obchodné podmienky uskutočnenia stavebných pľác

Upozornenie!

po^*u ucńádzača musí obsahovat' návľh zmluvy ako nástroja zadá,ľania zátkazky
veľejným obstaľávatel'om, ktoľej pľedmet tvoľípľedmet zátkazky, podpísanej
štatutáľnym/štatutáľnymi oľgánom/oľgánmi uchádzača a opatľenej pečiatkou organizácie
minimálne v jednom vyhotovení vľátane pľíloh.

ZMLUVA o DIELO č,17lŻ\l9(doplnízhotovitel)
uzavretáv zmysle $ 536 a nasl. zákona č' 51 3ll99l Zb. obchodného zákonníka v znení
neskoľšíchpľedpisov (d'alej |en r,Z ml uva'o)
I.

Zmluvné stľany
1

objednávatel'.'
Sídlo :
Koná pľostredníctvom

ICo:
DIČ:

:

,

Bankové spojenie

IBAN:

obec Vígl'aš
Zvolenská 1,962 02 Vígl'aš
Ing. Róbeľt Záchenský, starosta
0032038Ż
Ż0Ż131876l

s,

Tęl.:
E mail:

pJ-łXpĺlomz

frĐ D|qz

7/ĺ,1',l

+42l 905 64750l,0905164750|
starosta@viglas.net

Zástupca na ľokovanię
vo veciach technických: Ing. Róbeľt Záchenský
+42l 905 64750l,09051647501

Tęl:
E mail:

starosta@viglas.net

(d'alej len,,obj

e

dn dv at e

l"')

a

Ż,

Zhotovitel'

JPT STAVBY s.r.o

:

Jasęňovo 858,962 05 Hriňová
Sídlo:
Koná pľostrędníctvom: Ján Paučo
Zástupca na rokovanie

vo veciach zmluvných:

lČo

DIČ
ĺČopH

Ján Paučo
46014683
20Ż3203160
sK2023203 I 60

:
:

:

Bankové spojenie
Čísloúčtu:

VÚB,

:

sK020 0000 0028 6s76 628s

IBAN:

Tel:
Fax:

E-mail

j

:

anpaucojpt@gmai l.com

Zapísaný v oR okľesnéhosúdu Banská Bystrica, VloŽka číslo:l9643/5

(d'alej |en

r,,zh ot o

v

ít e

l")

il.

Predmet zmluvy
1

2.

3.

Predmetom tejto Zm|uvy je záväzok zhotovitel'a v rozsahu, spôsobom a za podmienok
dohodnutých v tejto Zmluvę vykonať die|o ,,Zátkladná škola - jedáleň" (d'alej len ',dielo")
azáväzok objednávatel'a riadne vykonané dielo pľevziať azaplatiť za jeho vykonanie
zhotovitel'ovi dohodnutú cenu.
Zhotovitel' sa zaväzvje vykonať dielo vo vlastnom mene' na svoje náklady a na vlastné
nebezpečenstvo, V súlade s pľojektovou dokumentáciou ,,Zátkladná škola - jedáleň", ktoľú
spracóval Ing. Aľch. Martin Škovieľa,autorizovaný projektant (ďalej |en ,,projektovó
dokumentdcía"), s podmienkami oznámenia k ohláseniu stavebných úprav (d'alej len
,roznĺÍmeníe"),podl'a rozpočtu stavby a podl'a platných STN a všeobecnę zélvđzných
pľávnych predpisov.
Zhotovitet'pľehlasuje, Že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známę technické,
kvalitatívne a iné podmienky potrebné k ręalizácii diela a disponuje takými kapacitami
a odbornými znalosťami, ktoré sú na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotovitel' bude
pľi plnení pľedmetu Zmluvy postupovať s odbomou staľostlivosťou'

ilI.

Miesto a čas vykonanĺa diela
1

Zhotovitęl' sa zaväzuje vykonať pľe objedntĺvatęll'a dięlo v poŽadovanom rozsahu a kvalite
a odovzdať dielo objednávatel'ovi v dohodnutom ěase a mieste.

2.

Miesto vykonávania diela: Budova jedálne v aľeáli Základnej školy.

3.

Teľmíny ľealizácie diela:

3.1
3.2,

zaěiaÍokręalizácie: do 3 pľacovných dní odo dňa odovzdanĺa a pľevzatia

staveniska
dokoněenie rcalizácię: do termínu uľčenéhoEnviľofondom pre pľíslušnýľok
(ľok 2019 _ do 25.11.20ĺ9).

4,

Zhotovitel' sa zavázuje ręalizovať dielo podl'a časových limitov uvedených v bode 3'
V pľípade, ak zhotovitel' riadne vykoná dielo pľed termínom špecifikovaným v bode 3.2.
tohto článku, bude objednávatel' povinný takto vykonané dielo prevziať.

5.

Zhotovitel' je povinný bez zbytoěného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku
akejkol'vek udalosti, ktorá bľáni alebo sťaŽuje vykonanávanię diela s dôsledkom hrozby
omeškania s odovzdaním diela v termíne podl'a bodu 3'2. tohto článku, písomne infoľmovať
objednávatel'a o tejto skutočnosti, ato záznamom v stavebnom denníku a pľostľedníctvom
elektľonickej pošty na adľesu: starosta@viglas.net.

IV.
Cena za dielo
1

Cena za dielo je stanovená na zák|adę výsledku veľejného obstarávania a podl'a zákona
NR SR č,. 1811996 Z. z. o cenách v znęní neskoršíchpľedpisov a vyhlášky MF SR ě.87/1996
Z. z.,ktoľou sa vykonávazálkon o cenách v znení neskorších pľedpisov.

2. Cena

dięla

pľedstavuje:l47Ż96,59

Eur

DPH

bęz

(slovom

stoštyľidsaťsedemtisícdvęstodeväťdesiatšesťeur a päťdesiatdeväťcentov)
Cena v EUR

Pľedmet zäkazky

,,Zák|adná škola - iedáleň" ,,Zálkladná

š ko l

a

-i

bez

opľávnené náklady

ed á |eít(' - n e op r av

n en

é n á kl a dy

1

DPH

DPH
EUR

30085,99

26017,20

156103,19

17210,60

3442,12

20 652,72

CELKOM

3.
4.

Cena celkom

v EUR s DPH

v

176755,91

Cena dięla je zhodná s cenou diela, ktoľúpľedložil zhotovitel'

v

postavení uchádzaěa

vo svojej ponuke v rámci procesu veľejného obstarávania'

Cenazadielo dohodnutá zmluvnými stranami podl'a bodu 2 tohto článkuZmluvyje konečná
a v celom ľozsahu zahŕňavšetky náklady aréżiesúvisiace s ľealizáciou diela' ktoré vyplývajú
pľe zhotovitęl'a z tejto Zmluvy (napľ. zriadenię staveniska, zľiadenie uzávieľok, územné
a pľevádzkové vplyvy, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu).

v.

Platobné podmienky

1.

objednávatel'neposkytuje zálohu ani pľeddavok na vykonanie diela.

2.

Zhotovitęl' je oprávnený vystaviť faktúru na zźlk|adę akceptovaného plnenia stavebných prác
za fakturované obdobie' po kontľole súladu s vykonanými prácami podl'a skutkového stavu
a podl'a stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne
vyĹonaných prác a dodávok odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom
dęnníku'

3.

Faktúra bude predložená na úhľaduv piatich vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis
vykonaných piác udodávok azisťovacíprotokol, vrátanę príslušnýchdokladov o cenách,
váŽnych lístkôv a úhľade poplatku zau|ożęnie odpadu, vykonaní tlakových skúšok,ľevíznych
spľáv, odpľacovaných hodinovýchzuětovacích sadzieb a ostatných poloŽiek, ktoré v rozpočte
neboli ocenené poloŽkami zpoużitých cenníkov stavebných prác, podpísaný oprávnenou
osobou zhotovitéľa,stavebným dozoľom a technickým dozorom objednávatel'a, ktorí svojimi
podpismi zaručujil,žefakturované stavebné pľáce boli skutočnę realizované podl'a schválenej
pľojektovej dokumnetácie a ocenené položkou zo schválęného rozpočtu. Jednotlivé položky
upiĺtona"ň sa nebudú uvádzať kumulovane, ale poloŽkovite sa uvedú vjednotkových
množstvách a jednotkových cenách.

4.

Faktúra pľedstavuje cęlkové finančnévysporiadanie príslušnej časti die|a. Zhotovitel' je
oprávnený vystaviť faktúru pľíslušnejčasti dięla po ľiadnom vykonaní tejto časti diela, jej
odovzdaní a prevzati v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela (d'alej len ,,preberací protokol") a
odstľánęní všetkých vád a nedoľobkov uvedených v pľebeľacom protokole, a to do 30 dní odo
dňa splnenia podmienok uvedených v tomto bode. Povinnými prílohami faktúľy sú protokol
o odovzdaní a ptevzatí diela a potvrdenie o odstľánení vád a nedorobkov podpísané
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných stľán'

5.

Faktúra bude uhľadená formou bęzhotovostného platobného styku.

6.

Lęhota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručęnia faktúľyobjednávatel'ovi. Zmluvné
stľany vzájomne konštatujri, že dohoda o lehotę splatnosti podl'a tohto bodu Zmluvy nie je

v hrubom nepomere k pľávam a povinnostiam zhotovitel'a vyplývajticich

zo

zźlväzkového

vzťahu zaloŹeného touto zmluvou.

l

7.

Faktúľamusí spíňať náležitosti daňového dokladu v zmysle $ 74 ods.
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znęní neskorších predpisov.

8.

V prípade, Źe faktira nebude obsahovať nálęŽitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávatel'
bude_oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom prípade

zátkona č,' ŻŻŻ12004

začnę ńová lęhota splatnostli plynúťdoľuěením opravenej faktúľyobjednávatel'ovi'

g.

Zhotovitel' berie na vedomie, že časťdiela budę ťlnancovaná zdotácie Enviľofondu na
zéftladę zmluvy o poskytnutí dotácie (d'alej len ,,dotácia") uzavretej medzi objednávatel'om
a Enviľofondom.

vI.

Podmienky vykonania dĺela
I

Zhotovitel' bude objednávatel'om vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adľesu
janpaucojpt@gmail.com na pľevzatie staveniska' objednávatel' vyzvę zhotovitel'a na

prevzatie sta-veniska do piatich pľacovných dní odo dňa nadobudnutia úěinnosti tejto Zmluvy,
pričom zhotovitel' je povinný pievziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve. odovzdanie
staveniska sa vykónđzápisom do stavebného dęnníka. objednávatel' súčasnes odovzdaním
staveniska odovzdá zh-otovitel'ovi projektovú dokumentáciu v tľoch vyhotoveniach a
oznámenie vľátane vyjadľenídotknutých oľgánov a oryanizźrcií'

)

3.

o odovzdaní staveniska spíšuzmluvné strany Pľotokol o odovzdaní staveniska,

v ktoľom objednávatel' uvedie zodpovednú osobu za technický dozot a osobu zodpovednú
za stavebny doror. SúčasťouPľôtokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady
a rozhodnuiia, ktoľé sú potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdaní staveniska
zmluvné stľany jednoznäěn ę a nezamenitel'ne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska
a miesto pripojénia elektrickej energie, vody, tepla' sociálnych zariadeni a šatní
pľe zamestnuń.óu zhotovitęl'a (d'alej spoločne len ,,Energle")' Náklady spojené s energiami,
äto a; náklady spojené so zabľatím verejného priestranstva sú zahmuté v cene diela,
ateda zhotovitel' jě povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, ak budú eneľgie
a ostatné sluŽby zabezpeč,enéobjednávatel'omo je zhotovitel' povinný uhľadiťich
objednávatel'ovi na zźlk|adę faktúľy vystavenej objednávatel'om podl'a odboľnéhoprepočtu'
omeškania objednávatel'a s odovzdaním stavęniska zhotovitel'ovi, nie je zhotovitel'
V prípade
'ońeškaní
s plnením svojho ztlvđzku,a to o počet dní omeškania objednávatel'a
v
s odovzdaním staveniska'

4.

5

Zhotovitęl' je povinný najneskôr tri dni po prevzatí stavęniska odovzdať objednávatel'ovi
Zoznam riađĺacicnpracovníkov' Zhotovitel' je povinný najneskôr tľi dni pted realizźtciou prác'
na ktoých vykonanie sa vyžaduje osobitné oprávnenie, predložiťobjednávatel'ovi zoznam
opľávnených pracovníkov spolu s platným oprávnením (ceľtifikátom).
Zhotovitel' zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeěenie proti kľádeŽiam,
proti nepriaznivým poveternostným vplyv om, za vhodné oplotenie, označęnie výstľažnými
tabul'ami a výstažnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností,
tak na majetku objednávatel'a, ako aj tľetíchosôb, a to podl'a $ 373 a nasl. obchodného
zákonníka.

6,

Pri užívaníciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotovitel' povinný plniť
povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záv'ázných pľávnych pľedpisov, ako aj z interných
pľedpisov objednávate|'a a zodpovedáza ich pľípadnépoľušenie a vzniknutú škodu'

7.

Zhotovitet' zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbeo za správne uskladnenie materiálov
a konštľukcií,za pľipadné znečistenię komunikácii, ktoré bude pouŽívať pľi vykonávaní diela
a za dodrŹiavanie nočnéhoa nędęl'ného pokoja. Zhotovitęl' sa d'alej zaväzuje v súlade
s bodom 25 tohto článku na svoje náklady odstrániť odpad' ktorý je výsledkom jeho ěinnosti
pľi vykonávaní diela, ato najneskôr do pľedloŽęniajednotlivých faktúr podl'a čl. 5 bod 2
tejto Zmluvy.

8.

Zhotovitel' je pľi reďtizźrcii diela povinný dodrŽiavať pľedpisy a opatľenia na zabezpeěenie
bezpečnosti a ochrany zdraviapľi pľáci, na ochľanu životnéhopľostľedia, ako aj protipožiarne
opatľenia vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich pľípadnéporušenie a vzniknutú
škodu zodpovedá zhotovitel'v plnom rozsahu.
zavđzujestľpieťvýkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočnením
platnosti a účinnostiZmlwy o poskytnutí nenávratného ťlnančnéhopľíspevku
počas
stavby
medzj pľíslušnýmriadiacim orgánom a veľejným obstarávatel'om (konečným prijímatel'om
pomoci) a oprávneným osobám poskytne všetku potľebnúsúčinnosť.

9. Zhotovitel' sa

opľávnené osoby na výkon kontľoly/auditu/overovania sú najmä:
- Poskytovatel'dotácie a ním poveľené osoby'
- Útua. následnej finaněnej kontľoly a nimi poverené osoby;
- Najvyššíkontrólný úľadśR,pľíslušnýÚľad vládneho auditu,
- oľgán auditu, jeho spolupracujúce oľgány a nimi poverené osoby'

10. Zhotovitel' sa zavázuje, źe pri vykonávaní diela budú pouŽité len výľobky azariadenia
bez náľokov tretích osôb. Zhotovitel' je na vykonanie diela povinný pouŽiť iba stavebné
výrobky, ktoré sú podl'a osobitných predpisov vhodné na pouŽitie v stavbe na zamýšl'aný
úěel, ato podl'a ust. $ 43f zákona č,. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskoľšíchpľedpisov (d'alej |en,,stavebný zókon").

|I.

Zhotovitel' sa zaväzuje vyzvať objednávatel'a na kontľolu všetkých prác, ktoľémajú byť
zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopľed. Vprípade' ak je to
vzhl'adom na technologické podmienky vykonávania diela potľebné, vyzve zhotovitel'
objednávatel'a na kontrolu prác pľed termínom uvędeným v pľedchádzajircej vete. Záľoveřl je
zhotovitel'povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu pľác, ktoľémajú byť zakryté
alębo sa stanú neprístupnými. Ak objednávatel' nevykoná kontľolu týchto prác, je zhotovitel'
oprávnený pokračovaťvo vykonávaní diela. V prípade, že objednávatel' bude dodatočne
požadovať odkľytie týchto prác, je zhotovitęl' povinný odkrytie vykonať, a to na náklady
objednávatel'a' Pokial'sa pri dodatočnej kontrole zistí,ž'e pľáce neboli ľiadne vykonané, toto
odkľytie bude vykonané na náklady zhotovitel'a. V pľípade rozpoľu o kvalite a ľozsahu
vykonania stavebných prác, zhotovitel' požiada o písomné stanovisko projektanta, autorský
dozor a stavebný dozoľ.

t2,

Zhotovitel' sa zaväzuje vyzvať objednávatel'a minimálne tľi pracovné dni vopred na účasť
na povinných skúškach,ktoľébudę ľealizovať' o priebehu a výsledkoch predpísaných
ľesp. ocenených skúšokje zhotovitel' povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíšuvšętci
zúčastnení.

13. Kontrolu ptác Za objednávatel'a budú vykonávať oprávnené osoby objednávatel'a,
a to

tęchnický dozor objednávatel'a, stavebný dozor, pľojektant - autoľský dozor.

14, Zhotovitel'

ję

k prebeľaciemu konaniu povinný predložiťplatné ceľtifikáty, osvedčenia

o zhode' osveděenia o kvalite, osvedčenia o akosti

od slovenských skúšobníod všetkých

použiých výľobkov azariadení. Zhotovitęl' je d'alej povinný zabezpečiťpotľebné skúšky
a merania v zmysle platných pľávnych predpisov a technických noriem ako aj doklady
o uskladnení odpadov.

15. Zhotovitel' je povinný odo

dňa odovzdania staveniska vięsť stavebný denník v súladę s $ 46d

stavebného zélkona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti,
ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho
stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby' autoľského
dozoru a o iných ěinnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný
denník počas vykonávania dięla musí byť nęustále na stavbe trvale pľístupný,
ato aŹdo skoněenia stavebných pľác a odovzdania diela bęzvád a nedorobkov.

16. objednávatel'je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka akzápisom pripojiť svoje
stanovisko. Ak stavebný dozor objednávatell'a so zaznamom zhotovitel'a nesúhlasí,je povinný
pripojiť k zápisu svoje vyjadľenie do tľoch dní. V opaěnom pľípade sa pľedpokladá, źe sjeho
żapi*' súńlasí.To isté platí pre námietky zhotovitel'a voči zápisom objednávatel'a'
objednávatel' má právo ľobiť si zo stavebného denníka fotokópie. okľem stavbyvedúceho
a siavebného dozoiu má právo vykonávať zéryisy v stavębnom denníku zástupca pľojektanta

_

autorský dozoľ.

t7. Za celý pľiebeh výstavby, za odborné a věasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy
a za vedenie stavebného denníkaje zazhotoviteľa zodpovedný stavbyvedúci: Ján Paučo.

18. Kooľdinátoľa bezpečnosti stavby podl'a naľiadenia vlády č. 39612006 Z,z.

o minimálnych
bezpečnostných a zdľavotných poŹiadavkćĺch na stavenisko bude vykonávať: Ján Paučo.

19. Stavebný dozor za objednávatel'a budę vykonávať: Stanislav Švôňavský

20. V prípade, ak dôjde

je

k zmene osoby stavbyvedúceho alębo koordinátoľa bezpečnosti stavby,

póvinný oznttmiť túto skutočnosť objednávatel'ovi bez zbytoěného odkladu,
zhôtovitel'
najneskôľ do troch pľacovných dní odo dňa, ked'uvedęná zmęna nastala.

2I. Zmeny odsúhlasenej pľojektovej dokumentácie je zhotovitel' opľávnený vykonať
iba na zék|adę zttväzného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoľu

a technického dozoru investora, a to tak, aby tieto Zmeny nemali

vplyv na cęnu diela.

je

úspešnévykonanie všetkých skúšok
predpísaných osobitnými pľedpismi, záväznými noľmami a projektovou dokumentáciou
ä predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok.Vykonanie skúšokpodl'a tohto

22. Podmienkou odovzdania a ptevzatia diela
bodu zabęzpeěí zhotovitel'.

o stave ľozpracovaného dięla na pravidelných
kontrolných dňoch za 'űěasti všetkých zaintęľesovaných zlożięk, ktoľébude zvolénať
opľávnená osoba objednávatęľa minimálnę raz za 7 dní, ľesp. podl'a osobitnej požiadavky.

23. Zhotovitel' bude informovať objednávatel'a

24, Zhotovitel'sa zavázuje zabezpeěiť, že stavebný'odpad zmiesta realizácię diela bude Znovu
pouŹiý, ľecyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom,

l4 dní od vzniku odpadu. Doklad musí
obsahovať mnoŽstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite
uvedené náklady s tým śpojené.V pľípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli
byť opätovne použitéľôsp. aj na iné objekty zhotovitel' vyzvę objednávatel'a' aby uľčil
o čom pľedloŽí zhotovitel'objednávatel'ovi doklad do

zápisom v stavebnom denníku spôsob s ich d'alším nakladaním.

25.

Zhotovitel' je povinný byť poistený počas celej doby vykonávania diela.

26.

Zoznamsubdodávatel'ov je uvedený v prílohe ě.3. V prípade ztlmęru realizovať nástup nového
je zhotovitel'
subdodávatęl'a a taktięŽ' zámeru ľealizovať Zmenu pôvodného subodávatel'a
uzatvoľenia
dňa
odo
dní
pracovných
povinný písomne informovať objednávatel'a do piatich
predložiť
ěestné
),,'tuuý śosubdodávatel'om o jeho nástupe na realizźrciu diela a súčasnę
vyhlásenie, Že subdodávatel' splňa alebä najneskôr v čase zaěatia plnenia bude spĺĺať
pód.i"nLy-niektoých
účastipodl'a$ 32 ods. 1zákonaě.343lŻO15 Z .z. o veľejnom obstaĺávaní aoZmenę
zákonov v znení neskoľšíchpľedpisov (d'alej len zélkon o ,,veľejnom
ä doplení

obstaróvanľ'),"

vu.

odovzdanie a pľevzatie diela

1.

povinný objednávatel'ovi písomne oznámiť najmenej päťdní vopred
pripľavenosť aiela na jetro đdovzdanie aprévzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné

Zhotovitel'

je

śtranydohodnú časový postup preberacieho konania'

2.

je

ku

dňu zaěatia preberacieho konania pľedloŽiť
ak ich
objednávatel'ovi všetky doklady, ktoré mal objednáv atel'ovi priebežne odovzdávať'
nęodovzdal už skôľ, a to najmä:

Zhotovitel'

povinný najneskôľ

2.1 stavebné denníky,
2.2 atesty o poziaľnáj odolnosti pouŽitých mateľiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia
v stavbe,
2.3 osvedčenia o akosti použitych konštľukciía materiálov,
2.4 doklady o preukázaní zhody výľobkov pľe stavbu,
2.5 opis a'zdôvodnenie vykońaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných
kônaniach, alebo pri povol'ovaní zmięn stavby pľed dokončením,
2.6 projekt skutočnéhbvyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvľdenézhotovitel'om
v dvoch vyhotoveniach.

si

vyhradzuje pľávo neprevziať dielo, ktoľémá vady

3.

objednávatel'

4.

o

5.

Zhotovitel' je pľi pľebeľacom konaní povinný zabezpeěiť stavenisko tak, aby objednávatel'
mohol vykónané'dielo ľiadne pľevziať a uŽívať.Stavenisko je zhotovitel'povinný úplne
vypratať do l0 dní odo dňa pľotokoláľnęho odovzdania diela okęm zariadení, nutných
na odstľánenie prípadných vád a nedorobkov.

a nedorobky,

aleĹo ak zhotovitel'nedoloŽil všetky doklady uvedené v bode 2 tohto ělánku.

vyhotovia zmluvné stľany protokol. Protokol o odovzdaní
a prevzatí dielá budę obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného die|a, zoznam
odävzdaných dokladov, konkľétny a podrobný súpis zistených vád a nedoľobkov, vrátane
dohôd, opatrení a lehôt na ich odstľánénie. obsahom protokolu o odovzdaní a pľevzatí diela
bude vyńlásenie objedntlvateYa, či dielo alebo jeho časťprebeľá. V pľípade, ak objednávatęl'
dięlo álebo jeho časťneprebeľie, bude súěasťou pľotokolu o odovzdaní apľevzatí diela
uvędenię dôvodov, pre ktoľédielo alebojeho časťneprebral'
odovzdan

í a prevzatí diela

6.

objednávatel' je oprávnený odmietnuť prevzatię diela v prípade, ak dielo nie je dodané
so zmluvnými podmienkami alębo má závażné vady a nedoľobky, ktoré bľánia
u
'úlud.
bezpečnémua plynulému uŽívaniu diela, a to až do ich odstránenia'

VIII.
Zodpovednost'za vady a záľučná doba

1.

Zhotovitel'zodpovedá zato,że dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmlwy,
podl'a technických noľiem, projektovej dokumentácie a všeobecne zćxazných pľávnych
pľedpisov účinnýchna izęmí Slovenskej republiky a Že počas zfuučnej doby bude mať
vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

2.

Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v článku VIII bod

3.

Záruěná doba diela je 5 ľokov azaěnę plynúť po odstľánení poslednej vady anedoľobku
uvedenej v Protokolě o odovzdaní aprevzatí diela. U zariadení a dodávok' u ktorých bol
vydaný zéruěný list výrobcom, sa záľuka ľiadi týmto záruěným listom.

4.

Zéĺrukasa predlžuje o dobu, po ktoľúdielo nemohlo byť v záľučnej dobe plne využívané
z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

5.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dięlo včase jeho odovzdania objednávatel'ovi'
Zhotovitel' zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené

l

tejto

Zm|uvy, a ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v oznámení.

poľušenímjeho povinnosti.

6.

jej zistęní.
objednávatel' je povinný oznámiť vadu (d'alej len,,reklamdcia") bezodkladne po
zhótovitel' je povinny đotroch pľacovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podl'a tohto
bodu ľozńodńĺťo opľávnenosti ľesp' neopľávnenosti ľeklamácie a svoje ľozhodnutie
bezodkladn e oznámiť

obj ednávate

l'ovi.

7.

Počas plynutia zźľuěnejdoby sa zhotovitęl' zaväzuje vady, vľźttanekontľol kvality, označené
v op.ávńenej reklamáđii objednávatel'a, bezplatne odstľániť do 20 dní odo dňa oznámenia
ľekiamácie, äk .u zmluvné strany nedohodnú inak. Iný teľmín odstľánęnia vád si zmluvné
stľany dohodnú písomne.

8.

V pľípade, żę zhotovitel' oznámené (ľeklamované) vady neodstľáni

lehote podl'a bodu 7 tohto

člđnkunapriek tomu' że ich oprávnenosť uzna| je objednávatel' opľávnený dať ich odstrániť
tľetej osobe na náklady zhotovitel'a.

Ix.

Sankcie
1

,

V pľípade omeškania zhotovitel'a s odovzdaním diela alebo jeho časti v tęrmíne podľa článku
III tejto Zm|uvy je zhotovitel' povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške
O,O5 oÁ z celkovej ceny diela zakaž.dý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je
dotknuté pľávo objednávatel'a na náhľadu škody a odstúpenie od Zmluvy.
Zmlwné stľany sa dohodli, že v prípade poľušeniapovinnosti Zhotovitęl'a odstrániť riadne
a včas vady a nedorobĘ uvędené v Pľotokole o odovzdaní aprevzatí diela, v prípade

porušęnia povinnosti Zhotovitel'a odstrániť vady uplatnené objednávatel'om v záruěnej dobe
u l.hot. pódl'u čl. VIII bod 7 tejto Zmluvy av prípade nevypratania staveniska v lehote
podl'a čl. VII bod 5 tejto Zmluvy je zhotovitel' povinný zapllatiť objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške l 00,00 € za każdý zaěatý deň omeškania, a to aŽ do odstľánenia týchto vád
alebo vypratania staveniska.
3.

4

V prípade nedodľžaniateľmínu splatnosti jednotlivých faktúr má zhotovitel' právo na úrok
ómeskania vo výške O,O5o/o z d|Źnej sumy Za każdý zaěatý deň omeškania okrem pľípadu
'podl'a
čl. V' bod l l tejto Zm|uvy.
zhotovitel' neoprávnene odmietn e prevzatiať stavenisko, objednávatel' si môže
u zhotovitel'a uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za kaŽdý zač,atý deň omeškania
sjeho ptevzatím.

Ak

x.
Osobitné ustanovenia

1.

Táto zmluvazaniká:
1.1. ak sa nestane účinnouv súlade s ělánkom XII bod 1 tejto Zmluvy ani do 18 mesiacov
od nadobudnutia jej Platnosti,
1.2. písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,
l.3. jednostľanným odstúpenímod zmluvy stľany objednávatel'a, ak:

1.3.i zhotovitel; opakováne poľuší(tj.2 alebo viackrát) svoje povinnosti pri vykonávaní
1,3,2

diela podl'a tejto ZmluvY,
zńotoviteř v omeškaní s dokončením a odovzdaním
harmonogramu pľác o viac ako 20 dní.

je

dięla podl'a

ěasového

2.

odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosťdňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane
a Zmluva sa zľušuje od tohto dňa a nie od jej počiatku.

3.

V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotovitel' bezodkladne nevyhnutné opatrenia

na okamŽité a riđdneukončenie vykonávanie diela tak, aby objednávatel'ovi nevznikla žiadna

škoda.

prípade zastavenia alebo ukončenia pľác na dielę z dôvodov vzniknutých na strane
objädńávatet'a budú uŽ vykonané stavebné práce uhľadenépodl'a stupňa ľozpľacovanosti
ku dňu zastavenia pľác alebo ukončenia prác a podl'a skutoěnę preukázaných nákladov
zo strany zhotovitel'a.

4. V

5.

Nehnutel'nosti poskytnuté zhotovitęľovi na vykonanię dięla a zaplatená časťdiela sú
v lastn íctvom obj ednávate l'a aj počas vykonávania dię la zhotovitę l'om.

6.

Zhotovitel' a jeho partneľi vo vzťahu k plneniu zmluvy (d'alej len ,,subdodlźvatelia") vľátane
ich zamestnancovr sú povinní dodržiavať mlěanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným
poěas vykonávania dięla alebo súvisiacich s dielom. Všetky dokumenty, ktoľépľęvezme
żhotovitel'od objednávatel'a, sú dôveľné amöŹę ich pouŽiť výluěne na účelyplnenia tejto
Zmluvy.

xI.

Vymedzenĺe niektoých pojmov

1.

Vadou sa ľozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a paľametroch diela stanovených touto
zmtuvou apľojektovou dokumentáciou arozpot so všeobecne zćxäznými technickými
normami a pľedpismi'

2.

Nedoľobkom sa ľozumie nedokončená práca oproti pľojektovej dokumentácii

3.

Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie oľganizovanie, ľiadenie a kooľdinovanie
stavebných prác a iných činnostína stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu
uskutočňovania stavby, zodpovednosť Za súlad pľiestorovej polohy s projektovou
dokumentáciou a za dodľŽanie všeobecných technických poŽiadaviek na výstavbu.

xu.
Záv er eč,néusta

n

oven

ia

1.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stľanami a účinnosť
po splnení nasledovných podmienok:
1.1 zverejnenie zmluvy v súlade s $ 47a ods. l oběianskeho zákonníka a

2.

Akékol'vek Zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je moŽné robiť len písomne, očíslovanými
dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stľanami, a to V súlade
so zákonom o veľejnom obstarávaní. Zm|uvné strany sa dohodli, že k návľhom dodatkov
k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadľia v lehotę štrnástich pľacovných dní od doručenia
návľhu dodatku dľuhej zmluvnej strane'

3.

povinnosti neupľavené v tejto Zmlwę sa riadia príslušnýmiustanoveniami
obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných

Práva

a

a účinnýchv Slovenskej ľepublike'

4.

Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom tri vyhotovenia obdľžíobjednávatel'
a jedno vyhotovenie obdržízhotovitel'.

5.

Zmluvné stľany sa zavazujil, že všetky spory' ktoré vyplynú v súvislosti s touto Zmluvou
o dielo budú ľiešiťpľednostne cestou rokovaní' aby dospeli k dohode. V pľípadoch,
kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory
budú ľiešenépodl'a pľíslušnýchustanovení obchodného zákonníka, Stavebného zákona
a ostatných všeobęcne zělvdzných pľávnych predpisov. Týmito pľedpismi sa riadia aj vzťahy
neupľavené v tejto Zmluve o dielo.

6.

Zmluvné strany pľehlasujú, Že túto Zmluvu uzavrcli slobodnę, vtltne, Źiadna zo zmluvných
strán nękonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok' Zmluvu si zmluvné
stľany ľiadne pľeěítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto Zmluvou ju
podpisujú.

Prílohy:

- č. 1 _ Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer) v písomnej forme
- č), Ż _ Doklad o uzatvoręní poistenia zodpovednosti zhotovitęl'aza škodu spôsobenú pľi výkone

povotania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotovitel'a za škodu podnikatel'a
počas celej doby rcalizácie zálkazky v minimálnej výške zmluvnej ceny podl'a bodu 4,2

tejto Zmluvy

(v prípade neuplatnenia

V Hriňovej,

dňa

pľílohu)
- uchádzač pľeškrtne trito

3i.l0'2019

Vo Vígľaši,dňa 31.l0'2019

