
ZMLUVA 0 DIELO

je  uzavretá  podľa  a   §536  a  nasl.  Obchodného  zákonníka  v  znení  neskorších  zmien  a  doplnkov,
a zákona č.  25/2006 Z.  z.  o  verejnom  obstarávaní a o  zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v  znenĺ
neskorších zmien a

doplnkov

Objednávateľ:

Názov

Štatutámy zástupca

IČO

DIČ

IČ DPH

E-mail

Internetová strán ka

Bankové spoj enie

:Čĺslo účtu

Zhotovitel':
Sídlo:

Zapísaný v:
Zastúpená:
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných
vo veciach technických
IČo:
DIČ:

IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

IBAN:

Obec Rudňany

Rudňany 234, 05323 Rudňany

Miroslav Blišťan, starosta obce

00329533

2020717842

starosta®rudnanv  sk

www.rudnany.sk

Všeobecná úverová banka, a.s.

SK03  0200 0000 0000 2412 0592

RAJ SK s. r. o.

Laborecká 2 849/2

František Pitoňák, konate ľ

43994431

2022576897

SK2022576897

CSOB
4014305372/7500

SK 27  7500 0000 00401430 5372

Preambula

1.  Zhotovitel'  je  úspešným  uchádzačom  verejnej   súťaže  -  Stavebné  práce  -   "  Stavebné  úpravy
hasičskej zbrojnice v obci Rudňany".
2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok verejnej  sút'aže.

[. Predmet zmluw

1.  Predmetom  zmluvy je  záväzok  Zhotovitela riadne  a včas  vykonať dielo  (stavbu)  stavebné  úpravy
hasičskej  zbrojnice  v  obci  Rudňany  podl'a  Projektovej  dokumentácie  -  Pri'loha  Č.  3  tejto  zmluvy  a
taktiež  záväzok  Zhotovitel'a  dodať  Objednávatel'ovi  všetky  s tým   súvisiace  doklady,  týkajúce   sa
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realizácie  diela  a jeho  kvality,  predovšetk}h  doklady  potrebnék  úspešnému  kolaudačnému  konaniu
stavby.
2.      Zhotoviteľ      sa      zaväzuje      realizovat'      pre      Objednávateľa      predmet      Zmluvy      podl'a

podmienokdohodnutých v tBjto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
3. Zhotovitel' potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetuzmluvy,
že  sú  mu  známe  technické  a  kvalitatívne  podmienky  k  jeho  realizácii,  a  že  disponujes  takými
kapacitami a odbomými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné.
4.  Táto zmluva je uzavretá jej  podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluva a celý procesverejného
obstarávania podlieha schvaľovaciemu procesu a je podmienené jej  schválenímposkytovateľom NFP.
Táto  zmluva nadobúda účinnost'  po  splnení  odkladacej  podmienky,  ktorá  spočíva  v  tom  že  dôjde  k
schváleniu procesu verej ného obstarávania.
V  prípade  neschválenia  procesuverejného  obstarávania  poskytovatel'om  nenávratného  finančného

príspevku, Objednávatel'si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej  podmienky a následne zmluvu
anulovať.

II.Cena za dielo a platobné podmienlqr

1.  Zmluvné  strany  sa dohodli,  že  cena za dielo je  stanovená dohodou  na základe výsledkuverejného
obstarávania  a  v   zmysle   zákcma  NR   SR  č.18/1996   Z.z.   o   cenách,   v   znení  neskoršíchprávnych

predpisova predstavuj e :
bez DPH  24 983,36  EUR ,
DPH predstavuje sumu  4 996,67  EUR
acenapredmetu     zmluvy     s     DPH,     ktorú     sa    objednávateľ     zaväzuje     zhotovitel'ovi     uhradiť

predstavujesumu  29 980,03 EUR.
Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidvezinluvné strany. V tejto cene
sú   zahmuté   a  zohl'adnené   všetky  vynaložené  nákladyzhotovitelia  priamo  súvisiace   s   realizáciou

projektu. Cenaje konečná a nieje možné ju meniť.
2. Objednávater je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutúcenu.
3.  Fakturovať je  možné aj jednotlivo za realizované stavebné práce,  v dvojmesačnýchintervaloch,  po
ich protokolámom prebratí objednávateľom.
4. Zhotoviteľ vystaví fáktúru za vykonané stavebné práce.  Splatnosť faktúryje do     7     kalendámych
dní  odo   dňa  doručenia  fáktúry  objednávateľoví  a  to   po   protokolárnom   prevzatístavebných  prác.
Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní prác voforme protokolu.
5 . Preddavok na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný nebude.
6.  V  prípade,  že  fáktúra  nebude  obsahovať  všetky  náležitosti  daňového  dokladu  v zinysleplatných

právnych   predpisov,   alebo   k   nej   nebudú   priložené   doklady   dohodnuté   zmluvnýmistraiiami,  je
objednávateľ oprávnený túto  vrátiť zhotovitel'ovi  na doplneníe.  V takointoprípade začne  nová  lehota
splatnosti   plynúť  po   doručení   opravenej   alebo   doplnenej   fáktúryobjednávateľovi.   Faktúra   musí
obsahovať  aj   ldentifikátor  žĺadosti  o  NFP  a  názov  projektu.  Akpredávajúci  neuvedie  vo  faktúre
ktorýkoľvek  požadovaný  údaj, je  to  dôvod  na  vráteniefaktúry  bez jej  uhradenia  a  bez  následkov  z
omeškanía. Nová lehota splatnosti začne plynúťaž po preukázateľnom doručem' novej  faktúry do sídla
Objednávatel'a.

7.     Zhotoviteľ     sa     zaväzuje,     že     bude     bez     nároku     na     úroky     z     omeškaiiia     rešpektovať

podmienkyposkytovaiiia       finančných       prostriedkov       Objednávateľovi       (prijímateľovi       NFP)
systémomdoliodnutým v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.

III.Čas a miesto plnenia
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1. Miesto plnenia je uvedené v Projektovej dokumentácii -Príloha Č. 3 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet obstarávania do 21.12.2018.

3. Časo`ý harmonogram vypracovaný zhotoviteľom v rámci verejného obstarávania bude do  1 Odní od
účinnosti   zmluvy   Zhotoviteľom   aktualizovaný   a   po   vzájomnom   odsúhlasení   obomazmluvnými
stranami bude tvoriť prílohu Č. 2 tejto zmluvy.
4.     Dodržiavanie    temĺnu     podl'a     bodov     2     a    3     tohto     článku    Zmluvy    je     podmienené

po skytnutím súčinnosti Obj ednávateľa.
5.  V  prípade,  že zhotoviteľ mešká  s  poskytnutím plnení  podľa tejto  Zmluvy  z dôvodovnie  na  strane
Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadaťnáhradu škody, pričom

Zmluva  zostáva  v   platnosti.   Objednávatel'   určí   Zhotovitel'oviprimeraný,   dodatočný   čas   plnenia
Zinluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutítejto lehoty uplatní sankcie.
6.  V  prípade ak počas  realizácie  diela dôjde  k udalostiam,  ktoré znemožnia vykonať dielov  súlade  s
technickou  správou,  projektovou  dokumentáciou  a  cenovou  ponukou je  Zhotoviteľpovinný  práce  na
diele   zastaviť   a   na   tieto    skutočnosti    písomne   upozorniť   objednávateľa   hneďako    ich   zistil.
Objednávateľ  je  povinný   do   desiatich  pracovných  dní  rozhodnút'  o spôsobeďalšieho   postupu  pri
vykonávaní diela.

rv.pRÁVA A povmNosTl zMLuvNÝCH sTRÁN

1. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôl'u vzájomne spolupracovat'pri realizácii

predmetu   Zmluvy   v   súlade   s   nižšie   uvedenými   podmienkami   pričom   sa   zaväzujúposkytnúť   si
vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
2. Práva a povinnosti Objednávateľa
a) Objednávatel' je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom  stupni jehorealizácie.
Ak   pri  kontrole   zistí,   že  Zhotoviteľ  porušuje   svoje   povinnosti,   iná  právo   Žiadať,aby  Zhotovitel'
odstránil   vady  vznikiiuté  vadnou  realizáciou  predmetu  Zmluvy  a  ďalej   liozhotovoval   riadne.  V

prípade,  že  Zhotovitel' v  primeranej,  písomne  Zmluvnými  stranamiodsúhlasenej  dobe,  nesplní  svoju
povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
b)  Objednávatel' je  povinný  bezodkladne  informovat'  Zhotoviteľa  o  okolnostiach,  resp.prekážkach,
ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy.
c)  Objednávateľ je  tiež  povinný  informovať  Zhotovitel'a  s  dostatočným  predstihomo  technjckých  a
iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvyv plánovanom termíne.
d) Objednávateľje povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl.11., bod  1.

e)  Zmeny  oproti  sprievodnej  a  technickej  správe,  projektovej  dokumentácii  a priloženémurozpočtu
môže nariadit' len Objednávatel' a to písoinnou formou.

Práva a poviimosti Zhotoviteľa
a)  Zhotovitel' je  povinný  na  vlastné  náklady  zabezpečiť činnosť  potrebnú  na  zabezpečeniepredmetu
Zmluvy.
b)  Zhotoviteľ uvádza zoznam  svojicli  subdodávateľov  spolu  s  predmetom  subdodávky apodielom na
celkovej   realizácii  Diela  v  Prílohe  Č.   5  tejto  Zmluvy.  Ak  Dodávatel'  zmenísubdodávateľa  počas
trvania Zmluvy, je povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu,v ktorom má zmena subdodávateľa
nastat', oznámiť Objednávateľovi zmenusubdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:
• podiel zákazky, ktorý iná v úmysle zadať subdodávatel'ovi, ktorého sa týka návrh nazmenu,
• navrhovaného subdodávateľa,
• predmeb7 subdodávok,
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• doklady preukazujúce, že subdodávatel', ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňapodmienky podľa § 32

ods.  1  zákona č.  343/2015  Z.  z.  o  verejnom  obstarávaní  a ozmene  a  doplnení  niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov".

V  prípade  porušenia  povinností  dodávateľa  týkajúcej   sa  zmeny  subdodávateľov  sa  totoporušenie

považuje za podstatné porušenia zmluvy a Objednávateľ má právo:
• odstúpiť od zmluvy
•  má nárok na zmluvnú pokutu vo výške  1°/o z hodnoty diela bez DPH za každéporušenie povinností

uvedených v tomto bode (a to aj opakovane)".
c) Zhotoviteľje povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu platné počas realizácieprojektu do
10  dní od podpisu Zmluvy. Výška poisteniaje minimálne v hodnote cenyprojektu s DPH podl'a bodu
11.1  Zmluvy.

d)    Zhotoviteľ   pri    realizácii    predmetu    zmluvy   je   povinný    dodržiavať   predpisy   a   opatrenia
nazabezpečenie  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  práci,  na  ochranu  Životného  prostredia,ako  aj

protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.
e) Zhotovitel' bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolámeho odovzdania stavby oprácach a
dodávkach,  ktoré  vykonáva  stavebný  denník  a  fotodokumentáciu  prác.   Dotohto   bude  zapisovať

podstatné  udalosti,  ktoré  sa  stali  na  stavenisku.   Stavebný  denníkbude  uložený  u  Stavbyvedúceho
zhotovitel'a na stavbe. Do stavebného denníka je d'alejoprávnený robiť zápisy zástupca objednávateľa
-  Stavebný  dozor.Cestou  stavebného  denníka  nie je  možné  meniť  rozsah,  cenu  a termín  zhotovenia

diela.Zmluvné  strany  považujú  stavebný  denník  za  informatívny  dokument  stavby,  z tohtodôvodu
vzniká   Zhotovitel'ovi   povinnosť   predkladať   stavebný   denník   Objednávateľovi   ataktiež   vzniká
Objednávateľovi   povinnosť   reagovať  písomne   fomou  zápisov   dostavebného   denníka  na  zápisy
Zhotoviteľa.

D  Zhotoviteľ je  povinný  predložit'  Stavebnému  dozoru  na  schválenievzorky  materiálov,  výrobkov,
vybavenie a iné náležitostí  tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v technickej
správe  a  projektovej  dokumentácii  ako  aj  napožiadanie  Stavebného  dozoru  nimi  vyžiadané  vzorky
materiálov,výrobkov a vybaven ia.

g)  Zhotovitel' zodpovedá  za  všetky  škody  na  stavbe,  zariadeniach  a  pozemkoch,  ako  ajvznikiiutých
tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ,bez ohľadu na to či tieto boli
vykonávané   jeho   zameshancami   alebo    ním   poverenými   3.osobami   alebo   jeho   dodávatel'mi.
Zhotovitel'  sa  zaväzuje,  že  akúkolvek  níin  spôsobenú,alebo  zapríčinenú  škodu  pri  realizácii  diela
odstráni tak, že uvedie poškodenú časť dielado pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu  Škody v plnej
výške.  Náhradu  škody jeobjediiávateľ  oprávneiiý jednostranne  si  odpočítať  z  čiastky  fakturovanej

Zhotovitel'om.

h)  Zhotovitel' je  povinný  počas  realizácie  Diela  na  vlastné  náklady  zabezpečovať  kontrolnéskúšky

použítých  materiálov  ako  aj   stavebných  častí  Diela  podl'a  STN.  Materiály  astavebné  časti,  ktoré
nevyhoveli  kvalitatívnym  skúškam  Zhotovitel'  odstráni  bezodkladneiia  vlastné  náklady.  Preberacie

skúšky budú vykonávané v  100%-nom rozsahuzhotovovaného Diela.

i)  Zhotovitel' sa  zaväzuje  dodržiavať všetky pokyny  Objednávatel'a  a  konať presne  adôslediie  podľa

jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajúvýkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na
to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú.

j) Zhotovitel' môže na stavbe nasadiť leii personál, ktoý má požadovanú kvalifikáciu, ktorývykonáva
potrebné práce podľa zmluviie dohodnutých podmienok a v primeranom časea je dostatočne vybavený
vhodnými bezporuchovými prístrojmi.
k) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť zaich ochranu

Zhotoviteľ.  V  prípade  poškodenía,  straty,  alebo  zničenia  užvykonanýcl]  práca  dodaných  materiálov

pred  ich prevzati'm, je Zhotoviteľ povinný  ich bezodkladneopravit',  alebo nahradiť na vlastné náklady
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tak,  aby  boli  pri  odovzdaní  a  prevzatí  dielav  bezchybnom  stave  a  v  úplnom  súlade  so  zmluvnými

podmienkami a nariadeniam iobj ednávateľa.
1) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácachzhotovitel'a, je
Zhotoviteľ  povinný   ich   bezodkladne  opraviť,   alebo  nahradiť  a vyúčtovaťt]h   vzniknuté  náklady

pôvodcovi škôd.
m) výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávatel'a pri realizácii diela bude Zhotoviteľuplatňovať

písomne  prostredníctvom  stavebného  denníka  a  vopred,  v predstihunajmenej  2  (dvoch)  pracovných
dní.

n)   Zhotoviteľ   má   právo   vyvodzovať   nároky   z   titulu   prekážok   na   odovzdanom   pracovisku

privykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámiobjednávateľovi.
o) Ak je možné, Zhotovitel' po vzájomnej  dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončírealizáciu
diela predčasne.

p)  Zhotoviteľ  bude  pri  realizovaní  diela  dodržiavať záväzné  technické  normy  a  d'alšie  platnénormy
vzťahujúce  sa  na  dodávku  zmluvných  prác  a  materiálov,  platné  v Slovenskejrepublike.  Zhotoviteľ

použije pre  dielo  len výrobky,  ktoré majú také vlastnosti,  aby počaspredpokladanej  existencii  stavby
bola  pri  bežnej  údržbe  zaručená  požadovanámechanická  pevnosť  a  stabilita,  požiarna  bezpečnosť,
hygienické požiadavky,  ochranazdravia a životného prostredia,  bezpečnosť pri  užívanĺ, ochrana proti
hluku a úsporaenergie, za čo zodpovedá.

q)  Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje,  žejeho  pracovníci  budú  nosiť ochranné  pracovné  pomôclor  vsúlade  s
predpismi  BOZP.   V   prípade   zistenia  nedostatku  je   Objednávateľ  oprávnenýpožadovat'  zmluvnú
pokutu a jej  odpočet vo fáktúre -daňovom doklade za obdobie, vktorom bol zistený nedostatok, 50,-€
za každého pracovníka a každý nedostatok.
r)   Stavebný   dozor   objednávatel'a   má   právo   kedykolvek   v   pracovnej   dobe   vyzvaťpracovnĺkov
zhotoviteľa  k  uskutočneniu   skúšky  na  prítomnosť  alkoholu   alebo   inejomamnej   látky;   v   prípade

pozitívneho  výsledku  resp.  odmietnutia,  má  právo  okamžite  vypovedať  a  trvale  zakázať  vstup  na
pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotovitel'a.
Okrem toho  má Objednávateľ právo uplatnit' si u Zhotovitelia jednorazovú zmluvnúpokutu vo výške
300,-  €  za  každý  pozitívny  výsledok  skúšky,  resp.  odmietnutia  podrobiťsa  skúške.  V  prípade,  že

pracovnĺci zhotovitelia počas, resp. po pracovnej  dobe nastavenisku iiedodržiavajú hygienické návyky
a  hrubo  porušujú  pravidlá medziľudskéhosprávania  sa, je  Objednávateľ  v  prípade  zistenia takéhoto
stavu  oprávnený  požadovať  uzhotovitelia jednorazovú  zmluvnú  pokutu  vo  výške  300,~  €  za  každé
zistenie.

s) Stavebný dozor objednávatelia je oprávnený dať pracovníkom zhotovitelia príkaz prerušiťprácu, ak
zodpovedný    Stavbyvedúci    zhotovitelia    nie    je    dosiahnuteľný    a    ak    je    ohrozenábezpečnosť
uskutočňovanej   stavby,   život   alebo   zdravie   pracujúcich   na   stavbe,   dielo   nieje   vykonávané   v

požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
t)  Zhotoviteľ   sa  zaväzuje,   že  jeho  pracovníci  budú  nosit'  oblečenie   zreteľne  označené  firemnou
značkou, tak,  aby  malobjednávateľ prehľad  o  l'uďoch pohybujúcich sa v rámcistaveniska. Firemným
štítkom neoziiačeného pracovni'ka má zástupca objednávateliaprávo vykázať zo stavby.
u)   Zhotoviteľ  je   poviimý   zúčastňovat'  sa  na   kontrolných   dňoch   zvolávanýchobjednávateľom,   s
účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľaa Zhotovitelia.
v)  Po  skončení  prác  na  stavbe je  Zhotovitel'  povinný  Stavenisko  vypratať,  vyčistiť,  upraviť  hona
vlastné  náklady   do   stavu   podľa   pokynov   Objednávatel'a,   a  to   v   leliote   najneskôr   do   10dní   od

podpísania preberacíeho protokolu resp.  do  10 dní odo dňa odstúpenia odzmluvy.  Ak Zhotoviteľ túto

povinnosť  nesplní  ani  v  dodatočnej  lehote  určenejobjednávatel'om,  Objednávateľ  má  právo  nechať
Stavenisko  vypratať prostredníctvomtretej  osoby  na  nák]ady  Zhotovitelia,  a  na  zm]uvnú  pokutu  vo
výške 500,-€ a to za každýaj začatý deň omeškania.



NAVRH -  Príloha

w)  Ak  posledný  deň  lehoty,  určený  pre  plnenie  povinností  uvedených  v  tejto  zmluvepripadne  na
sobotu,  nedeľu,  alebo  iný  deň  pracovného volaná alebo  pracovného  pokoja,presúva  sa povinnosť na

predchádzajúci pracovný deň.
x) Zhotovitel' sa zaväzuje predložiť elektroníckú verziu podrobného rozpočtu (vo formáteMS Excel)
ako  aj   predkladať  v  elektronickej   verzii  (vo  fomáte  MS  Excel)  každú  zmenutohto  podrobného
rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

V. Záruka

1.   Záručná  doba  začína  plynúť  dňom   prevzatia  diela   bez  vád   a  nedorobkc>v   a  trvá   5   (slovom:

päť)rokov,  s výnimkou  časti diela,  kde dodávatelia/zhotovitelia týchto častí poskytujú  kratšiuzáručnú
dobu.  V  takýchto  prípadoch  platia  záručne  doby  poskytnutédodávateľmi/zhotoviteľmi  týchto  častí,
najmenej  však 24  mesiacov.  Záruka na  všetlqĺ  prvkya technologické  zariadenia  sa  poskytuje  len  za

podmienky, že Objednávateľ si splní povinnostivyplývajúce zo záručných listov, návodov na použitie,
návodov na údržbu a servis a/aleboz príslušných technických špecifikácií.

2.  Zmluvné  strany  sa  dohodli  pre  prípad  vady  diela,  že  počas  záručnej  doby  má Objednávatel'právo

požadovať a Zhotovitel' povinnost' odstrániť vady diela na náklady Zhotovitelia v lehotedohodnutej  s
Objednávateľom,   najneskôr   však   do   7   (slovom:   siedmich)   kalendámych   dní   ododňa   písomnej
reklamácie vady Objednávate ľom Zhotovite ľovi.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:
3 .1  neodstráni vady diela v dohodnutom termíne podl'a bodu 2. tohto článku alebo;
3.2 nepristúpi k odstraňovaníu vád diela v termíne požadovanom Objednávateľom, najneskôrvšak do 3

(slovom: troch) kalendámych dní alebo;
3.3 neodstráni vady Diela správne;

Objednávateľje oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 4 tohto článku.
4.   V   prípade,   že   nastane   niektorý   z   prípadov   podľa   bodu   3   tohto   článku,   tak   Objednávateľ

jeoprávnený:
4.1  požadovať od Zhotoviteľa zníženie Ceny Diela alebo;

4.2 odstrániť vady Diela sám a to na náklady Zhotoviteľa alebo;
4.3 zabezpečiť odstránenie vád Diela prostredníctvom tretej osoby a to na nákladyzhotovitelia.
Práva Objednávatel'a vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.
5. Náhradu nákladov podl'a bodov 3  a 4 tohto článku môže Objednávatel' vykonať vystavenímfáktúry
za  vynaložené  náklady  v  zmysle  bodov  3  a  4  tohto  článku,  pričom  takáto  faktúra jesplatná  do  10

(slovom: desiatich) kalendámych dní od doručenia Zhotoviteľovi.
6.  Zhotovitel' zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác diela v priebehu realizácie diela,  akoaj  v
záručnej  dobe.  Zhotoviteľ  nezodpovedá  za  vady  diela  spôsobeiié  chybným  zaobchádzaníins  dielom

Objednávateľom po prevzatí diela.

7.    Objednávateľ   sa   zaväzuje,   že   reklamáciu   vady   diela   uplatní   bezodkladne   po   jej   zistení,
a topísomnou formou Zhotovitel'ovi.
8. Zái.učná doba iieplyiiie po dobu, po ktorú Objednávatel' nemôže dielo užívať pre jeho vady, zaktoré
zodpovedá Zhotovitel', V  prípade,  že pri  odstraňovani' vád došlo k výmeiiejednotlivýchčastí za nové,

tak pre iiové časti diela začína plynúť nová záručná doba.

VI.Osobitné ustanovenia
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1.         Objednávateľ         preukázatel'ne         vykoná        obhliadku         a         odovzdanie        pracoviska
Zhotovitel'ovi.Preukázatel'nosť   odovzdania   pracoviska   potvrdia   obidve   zmluvné   strany   fomou

protokolu.
2.  Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  splniť  predmet  zmluvy  s  potrebnou  odbomou  starostlivosťou  a navlastné
riziko,   zodpovedá   za   riadne   plnenie   predmetu   zmluvy   a   pri  jeho   plnení  je   povinnýriadiť   sa
ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecncLzáväznými predpismi atechnickými nomami.
3.  Pri plnení predmetu zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pripráci,
za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.
4.   V   prípade,   že   Zhotoviteľ  nemôže  plniť  záväzky   zmluvy   a   ukončenie   realizácie   stavebných

prácpodl'a čl. I je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať Objednávateľa.
5 . Objednávateľje oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.

6.  Ak Objednávateľ zistí,  že Zhotovitel' vykonáva stavebné práce v rozpore  so svojmupovinnosťami,

je    Objednávateľ    oprávnený    dožadovat'    sa    toho,    aby    Zhotovitel'    odstránilvzniknuté    chyby.
Objednávatel'   pre   účely   výkonu   kontroly   podl'a   predchádzajúcej   vetyvstupuje   na   pracovisko
Zhotoviteľa  zásadne  s  jeho  vedomím.  0  výsledku  kontroly  sa  vyhotovízápis,  ktorý  tvorí  súčasť
dokumentácie k predmetu zmluvy.
7.  Objednávatel' je  oprávnený  pri  hrubom  porušení  povinnosti  Zhotoviteľ  okamžite  zastaviťvýkon
dodávania  služby,  nariadiť  Zhotovitel'ovi  okamžité  opustenie  pracoviska,   privolaťogány  činné  v
trestnom  konaní,  nadriadených  zástupcov  objednávatel'a,   iné  zložky  štátnychorgánov  (inšpektorát

práce,   úrad   životného   prostredia   a   pod.),   písomne   zachytiť   priebehporušenia   výkonu   dodania
stavebných prác,  žiadať písomné stanovisko Zhotoviteľastavebných prác pri porušení jeho povinností
vyplývajúcich mu z dohody, Zmluvy alebo Prílohy č.2 - Harmonogram prác.
8. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnépokyny, dané
mu Objednávateľom na realizáciu stavebných prác, taktiež ak pri realizáciistavebných prác zistí skryté

prekážky,  znemožňujúce  realizovanie stavebných prácdohodnutýin  spôsobom, je Zhotovitel' povinný
oznámiť to bez zbytočného odkladuobjednávateľovi,
9.    Ak    Zhotoviteľ   počas    plnenia    predmetu    zmluvy    spôsobí    vlastným    pričinením    škodu    na
majetkuobjednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu nahradí v plnej  výške.

VII.Zmluvná pokuta

1.  V  prípade  omeškania  Zhotoviteľa  s  plnením  termínov  uvedených  v  tejto  zmluve  alebočasovom

Harmonograme  prác   alebo  v  prípade   omeškania  Zhotoviteľa  s   riadnym   a včasnýmprotokolámym
odovzdaním  diela  iná  Objednávatel'  právo  na  zaplatenie  zmluvnej   pokuty  vovýške  500,-  EUR  za
každý aj začatý týždeň omeškania.

2.  Ak  bude  Zhotovitel' vomeškaní  s  riadnym  a včasným  odstráneni'm  vád  a nedorobkovoznámených
Objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole oodovzdaní a prevzatí diela alebo
zistených v  záručnej  dobe je  Zhotoviteľ povinný zaplatiťobjednávateľovi  zmluvnú  pokutu vo  výške
100,-€   za  každý  aj   začatý  deň   oineškania  až  doich   ríadneho   odstránenia,   a  to   za  každú  vadu
samostatne,  pokiaľ  ide  o  havarijný  stav jezmluvná pokuta  vo  výške  500,-  €  za  každý  aj  začatý  deň
omeškania až do riadnehoodstránenia havarijného stavu.

3.  V  prípade  omeškania Objednávateľa  so  splnením  svojho  peňažného  záväzku  akéhokoľvekdruhu  o

víac  ako  90  dní,  vyplývajúceho  z  tejto  zmluvy,  má  zhotoviteľ  právo  na  úrok  zomeškania vo  výške

0,1 % z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.
4.   Zmluvnými   pokutami   dohodnutými   v   tejto   zmluve   nie  je   dotknutý   nárok   zmluvných   strán
nanáhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zm luvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú zaprimerané.
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Vm.Odstúpenie od zmluvy

1.    Objednávateľ    môže    odstúpit'    alebo    čiastočne    odstúpiť    od   tejto    zmluvy    o    dielo    alebo
odobrat'Zhotovitel'ovi   časť   prác   a   výkonov   tvoriacich    predmet   tejto   zmluvy   a   nechať   ich
realizovaťtretími osobami na náklady Zhotovitelía bez ohl'adu na jednotkové ceny určené v Prílohe Č.
1z  nasledovných  dôvodov  na  strane   Zhotoviteľa,  ktoré   sa   považujú   za  podstatné   porušenietejto
zmluvy:
a.  Ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo  sa omeškáva s nástupom azačatím prác  a

dodávok podľa tejto zmluvy o viac ako  10 (desať) dní.

b. Ak Zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s toutozmluvou
c. Ak Zhotoviteľje v omeškaní s plnením temínov uvedených v časovomHarmonograme prác o viac
ako  10 (desať) dní.

d. Ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup Zhotoviteľa jenepravdepodobné, že Zhotoviteľ
dodrží termíny plnenia podľa tejto zmluvy.
e.   Ak  bol  na  majetok  Zhotovitel'a  vyhlásený  konkurz  alebo  ak  bol  podaný  návrh  navyhlásenie
konkurzu alebo ak sa voči Zhotovitel'ovi vedie exekučné konanie.
f.   Ak   dochádza   k   zmenám   právnej   formy   Zhotoviteľa   alebo   ku   zmene   vlastníckychvzťahov
Zhotoviteľa.

2. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác avýkonov,
tvoriacich   predmet  zmluvy  v  zmysle  bodu   1.  tohto   článku  zmluvy  má  Objednávateľv   dôsledku

podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotovitel'om nárok na zaplatenie zmluvnejpokuty vo výške  10%
z ceny  diela  bez DPH.  Zhotovitel'je  ďalej  povinný nahradit'  škodu apreukázateľné  zvýšené  náklady,
ktoré  vzniknú  Objednávateľovi  predlžením  lehoty  realizáciestavby  a  náklady  vzniknuté  odstúpením
alebo    odobratím    časti    výkonov    Zhotoviteľovi    anásledným    zadaním    realizácie    diela    inému
Zhotoviteľovi  (bez  ohľadu  na jednotkové  cenyzhotoviteľa)  a  preukázatel'ne  zvýšené  náklady,  ktoré

vznikli   Objednávatel'ovi   v   súvislosti   sdoterajšou   činnosťou  Zhotovitel'a  na  stavbe   a  v   dôsledku
odstraňovania  vád  jeho  plnenia.Zmluvnou  pokutou  teda  nie  je  dotknutý  nárok  Objednávateľa  na
náhradu škody v plnomrozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.

IX.Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií

1.  V  súvislosti  s  dôvemými  informáciami  sprístupnenými  druhej  zmluvnej  strane je  každázmluvná
strana povinná počas  platnosti tejto Zmluvy apo dobu dvoch rokov po  skončeníplatnosti tejto zmluvy
uchovávať  a  zabezpečovať  utajenie  a  dôvemosť  akýchkoľvek  informácííoznačených  za  dôverné  a
nebude   takéto    informácie   reprodukovať   ani    poskytovať   tretímstranám    bez   predchádzajúceho

písomného   súhlasu  druhej   stranyaani   ich  využívať  inýmspôsobom,  ako   na  naplnenie   účelu   tejto
Zmluvy.

X. Kontrola

1.  Zhotoviteľ je  povinný  strpieť výkon  kontroly /audítu/ overovania súvisiaceho  s dodani'mpredmetu
zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účiimosti predmetnej Zmluvy oposkytnutí NFP vykonávaný
v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenýmiosobami, ktorýni sú:
i. Príslušiié ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,

ii. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa fmančnej  kontroly, Certifikačný orgán a nimi

poverené osoby,
iii. Orgán auditu, jeho spolupi.acujúce orgány a iiimi poverené osoby,
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