy podľa
tohto odseku Zmluvyje účinná dňom doľučenla výpovede Zhotovlteľovl.

článok XV.
zÁvmEČNÉ usTANovENiA
15.1 Akékol'vek pieomnostl na základe tejto Zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v teJto Zmluv® ni® j®
upravené inak, budú doručované dopoľuč®ne poštou na sdresy Zmluvných stľán uvedené v záhlaví
tejto Zmluvy, Ibažo odoslelajúcej Zmluvnej stľane adresát pígomnosti písomne oznámil novú adresu
sídla, pľípadno lnú novú adľesu určenú r`a doručovanle pĺsomností. Píeomnostl takto zaslanó 9a

považuJú za doučenó najneekôr upbndím 5 (piatich) i)racovných dnĺ odo dňa odovzdania
pĺ.omnoôti na poštovú prepravu, aj keby ea adr®eát o takojto pÍsomnosti nedozvedel alebo
pĺsomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude pľeukázané doručenie skôľ. V prípade Objednávateľa jo
možnó do"čoľil® pĺsomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úľadnej podateľnl v jej úradných
hodlnách, prlčom deň doručenía vyznačí podateľňa úľadným ptNbtupom ĺ`a písomnostl.
15.2

0soby oprávnenó konať za Zmluvné strany vyhlasujú, že stl opľávnené túto Zmliivu podpísať
a k platnosti Zmluvy nl® je potrebný podpis ineJ osoby. Zmluvné strany vyhlaeLijú, žo došlo k dohode
o oolom rozsahu tejto Zmluvy a že nebola uzavretá v tie®nl a za nevýhodných podmlonok pľe niektoľú
zo Zmluvných strán.

15.3 Táto Zmluva je vyhotovená v štym3li rovnoplsoch, z ktorých tri dostane objednávateľ a jeden
Zhotovftol'.

15.4 Túto Zmluvu jo možné menlť len pĺaomne obojstranne potvľdonou dohodou, výsiovne pomenovanou
ako „dodatok k Zmiuve4. Zmenu koordlnátora BOZP afebo stavebnóho dozom podra tejto Zmluvy
oznamuje Objednávateľ evojim ľozhodnutím doručeným v písomnej fome druhej Zmluvnej strane.
Stavbyvedúceho a eubdodávateľa podľa bodu 9.12 teJto Zmluvy Objodnávateľ odsúlilasuje svojim
|.dnoetľenným ľozhodnutĺm doruč®ným v písomnej foľme druhej Zmluvnej .trane. Zmluvné stísny
•a dohodll, že komunlkácla a schvaľovan[a zmien podľa tohto bodu Zmluvy bude pľeblehať
®lektron lcky pľostľedníctvom o+nallu ad roeovanóho všetkým zástupcom Zmluvnýcii stľán.
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15.5 VTs®tky dohodií uzarvľeté pĺed podplsom tejto Zmluvy a v j®j obsahu nezahmuté, Stľácajú dňom
podpieu Zmluvy platnos(, a to bez ohľadu ns funkčné poetaveiiie osôb, ktoré predzmluvné dohody
uzavľell.

15.6

Zmluvrié etr@ny sa zaväzujú ľie5lť spory vyplývqjúoo z tejto Zmluvy pľednostr`e tormou píeomnej
dohody pľostredníctvom opľávnených zóstupoov obach Zmluvných stľán. V pľípade, že sa spor
nevyrieši pĺsomnou dohod", ktorákorvok zo Zmluvných stránje oprávnená predložĺť rio na riešenie
príôlušnómu eúdu Slovengkej republiky.

15.7 Táto Zmluva nadobúda píatno§ť dňom j®j podpisu Zmluynýmj stíanamj a účjnno6ť dňom
nasleduJúcim po dnl jej zveľejnenio na weboyom sídle Objedná\mteľa[
15.8 Zhotovit®r b®ri® iia vedom!e. že objednávater je povlnný postupovať v Súiade e ustanoveriím § 5a

zákona č. 21|/2000 Z. z, o 8lobodnom pn'Stupe k intomáciám a o zmene a doplnení niektoúch
zákoTioy /zákon o slobode infoľmáciĺ/ v znení neskorších pľ®dpfsov.

15.9

Priva Ô povlnnostl Zmlwných stľán neupmvenó v tejto ZmlLwe sa rladia príslušnýml ustanoveniamí
Obcriodného zákonnĺka a ostatn]hf všeobecne zóväznými právnymi predpisml piatnými a účinnými
v Slove"kej ľ®publike.

15.10 Zmluvnó stmny pr®hlasujú, že táto Zmluva bol@ uzavľetá na základe ich pravej a stobodnej vôle,
vážne, zrozumlteľne, rie v tlesnl 3lobo za riápadn® iievýhodných podmienok a že sl ju pred jej
podpleom prečftal i.

15ĺl N®oddditernou ®účasťou tojto Zmluvy sú:

#ĺ::::::ž8#:;ľžaÝ#aozn:;grme:apr°jektovádakumentácia(PDveieftronickejforme)
Pmoha č. 3: Zozi.am subdodávatei'ov
Ak nioktoľá z uvedenýcli príloh v čase uzavľ®tls Zmluvy neexistuje, €tano ga pľílohou tejto Zmluvy

momentomjej vzniku alebo schválenia podľa tejto Zmliivy.

V Rudňanoch, dňa

V Rudňanoch, dňa :

Za Objednávatera:

Za Zhotoviteľa :

Bc. Rastl.lav Neuvlrm,

ln8. Jozef Hutko, pľedseda predstavenstva
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