
Zlyĺ LUrA o DIELo č . { .q.+ .pg.v..9_9.í ......

(d'alej len ,,Zmluva")

na stavbu ,,Bliž š ie k pľ áci Zdľ avš ie v ž ivote cyklĺ stická dopľ ava lV. etapa"

uzafuorená podl'a ustanovení  $ 536 a nasl. zákona č ,.513l1991Zb. obchodný ztkonní k v platnom
znení  (d'alej len,,obchodný zákonní k'')

medzi

Objednávatel':  obec Ví glä š
Sí dlo:  Zvolęnskáč ,.l 96202 Ví gl'aš
Zastűpený: Ing. Róbeľ t Záchenský

Qsoby oprávnené  na ľ okovanie:

vo veciach zmluvných: Ing. Róbeń Záchenský
Bankové  spojenie:  VUB Banka
IBAN: SK35 0200 0000 0000 0292Ż4lŻ
lČ o: 00320382
DIČ : Ż021318761
(ďalej len,,Objednávatel''')

2. Zhotovitel'z GEOSTAV DETVA s.ľ .o'
Sí dlo:  Pieš ť  I . 274 96Ż l2Detra
Zápis v oR: okľ esný sú d Banská Bystľ ica, oddiel:  Sro , vlož ka č :.:  I1445lS
Zastiryený: konatel'- Martin Sedliak
osoby opľ ávnené  na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Maľ tin Sedliak
vo veciach technických: Ján Ďurica
Stavbyvedú ci Marek Komenda
tel. kontakt:  0917 474Ż33
Bankové  spojenie:  Vš eobecná ú verová banka, a.s.

IBAN: SK34 0200 0000 0025 81129159
BIC: SUBASKBX
lČ o: 36647Ż50
DIČ : 2022148326
IČ  pľ e DPH: sK2o2Ż148326
(d'alej len,,Zhotovitel"')

(objednávatel' aZhotovitel'd'alej katdý v tejto Zmluve ako ,,Stľ ana" a spoloč ne ako ,,Stľ any")

PREAMBULA

Na základe ú speš nej ponuky Zhotoviteľ av zadávani podlimitnej zákazĘ na stavbu " Bliž š ie k práci,

Zdravš ie v Živote cyklistická doprava lV' etapa'o uskutoč nenej objednávateľ om podl'a zź lkona ě.

34312015 Z. z. o verejnom obstaľ ávaní  v platnom zneni (d'alej len ,,Ponuka Zhotovitel'a");  najmä

ocenený výkaz ýmeľ , ktoqý tvorí  Pľ í lohu č .1 tejto Zm| uvy (d'alej len ,,Rozpoč et stavby") sa

objednávate| ' aZhotovitel'dohodli na tom' ż e Zhotoviteľ  zrealizuje pre objednávateľ a stavebné  práce

na stavbe " Bliž š ie k práci, Zdravš ie v ž ivote cyklistická dopľ ava lV. etapa" (d'alej len 
',Projekt"),ktoý je financovaný pomocou nenávratné ho finanč né ho pľ í spevku Poskytovatelä  v rámci

Integrované ho ľ egionálneho operač né ho programu' výzvy s kódom NFP302010N507 (d'alej len

,'Yýzva"). objednávatel' a Zhotovitel' sa dohodli, ź e Zhotovitel' vykoná Dielo pre objednávatel'a za
podmienok upľ avených touto Zmluvou.

I



Zhotovitel' je povinný poč as plnenia tejto Zmluvy oboznámiť  sa s aktuálnym Vzorom Zmluvy
o poskýnutí  nenávratné ho finanč né ho prí spevku (d'alej len Zmluva o poskytnutí  NFP) a Vš eobecnými
zmluvnými podmienkami k tejto Zmluve o poskytnutí  NFP zverejnenými na webovej stľ ánke

Poskytovatel'a NFP v sú lade s platnou legislatí vou.

1. Pľ edmet a Rozsah plnenia

1.1 Stľ any ýmto vyhlasujú  a potvrdzujú , ž e podkladom pre uzavľ etie tejto Zmlwy sú  aké kol'vek a
vš etky dokumený, rnateriály a informácie, ktoré  poskytol objednávatel' vo verejnom

obstarávaní  za ú č elom pľ edkladania ponrik ďaIebo ktoľ é  boli alebo rnohli byť  Zhotovitelbvi
dostupné  v sú vislosti S vypracovaní m Ponuky Zhotovitel'a (spolu d'alej len ,'Podkladová
Dokumentácia") a Ponuka Zhotoví tel'a predlož ená v zadávani podlimitnej zákazky,, Bliž š ie
k pľ áci, Zdravš ie v ž ivote cyklistická doprava lV. etapa." zveľ ejnenej vo Vestní ku Úradu pľ e

verejné  obstaľ ávanie č ,' 138/2020 zo dť la 01.07.2020 pod znač kou 23200 - WYP

1.2. Predmetom Zmluvy je realizácia stavebných prác na stavbe" Bliž š ie k práci, Zdravš í e v ž ivot
cyklistická doprava lV. etapa" , ktoľ á sa bude realizovať  na parcelách v sú lade s pľ edlož enou

PD a pľ í sluš nými ľ ozhodnutiami.

Cyklistická komunikácia zač ,í na pľ ed areálom priemyselné ho paľ ku v obci Ví gl'aš  a konč í  pri
ž eleznič nej zástavke v č asti Pstruš a, predstavuje prestavbu existujú cich ciest spevnených aj

nespevnených na cyklistické  cestič ky. Celková dĺ Žka navrhovaných cyklistických ciest je

1ó95m. Navľ hované  ú pľ avy sú  rozdelené  do tľ och ú sekov a spevnenej plochy pre prí streš Ę
a stojany pľ e bicykle a nabí jacej stanice.

l.2.l. Pwý ú sek zač í na pri vlakovej stanici a je navrhnuý ako obojstranný chodní k spoloč ný pľ e

cyklistov a chodcov v š í rke 3,5 m . Chodní k je navrhnuý v tľ adiěnej konš trukč nej skladbe zo

ž ivič ným krytom, doplnený s dopravným znaěení m.oizuaú pľ avy je l50 m.

Druhý ú sek zač í na pľ ed prechodom pľ e chodcov kde sa chodní k ľ ozdel'uje na dva samostatné

pruhy. Chodní k je navrhnuý v tradič nej konš tľ ukč nej skladbe zo ż ivićným klytom, doplnený
s dopravným znač ení m. Na okraji chodní ka bude osadený ż | 'ab, miesta vjazdov do ľ odinných
domov ktoré  budú  vyznač ,ené  farebným znač ení m. oÍ zuaú pravy je 645 m.

Tľ etí  ú sek zač ,ina v mieste napojenia na miestnu komunikáciu a pokľ ač uje v pľ iemyselnom
paľ ku ako obojstľ anný popľ i miestnej komunikácii v š í ľ ke l'5 m ako jednosmerný. Chodní k je

navrhnuý v tradič nej konš trukč nej skladbe zo ž iviěným Ęrtom, doplnený s dopľ avným
znaěenim' oÍ zuaú pravy je 900 m.

Sú č asť ou stavebných pľ ác bude aj prí streš ok so spevnenou plochou pre stojany pre bicykle a

nabí jaciu stanicu.

Zhotovitel' je povinný splniť  vš etky pož adované  technické  pož iadavky na zhotovenie Diela
v sú lade s Podkladovou dokumentáciou a platnými normami a predpismi tak, aby táto povinnosť

objednávatelä  nebola ohrozená. Podľ obný opis predmetu Zmluvy je popí saný v Podkladovej
Dokumentácii, najmä  v projektovej dokumentácii na realizáciu stavby vľ átane ocenené ho

ýkazu qýmer na stavbu ,,Bliž š ie k práci Zdravš í e k ž ivotu _ cyklistická dopravď', zhotovenej

Ing' Arch. Martinom Š kovieľ om autorizovaný stavebný inž inier ľ egistrač né  č í slo 1710AA a v
sú lade so stavebnými povoleniami, ktoré  pľ edlož í  objednávatel'Zhotovitel'ovi najneskôľ  ku dňu

podpisu Zmluvy obj ednávatelbm.

Zhotovitel'je povinný vykonať  poż adovaný rozsah skú š ok oveľ ujú cich kvalitu zrealizované ho
diela, a sluŽby spojené  s riadnym vykonaní m diela:



pľ ojekt skutoč né ho vyhotovenia stavby vypracovaný v spolupráci s pľ ojektantom

stavby

skú š obný plán spracovaný v spolupráci s pľ ojektantom stavby a stavebným dozorom,

ktoý preukáž e kvalitu zabudovaných mateľ iálov, výľ obkov, technológií  a vykonaných

techrrologických postupov

skú š ky hutnenia podlož ia

1.3 Pľ edmet Zmluvy zahŕ ňa vš etky a aké kol'vek plnenia, ktoľ é  sú  potrebné  alebo budri poź adované ,

aby sa vyhovelo vš etkým pož iadavkám obsiahnuým v Podkladovej Dokumentácii, jej prí lohách

a pokynoch objednávatel'a, vrátane zabezpećenia potrebných zdvihací ch mechanizmov,

strtňnej služ by, znáš anie nákladov na elektrickú  energiu, telefóny, sociálne prenosné  hygienické

zaľ iadenia, č istenie staveniska a odvoz stavebné ho odpadu zo stavby, zabezpeč enie strojové ho

vybavenia, vykonanie predpí saných skú š ok, reví zií , ochranu Diela pred poš kodení m,

zabezpeč enie ochrany ž ivotné ho prostredia, ochľ any zdravia a bezpeč nosti osôb nachádzajú cich

sa na stavenisku a pod.' taktiež  poistné  stavby poč as realizácie,a ostatné  pož iadavky uvedené

vo výkľ esovej č asti, v spľ ievodných atechnických správach projektovej dokumentácie, vš etkých

povoleniach a v rozhodnutiach ýkajú cich sa Diela, ako aj aké kol'vek a vš etky plnenia

nevyhnutné  na to, aby zhotovené  Dielo riadne zodpovedalo v celom ľ ozsahu vš etkým pľ ávnyrn

predpisom a bolo na Dielo moż né  zí skať  právoplatné  kolaudač né  ľ ozhodnutie v zmysle

pľ í sluš ných pľ ávnych pľ edpisov.

1.4 objednávatel' poveruje Zhotovitel'a a Zhotovite| ' sa zavä zuje zhotoviť  Dielo v rozsahu

Podkladovej Dokumentácie uvedenej v č lánku 1, bod 1.l tejto Zmluvy a Ponuky Zhotovitel'a,

ako aj v sú lade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi objednávatel'a. Zhotovitel' je povinný

zrealizovať  stavbu v pož adovanej kvalite a pož adovanom mateľ iálovom prevedení . Ak
Zhotovitel' použ ije nespľ ávne technologické  postupy alebo materiály, ktoré  sú  v ľ ozpoľ e

s Podkladovou dokumentáciou, bude sa to považ ovať  za podstatné  poruš enie Zm| uvy o dielo.

Ak z toho dôvodu bude následkom zní ż enie výš Ę NFP alebo odstú penie Poskýovatel'a NFP
od Zmluvy o poskytnutí  NFP uzatvorenej mędzi objednávatelbm a Poskytovatel'om NFP, v

takom pľ í pade je objednávatel' oprávnený uplatniť  si vzniknutu š kodu u Zhotovitel'a v plnej

výš ke.

1.5 Rozsah č inností  a plnení  vyż adovaných za ú č elom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä

aké kol'vek a vš etky prź rce, doč asné ho alebo tľ valé ho charakteľ u, ktoých vykonanie a ľ iadne

ukonč enie najneskôľ  v termí ne uvedenom v č lánku 2bod2.1je nevyhnutné  pre riadne vykonanie

a dokonč enie Diela v sú lade s touto Zmluvou (d'alej len ,,Plnenia"), je Zhotovitel'ovi podľ obne

známy. Zhotovitel'vyhlasuje a potvrdzuje, ź e sa v sú vislosti s vypracovaní m Ponuky

Zhotovitel'a ako aj pred podpisom tejto ZmIuvy dostatoč ne a nćilež ite oboznámil so stavom

objektu obhliadkou a so vš etkými plánmi, nákľ esmi, kalkuláciamiĄýpoč tami, predovš etkým

projektovou dokumentáciou, technickými i sprievodnými správami a výkazom ýmer,
ľ elevantnými povoleniami (rozhodnutia a závä zné  stanoviská) vzť ahujűcimi sa k predmetu tejto

Zmluvy (vid' prí lohy Zmluvy) a inými podkladmi pre Plnenia' ktoré  má vykonať  a nezistil ż iadne

Í ozpory) ktoľ é  by mu bľ ánili vykonať  Plnenia v sú lade so Zmluvou ajej prí lohami, ľ esp. by mali

vplyv na cenu. Zhotovitel' je povinný prekontrolovať  aj aké kol'vek d'alš ie mateľ iály,

dokumený, podklady, ktoľ é  dostane od objednávatel'apo uzavreti tejto Zmluvy v sú vislosti so

zhotovení m Diela. Prí padnú  nekompletnosť  alebo nedokonalosť , ktoľ á má, alebo by mohla mať

za následok vady Diela ľ esp. jeho č asti alebo vplyv na cenu, je Zhotovitel povinný bez

zbytoč né ho odkladu najneskôr do troch (3) pracovných dní  odo dňa ich zistenia pí somne

ozntlmiť  objednávatelbvi, prič om zmluvné  strany budú  postupovať  v sú lade s bodom 3.4 tejto

Zmluvy.



1.6 Zhotovitel' sa zavä zuje vykonat' celé  Dielo vo vlastnom lnene a na vlastnú  zodpovednosť .

V prí pade, ž e Dielo bude vykonávané  iným subjektom V mene Zhotovitel'a (subdodávatel'om)'

Zhotovitel' má povinnosť  pľ edlož iť  Prí lohu č . 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodávatel'ov

spĺ ňa.jú cich podmienky ú č asti podl'a $ 32 ods. 1 pí sm. e) Zé tkonač ,.343l20l5 Z.z' o verejnom

obstarávaní  v platnom znení  v sú lade s ě1. 5 bod 5.l8 do tľ och (3) pľ acovných dní  odo dňa

nadobudnutia ú č innosti tejto Zmluvy.

l.7 V prí pade aké hokolVek rozpoľ u medzi Stranami ýkajú ceho sa ľ ozsahu a/alebo obsahu alalebo

kvality Diela, v prí padoch, ktoré  priamo a/alebo nepriamo nerieš i Zm| uva, plati aź  do pľ ijatia

vzájomnej dohody Strán alebo ľ ozhodnutia pľ í sluš né ho oľ gánu, pí somné  stanovisko

objednávatel'aaZhotovitel' je povinný toto stanovisko objednávatel'a ľ eš pektovať  a prí padné

podmienky v ňom uvedené  dodrž iavať .

1.8 Ak by v priebehu zhotovovania Diela doš lo k akýmkol'vek rozporom medzi objednávatelbm a

Zhotovitel'om, nesmie dôjsť  k zastaveniu, preľ uš eniu pľ áce na Diele alebo ich oneskoľ eniu,

alebo iné mu ovplyvneniu realizácieprác zo stľ any Zhotovitel'a do doby odstránenia vzniknuté ho

ľ ozporu' prič om Zhotovitel'zodpovedá za vš etky š kody, ktoré  vzniknú  nedodľ ž aní m tejto

povinnosti.

2, č as plnenia

2.1 Teľ mí ny plnenia predmetu Zmluvy sú  nasledovné :
Zač atiez do 3 pracovných dní  po pľ otokolárnom prevzatí  staveniska, na ktoľ é  objednávatel'

vyzve ZhoÍ ovitel'a podl'a bodu 5.1 tejto Zmluvy.
Ukonč enie:  do 60 kalendárnych dní  po protokolárnom prevzatí  staveniska.

Ukonč enie Diela, ľ esp. doba realizácie Diela zahÍ ňa prevzatie a odovzdanie staveniska,

vypratanie staveniska prí p. jeho ú pľ avu do pôvodné ho stavu, preberacie konanie stavby vľ átane
prí loh k prebeľ aciemu pľ otokolu podl'a bodu 5.9 a bodu I .2 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie
podkladov na zaradenie stavby do majetku v sú lade s metodikou objednávatel'a.

2.2 Zhotovitel'splní  zmluvný závä zok ukonč iť  Dielo preukázaní m dodrž ania vš etkých garantovaných

paľ ametrov Diela, predlož ení m zápisov o vykonaní  a qýsledkoch pož adovaných skú š ok, atęStov

a certifikátov zabudovaných mateľ iálov, technické ho, technologické ho vybavenia a

zápisnič ným odovzdaní m aprevzatí m vykonané ho Diela objednávatel'om, ako aj odstľ ánení m

pľ í padných vád Diela a nedorobkov a ich prevzatí m a potvrdení m objednávateľ om v zmysle

Zmluvy.

2.3 Termí ny uvedené  v č lánku 2.1 musia byť  Zhotovitelbm presne dodrž ané  tak, aby akýmkol'vek

spôsobom neboli ovplyvnené , posunuté , resp. oneskorené  práce na zhotovovaní  diela

Zhotovitel'om' Podľ obnejš í  vecný, finanč ný a č asový harmonogram realizácie Diela
Zhotovitelbm š pecifikovaný v ěasovom pláne qýstavby v prí lohe č ,.ŻtejtoZmluvy, v ktorom sú

stanovené  vecne vymedzené  ceny a dőleŹité  termí ny podl'a mesiacov a mí lhiky zač ,atia a

dokonč enia jednotlivých č astí  Diela.

Ż.4 V prí pade nedodrŽania základných termí nov podl'a bodu č . 2.1 si objednávatel'môž e uplatniť

voč i Zhotoviteľ ovi sankcie (najmä  zmluvné  pokuty), atobez ohlä du na skutoč nosť , ěi neskoľ š ie

termí ny a/alebo mí lhiky boli alebo neboli Zhotovitelbm dodrž ané .



2.5 V prí pade, ak Zhotovitel' nie je schopný splniť  zák| adné  termí ny alalebo mí lhiky v bež nom

pľ acovnom č ase, je povinný samostatne ako aj na prí kaz objednávatel'a zabezpećiť

zhotovovanie Diela vo viaceých zmenách' ľ esp. nadč asových lrodinách bez toho' aby ým
objednávatelbvi vznikli dodatoč né  náklady. Dohodnutá Cena za Dielo (ako je definovaná

niŽš ie) sa v takýchto pľ í padoch nemení  a je nemenná.

2.6 Aké kol'vek náklady' ktoľ é  vzniknű Zhotovitelbvi nedodľ Žaní m základných termí nov, resp.

dosiahnutí m ich riadneho a věasné ho splnenia, (napr. nadč asy, pľ áca na zmeny, zvýš ené

nasadenie strojov, neľ acionálny pľ í sun materiálov, zqýš ené  pľ acovné  nasadenie a pod.), budú

vż dy na ť archu Zhotovitęl'a. Dohodnutá cena Diela sa v takýchto prí padoch nemení .

2.7. Zhotovitel' sa zavä zuje bez nároku na náhradu š kody akceptovať  posunutie termí nov v
lrarmonograme, ktoľ é  môž e obj ednávatel'ovi schváliť  Poskytovateľ  NFP.

2.8 V pľ í pade, ak Zhotovitel' riadne zhotoví  Dielo, alebo jeho č asť  v sú lade so Zmluvou pred

dohodnuým základným termí nom, je objednávatel' oprávnený (avš ak nie povinný) vykonané

Dielo bez vád a nedoľ obkov alebo jeho č asť  prevziať  aj v skoľ š om ponú knutom termí ne. Skoľ š ie
prevzatie ľ iadneho vykonané ho Diela, resp. č asti Diela, nebude Zhotovitelbvi bez váž neho

dôvodu odopľ eté .

2.9 objednávatel' môž e kedykol'vek vydať  Zhotovitel'ovi pí somný pokyn, aby preruš il práce na

zhotovovaní  Diela alebo niektoľ ej jeho č asti s uvedení m dôvodu lmedzi dôvody patrí  napr.

nepriaznivé  klimatické  podmienky, doporuč enie alebo rozhodnutie poskýovatel'a NFP a iné l.

V priebehu také hoto preruš eniaje Zhotovitel'povinný naďalej chrániť  dovtedy zhotovené  Dielo
pľ ed znič ení m, poš kodení m alebo stratou. V prí pade preruš enia prtrc na zhotovovaní  Diela z
iných dôvodov, ako na strane Zhotovitel'a sa vš etky základné  teľ mí ny, mí lhiky a medzitermí ny

stanovené  v č asovom pláne výstavby posú vajú  o poč et dní  takto nariadené ho preruš enia

zhotovovania Diela. Po doľ uč ení  pí somné ho poĘnu objednávatel'a na obnovenie prác, je

Zhotovitel'povinný najneskôr do troch (3) pľ acovných dní  práce na zhotovení  Diela obnoviť .

3. Cena za dĺ elo

3.1 Cena za Dielo zhotovované  podl'a tejto Zmluvy je stanovená dohodou nazáklade výsledku sú ť až e

(Ponuky Zhotovitel'a) a v sú lade so zákonom č ,. 1811996 Z. z' o cenách v zneni nęskorš í ch

predpisov a predstavuje č iastku v nasledovnom č lenení :

(d'alej len ,,Cena zaDielo - cena celkom s DPH").

3.2 Cenaza Dielo obsahuje vš etky náklady Zhotovitel'a na vykonanie Diela a tvorí  jeden faktuľ ač ný

celok

p.c Stavebný ú sek Cenabez DPH (€) DPH20%  (C) Cena s DPH (€)

1 BliŽš ie k práci, Zdravš ie v ž ivote
cyklistická doprava lV. etapa

215 833,33 43 166,61 259 000,00

Cena celku celkom: 215 833,33 43166,67 259 000,00



3.3. objednávatel', ako pľ í jemca plnenia stavebných prác od zhotovitel'a, nie je platitelbm DPH
v zmysle ztlkona č ,. Ż2212004 Z'z. o dani zpridanej hodnoty v znení  neskorš í ch predpisov. Cena

za Dielo obsahuje vš etky náklady Zhotovitęl'a na vykonanie Diela' K cene za Dielo bude

Zlrotovitel' fakturovať  daň z pľ idanej hodnoĘ.

3.4. Zhotovitel' je povinný bez zbytoč ,né ho odkladu pí somne infomovať  objednávatel'a o potľ ebe

naviac prác nezahrnuých do výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo

v tejto zmluve, ktoré  sa nedali predví dať ' V prí pade, ż e vznikne potľ eba naviac prác

nezahľ nuých v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto zmluve' ktoré  sa nedali pľ edví dať , a

tieto budri mať  vplyv na zvýš enie zmluvnej ceny za dielo, tieto budú  ľ ieš ené  v sú lade so zákonom

č ,.34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní  v platnom zneni a podmienkami tejto Zmluvy.

3.5. V Cene za Dielo sú  obsiahnuté  aj prí padné  náklady na pľ áce, vyplývajú ce Z t itulu hospodáľ skeho

rizika zneny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., vzniknuté  pľ i realizácii prtrc z dôvodu

rniestnych pľ ekáž ok, sť až ených podmienok, ktoých vplyvy na náklady Zhotovitel' mohol

zakalkulovať  do Ceny zaDielo na zák| adę informácii podl'a Podkladovej Dokumentácie '

3.6. Zlrotovitel' nernôŽe ż iadať  o zvýš enie Ceny za Dielo v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho

subdodávatel'ov, nedostatoč nej kooľ dinácie, nedostatoč né ho naš tudovania si pľ ojektovej

dokumentácie,reallzácie a kontroly realizácie Diela alebo v dôsledku omylu. V prí pade zniż enia

rozsahu Diela je objednávatel' opľ ávnený pľ imerane Cenu za Dielo zní ż iť  o hodnotu

nerealizovanej č asti Diela'

3.7. Cena za Dielo pokýva vš etky náklady spojené  s ľ ealizáciou Diela podl'a bodu 1 .Ż. tejto Zmluvy

a d'alš ie náklady na mateľ iál, pľ acovní kov, stľ oje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska'

ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypľ atanie staveniska, náklady na elektrickú  energiu,

vodu a služ by s ým spojené , riadenie a administratí vu, subdodávatel'skú  inž iniersku č innosť ,

geodetické  práce, dokumentáciu Zhotoviteľ a, reź ijné  náklady Zhotovitel'a, dane, ktoré  má

Zhotovitel'platiť , poplatky a ako aj vš etky d'alš ie náklady Zhotovitel'a v sú vislosti s realizáciou

Diela (napr. infláciu, poplatky a ú hrady za telefőn, vodu, elektrinu, bezpeěnosť  a ochľ anu pľ i

práci apoź larnu ochranu, zvýš ené  náklady zaprä cu v zimnom období  alebo náklady na pľ áce

vo viaczmennej prevádzke, odstľ ánenie zneč istenia, zneš kodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a

penále iné  ako podl'a ZmIuvy, poistenie podl'a Zmluvy, finaněné  náklady na doč asné  zź tbery

plôch' osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skú š ok, doč asné  obmedzenia pľ emávky na pľ ilä hlých

komunikáciách atd'.), ako aj ostatné  pož iadavky uvedené  vo výkľ esovej č asti, spľ ievodných a

technických pľ ávach projektovej dokumentácie a zabezpeč enie podmienok stanovených v
platných povoleniach, rozhodnutiach a závazných stanoviskáchvzť ahujú cich sa na Dielo.

3.8. Zhotovitel'Ęýmto výslovne poť vľ dzuje, ž e sa ú plne oboznámil s ľ ozsahom a charakterom

predmetu a rozsahu plnenia podl'a č lánku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vš etky Plnenia,

ktoré  sú  potrebné  na riadne splnenie jeho závázkov vyplývajú cich zo Zmluvy aŽe pri ponú kaní

Ceny zaDielo:
(a) sa podľ obne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návľ hom tejto Zmluvy,
(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohl'adnil vš etky technické  podmienĘ a termí ny dodávĘ
v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii atejto Zmluve,

(d) do Ceny za Dielo zahrnul vš etky práce, mateľ iály azariadeniapotľ ebné  na vykonanie

Diela,

(e) zohl'adnilv dohodnuých zmluvných podmienkach Zmluvy vš etky svoje pož iadavky

voč i objednávatelbvi sú visiace s pľ edmetom Zmluvy.



4. Platobné  podmienky

4.1 Zmluvné  strany sa dohodli, ž e objednávatel' neposkýne zhotovitel'ovi pľ eddavok na pľ edmet

zmluvy. Zhotovitel' bude uplatňovať  nárok na űhradu prác adodávok podlä  zmluvy tromi

č iastkoqými faktú rami, prič om hodnota kaž dej faktriry musí  byť  minimálne 30% o z celkovej ceny

diela, t j. min. 30% o hodnoĘ diela musí  byť  prestavané .

4.2 Faktú ľ u mőž e Zhotovitel' vystaviť  na základe akceptované ho plnenia stavebných prác za

faktuľ ované  obdobie a dosiahnutí  predpí sanej výš ky plnenia minimálne 30% o z celkovej ceny

diela po kontrole sú ladu s vykonanými prácami podl'a skutkové ho stavu a podl'a stavebné ho

denní ka. Podkladom pľ e vystavenie faktú ry bude sú pis skutoč ne vykonaných prác a dodávok,

podl'a uľ č ené ho limitu odsú hlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denní ku.

Zhotovitel' je oprávnený faktuľ ovať  výdavky sú visiace s odvozom sutiny, vybú ľ aných hmôt a

poplatkom za skladovanie vybú ľ aných hmôt len na ztlklade pľ edlož ených váŹnych lí stkov a
podnikatel'ské ho oprávnenia resp. iné ho dokladu pľ eukazujú ceho oprávnenosť  osoby nakladať

s odpadmi, ktoľ ej bol odpad odovzdaný k likvidácii, avš ak maximálne v množ sfve uvedenom v
rozpoč te stavby pri uvedených polož kách. Zisť ovanie sú pisu vykonaných prác sa bude

vykonávať  każ dý mesiac vž dy do 5 kalendáľ nych dní  mesiaca nasledujú ceho po mesiaci, v

ktoľ om boli práce vykonané , vrátane priebež nej fotodokumentácie jednotliqých polož iek

rozpoč tu a jednotlivých konš trukcií  pred zakrylí m a vš etkých stavebných prác a dodávok v

minimálnom rozsahu 5 ks fotografií  na polož ku za kontrolované  obdobie. Pľ í lohou ocenené ho

sripisu vykonaných pľ ác budú  aj cetifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov v sú lade so

skú š obným plánom.

4.3. Zhotovitel' predlož í  faktú ľ u objednávatel'ovi do 5 dní  po ukonč ení  preberacieho konania

fakturač né ho celku podl'a č lánku 4. bod 4.1 a 4.Ż tejto zmluvy, t j. po protokoláľ nom prevzatí

ucelených č astí  Diela bęzvád. Závereč nű faktú ru Zhotovitel'predlož í  objednávatelbvi do tľ och

dní  odo dňa pľ otokolárneho prevzatia riadne zhotovené ho diela so zápisom bez vád a

nedorobkov.

4.4 Faktú ľ a musí  byť  vystavená v š ýroch originálnych vyhotoveniach a musí  obsahovať  vš etky ridaje

podlä  zákonač ,. Ż2ŻlŻ004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorš í ch predpisov, zź ĺ kona

č )' 43l/2002 Z' z. o ú ětovní ctve v znení  neskoľ š í ch predpisov. Prí lohou faktú ry musí  byť  sú pis

fakturovaných prác v š tyroch originálnych vyhotoveniach s vyč í slení m ich hodnoty, potvrdený

objednávatel'om.

4.5 V prí pade, Že faktira nebude obsahovať  ú daje v zmysle tohto č lánku Zm| uvy, objednávatel' ju

vráti Zhotovitel'ovi k oprave, ľ esp. k doplneniu, ěí m sa preľ uš í  plynutie lehofy splatnosti. Nová
lehota splatnosti zač ne plynriť  dňom doruč enia opravenej faktury objednávatelbvi.

4.6 Dielo bude financované  z prostľ iedkov EÚ v rámci Integľ ované ho regionálneho operač né ho

pľ ogramu. Faktú ra zaprvű ucelenú  č asť  diela podl'a bodu 4.1. tohto č lánku bude podliehať

ľ ež imu schval'ovania Riadiacim oľ gánom (Ro) podl'a Zmluvy o poskýnutí  nenávľ atné ho

finanč né ho pľ ostľ iedku (d'alej len ''Zmluva o poskýnutí  NFP'') a bude splatná do 60 dní  od

doruč enia ľ iadnej faktú ry objednávatel'ovi, tak aby bola akceptovatel'ná aj pre poskýovatelä

NFP. Druhá atretia faktuľ a zazostávají lcu ucelenú  č asť  Diela podl'a bodu 4.1. tohto č lánku

bude splatná do 30 dní  od doľ uč enia faktú ry objednávatelbvi.

4.7 Absencia výslovné ho odmietnutia faktú ry objednávatel'om neznamená, te táto faktrira bola

pľ ijatá, prič om Strany Sa výslovne dohodli, ž e z akejkol'vek platby uskutoč nenej



objednávatel'om nevypl; i.va, ż e sa ýn objednávatel' vzdáva ktoré hokol'vek zo svojich práv

alebo ž e prebeľ á č iastoč né  plnenie Diela zodpovedajú cirn uvedenej platbe a taktieź  táto platba

nemá vplyv na zodpovednosť  Zhotovitel'a a ní m poskytnuté  záruky.

4.8 Zmluvné  strany beľ ú  na vedomie, ż e cenaje hradená na zź tklade Zmluvy o poskýnutí  NFP
uzatvorenej medzi objednávatelbm a Poskytovatel'om NFP a faktú ry budú  zaplatené

Zhotovitel'ovi v sú lade s bodom 4.6. tohto č lánku. Ak objednávatel'nemá v zmysle bodu 4.6.

tohto č lánku finanč né  prostriedky uľ č ené  na ú hľ adu prí sluš nej faktú ry od Zhotovitel'a pripí sané

na svojom bankovom ú č te v lehote splatnosti, nieje po uplynutí  lehoĘ splatnosti ceny pre ú č ely

uplatnenia ú ľ okov z omeš kania v omeš kaní  s ú hradou ceny Zhotovitelbvi.

4.9 Zhotovitel'nemá právo započ ,itať  svoje pohl'adávky alebo nároky voč i objednávatel'ovi proti

pohl'adávkam alebo nárokom objednávatel'a voč i Zhotovitel'ovi na aké kol'vek platby podl'a

Zmluvy ani pľ oti iným nárokom alebo pohl'adávkam objednávatel'a voč i Zhotovitel'ovi

vzniknuým na zź lklade alebo v sť rvislosti so Zmluvou. Zhotovitel' rovnako nemá právo

zadrż iavať  a neplatiť  aké kol'vek platby (ich č asť ) podl'a Zmluvy z dôvodu akýchkolVek náľ okov

alebo poh l'adávok Zhotov itel' a voč i obj ednávate lbv i.

4.10 Zhotovitel'musí  svoje práce vyú č tovať  overitelhým spôsobom. Faktú ry musia byť  zostavené

prehľ adne a pľ itom sa musí  dodrž iavať  poradie polož iek a oznaěenie, ktoľ é  je v sú lade s
oceneným výkazom prtrc. Zmeny a doplnky zmluvy (nové  a zmenené  polož ky) je potrebné  vo
faktú re zvýĺ azniť  a uviesť  oddelene. Sú pis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom

systé me podporujú com riadenie stavebnej qýľ oby.

4.l0 V prí pade' ż e uchádzač , má ú č et v banke mimo ú zemia SR, bude znáš ať  vš etky poplatky za

bezhotovostný styk spojený s ú hradou závä zkov vyplyvajú cich z plnenia zmluvy v plnej výš ke.

V takom prí pade bude objednávatel' postupovať  v sú lade s $ 24 ztlkona o ú ětovní ctve a pri

prevode peřnž ných prostriedkov v cudzej mene Z ú č tu objedntryatel'a zriadené ho v eurách na

űč ,et Zhotoviteľ a zrĺ adené ho v cudzej mene. objednávatel' použ ije kurz banky platný v deň

odpí sania prostriedkov z ú č tu objednávatel'a,tzn. v deň uskutoč nenia ú č tovné ho prí padu. Týmto

kurzom prepoč í taný výdavok na eurá, bude uhradený Zhotovitelbvi. V pľ í pade pľ evodu

peňaž ných pľ ostľ iedkov v cudzej męne z ú č tu objednttvatel'a zriadené ho v cudzej mene na ú č et

Zhotovltel'a v rovnakej cudzej mene pouŽije objednávatel'ľ eferenč ný výmenný kurz urč ený a

vyhlásený Euľ ópskou centľ álnou bankou v deň pređ chádzajú ci dňu uskutoč nenia ú č tovné ho

prí padu (odpí sania prostľ iedkov). Týmto kurzom pľ epoěí taný výdavok na eurá bude uhradený

dodávatelbvi.

5. Podmienky vykonania diela

5.1 objednávatel'odovzdá staveniska Zhotovitelbvi vtermí ne zaěatia plnenia pľ edmetu Zmluvy
podl'a č l. Ż.1 tejto Zmluvy' o odovzdaní  staveniska bude spí saný protokol medzi

odovzdávajú cim - objednávatelbm a preberajú cim - zhotovitelbm. Ak Zhotovitel' nezač nę

realizáciu stavebných prác do 5 pracovných dní  od pľ otokolárneho prevzatia staveniska v sú lade

s teľ mí nom uvedeným v č asovom harmonograme prác z dôvodov na stľ ane Zhotoviteľ a, jedná

sa o podstatné  poruš enie zmluvy.

objednávatel' sa zaydzuje vykonávať  stavebný a technický dozor a ztroveň s pľ evzatí m
staveniska oznámi Zhotovitelbvi ich mená' Tí to pracovní ci spolu so zástupcom opľ ávneným
konať  vo veciach zmluvných podmienok sú visiacich s podmienkami poskytnutia nenávratné ho



finanč né ho prí spevku sú  opľ ávnení  zastupovať  objednávatel'a pľ i potvrdzovaní  vykonaných
pľ ác, ako i pľ i preberaní  ukonč ené ho Diela. Zhotovitel' sa zavä zuje pri prevzati staveniska
odovzdať  objednávatelbvi pí somné  poverenie pracovní ka Zhotovitel'a na výkon funkcie
stavbyvedú ceho s uvedení m jeho telefónneho č í sla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať  tú to

funkciu bude tvoriť  neoddelitelhú  prí lohu prebeľ acieho a odovzdt.ľ acieho protokolu staveniska.

5.Ż Zhotovitel'je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť  stavebný denní k, kde sa budú  zapisovať

vš etky skutoč nosti ľ ozlrodujú ce pre plnenie Zmluvy, najmä  ú daje o vedení  stavby, o č asovom

postupe prtł c a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie, atd'. Zápis do stavebné ho

denní ka sa vž dy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli práce vykonané . V pľ iebehu

pľ acovné ho č asu musí  byť  denní k na stavbe trvale prí stupný' Povinnosť  viesť  stavebný denní k

sa konč í  odovzdaní m a prevzatí m Stavby. Zhotovitel' je povinný uloż iť  tretí  prepis denných

záznamov s č itatelhýrn ztnnamom od originálu tak, aby bol k dispozicii v prí pade znič enia

originálu. Zhotovitel' sa zavä zuje odovzdať  technické mu dozoľ ovi objednávatel'a ěitatelhý

druhý pľ epis denných záznamov vž dy pľ i zist'ovaní  sú pisu vykonaných pľ ác podl'a č l. 4 bod

č .4'2. Nesplnenie tejto povinnosti sa považ uje za podstatné  poľ uš enie Zmluvy.

5.3 Poplatky, prí padné  postihy, pokuty, š kody, ľ esp. majetkové  sankcie z nedodrž ania podmienok

stanovených povol'ujú cim orgánom a z dôvodu neplnenia ustanovení  nariadenia vlády SR
č .39612006 Z.z' o minimálnych bezpeč nostných a zdravotných pož iadavkách na stavenisko

v platnom znęní  znáš a Zhotovitel' diela v plnom ľ ozsahu, ak k ich poruš eniu doš lo konaní m

Zhotovitel'a..

5.4 Zhotovitel' je povinný udrž iavať  na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať  odpady a

neč istoty vzniknuté  z jeho prä c a dodrż iavať  č istotu komunikácií  v zmysle platných predpisov a

zabezpeč iť  bezpeč nosť  na stavbę a v jej dotknutom űzemi.

5.5 Zhotovitel' je povinný stavenisko zabezpeč ,iť  proti prí stupu nepovolaných osôb azabezpeč ,iť  si
jeho stráž enie.

5.6 Zhotovitel'v ľ ámci zariadenia staveniska poskytne objednávatelbvi (ľ esp. pí somne oznámené mu

zástupcovi objednávatel'a) neobrnedzený prí stup k stavebné mu denní ku.

5.7 Pri č astiach stavebných pľ ác, ktoré  majú  byť  twale zakryté , bude objednávatel'(a ní m urč ené

osoby) pred ich zabýim pozvaný minimálne dva (Ż) pracovné  dni vopred na vykonanie

kontroly takejto č asti ďalebo na zú ěastnenie sa prí sluš nej skú š ky Diela. Poč as kontroly taĘchto
prác Zhotovitel' predlož í  vš etky výsledky vykonaných skú š ok pľ ác, doklady o kvalite použ iĘých

materiálov a stavebných qýrobkov, ceľ tifikáty a atesý' Ak sa zź stupca objednávatel'a na tuto

kontľ olu bez pľ edchádzajú ceho ospravedlnenia nedostaví  ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie

v stavebnom denní ku aktorá nesmie byť  kratš ia ako dvadsať š tyri QĄ hodí n od plánované ho

dátumu kontroly, má Zhotovitel' pľ ávo také to práce zakryť . Zhotovitel' sa vš ak nezbaví

zodpovednosti za prí padné  vady takýchto zal< r'yých konš tľ ukcií  a je povinný vykonať  vš etĘ
opatrenia stanovené  vo vš eobecne zź xä zných právnych pľ edpisoch a technických normách. Ak
objednávatel' pož aduje dodatoč né  odkrytie a zistí , ż e Zhotovitel' nesplnil svoje povinnosti a

zakryté  konš tľ ukcie majú  vady' Zhotovitel' je povinný uhradiť  objednávatel'ovi vš etky náklady

sú visiace s ýmto odkrytí m a odstránení m vád. Ak sa nezistí  Źiadna vada' uhradí  náklady

sú visiace s ýmto odkrytí m objednávatel'. Pred zakývanim vykonaných stavebných pľ ac je

Zhotovitel'povinný vyhotoviť  foto/video dokumentáciu skutkové ho stavu zakqývaných č astí

stavby a jej kópiu pľ edlož iť  objednávatelbvi v elektronickej foľ me na CD/DVD nosiěi spolu so

sú pismi zrealizovaných prác na schválenie za ú č elom fakturácie ZhotoviÍ el' je povinný zhotoviť



aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických postupov a vrstiev použ iýclr
materiálov pri realizácii Diela.

5.8 Zhotovitel' najneskôr pä tnásť  (15) pracovných dní  pred ukonč ení m Stavby oznámi

objednávatelbvi dokonč enie Stavby. objednávatel'najneskôr do pä ť  (5) pracovných dní  od

oznámenia termí nu dokonč enia Stavby urč í  teľ mí n prebeľ acieho konania, ktory bude najneskôľ

v desiaty (10) pľ acovný deň od oznámenia Zhotovitel'a o dokonč ení  Stavby.

5.9 Zápisnicu o prevzatí  Diela spisuje zástupca objednávatel'a (stavebný dozor). Pred riadnym

odovzdaní m diela stavebný dozor vypracuje zápisnicu, ktoľ á obsahuje sú pis zistených vád a

nedoľ obkov aj s termí nom ich odstránenia. objednávatel'pľ istripi k riadnemu odovzdaniu diela

najneskôr do troch (3) pľ acovných dní  od odstránenia zistených vád a nedorobkov, sú č asť ou

zápisu o prevzatí  diela bude aj pľ ehlásenie objednávaÍ el'a, ž e dielo preberá. Y pľ í pade, ż e

objednávatel' odmieta prevziať  Dielo' je povinný spí sať  zápis o odmietnutí  prevzatia Diela a

uviesť  v ňom svoje dôvody. Po riadnom odstránení  vád a nedostatkov vytknuých
objednávatelbm poč as pľ ebeľ acieho konania, z dôvodu ktoých odmietol prevziať  Dielo, sa

opakuje preberacie konanie, o č om sa vyhotoví  taktieź  zápisnica podl'a hoľ e uvedené ho znenia,

prič om lehoty uvedené  v č lánku 5.8 sa rovnako použ ijú  aj na ozntlmenie o opakovanom prevzati

Diela po odstľ ánení  vád a nedorobkov z prebeľ acieho konania.

Neoddelitelhé  pľ í lohy k zápisu o prevzatí  Diela sri najmä :

- ceľ tifikáý zabudovaných mateľ iálov a výrobkov,záruč né  listy, návody na ú drž bu, zápisy o

skú š kach, zćryisy o zaš kolení  obsluhy, pľ evádzkové  dokumentácie zabudovaných technológii,

pľ ojektová dokumentácia skutoč né ho vyhotovenia, fotodokumentácia a iné  dokumený
predpí sané  skú š obných plánom a pož adované  objednávatelbm.

5.10 Zhotovitel' zodpovedá za nebezpeč enstvo akejkolVek š kody na zhotovovanom Diele, a to až . do

ú plné ho dokonč enia Diela a jeho prevzatia objednávatel'om za podmienok uvedených v

Zmluve. Výluč ným vlastní kom zhotovované ho Diela je od zaěiatku objednávatel'. Vlastní cke
právo kjednotlivým mateľ iálom, komponentom, ýrobkom a iným ěastiam diela použ iĘým

Zhotovitelbm pľ i zhotovení  Diela nadobú da objednávatel'okamihom ich zabudovania do Diela.

Pľ í padné  následné  oddelenie ýchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných ěastí  Diela od

zhotovované ho Diela nemá za následok Zmenu vlastní ckeho pré xa' Zhotovitel' sa zavä zuje, ž e

vš etĘ materiály, komponenty, výľ obky a iné  č asti Diela, ktoré  pouŽije na zhotovenie Diela'

budú  bez akýchkol'vek pľ ávnych vád (nebudú  predmetom zź ú oŹné ho práva, iných práv tľ etí ch

osôb, predmetom exekuěné ho konania, nebudú  zahrnuté  do konkurznej č i reš truktuľ alizač nej

podstaty a pod.) a ż e Zhotovitel' bude v č ase ich dodania neobmedzeným vlastní kom ýchto
mateľ iálov, komponentov, výľ obkov a iných č astí  Diela. Zhotovitel' sa zavä zllje, Źe pri

zhotovovaní  Diela nepouŽije ž iaden materiál, komponenty, ýľ obky a iné  č asti Diela, na ktoré

by sa vzť ahova| a výhrada vlastní ctva akejkol'vek tretej osoby. Zhotovitel' potvrdzuje, ž e

objednávatel' je opľ ávnený sa za każ dých okolností  domnievať , ź e výluěným vlastní kom

dodávané ho materiálu, komponentu, výrobku alalebo ktoľ ejkolVek č asti Dielaje v ěase dodávĘ
Zhotovitel' a okamihom zabudovania materiálu, komponentu' výľ obku alalebo ktorejkolVek

č asti Diela do Diela sa jeho výluč ným vlastní kom stáva objedntnatel'. objednávatel' je

výluč ným vlastní kom vš etkých vecí , dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotovitel'ovi na

ľ iadne a vč asné  zhotovenie Diela, a to po celú  dobu zhotovovania Diela Zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinný a oprávnený použ iť  vš etĘ veci, dokumenty, podklady odovzdané  mu

objednávatel'om na zhotovenie Diela výluč ne na ú ěel zhotovenia Diela podlä  Zmluvy.

Aké kol'vek iné  použ itie vecí , dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotovitel'ovi

objednávatelbm je zakázané  a bude objednávatelbm považ ované  za podstatné  poruš enie

Zmluvy. Po ľ iadnom zhotovení  Diela, ako aj v prí pade predč asné ho ukonč enia Zmluvy, je



Zhotovitel' povinný vš etky veci, dokumený, podklady odovzdané  mu objednávatel'om na

zhotovenie Diela vrátiť  objednávatel'ovi. Vlastní cke právo k akejkol'vek dokumentácii (vrátane

sú visiacich pľ áv duš evné ho vlastní ctva) dodanej objednávatel'ovi Zhotovitel'om podl'a Zmluvy

bude riadne a v plnom ľ ozsahu pľ evedené  na objednávatel'a jej odovzdaní m. Prevod ýchto pľ áv

duš evné ho vlastní ctva na objednávatelä  je zahmuý v Cene za Dielo.

5.11 Bezpeč nosť  a ochľ anu zdravia pľ i pľ áci a pož iaľ nu ochranu na stavenisku v plnom ľ ozsahu

zabezpeč ,í  Zhotovitel', ktory je opľ ávnený v tomto Smere vydávať  závä zné  pokyny.

5.t2 Zhotovitel' v prí pade vzniku š kody spôsobenej č innosť ou jeho alebo jeho subdodávatelbv

zabezpeč i jej nápľ avu a vysporiadanie do tridsiatich (30) kalendárnych dní , o č om predlož í

objednávatel'ovi pí somný doklad. Zhotovitel' je povinný bezodkladne zabránlť  hroziacej š kode

na maj etku objednávatel'a.

5.13 Zhotovitel' uvolhí  a upraví  do pôvodné ho stavu po ukonč ení  stavby priestor staveniska a

zariadenie staveniska v termí ne podlä  č lánku 2 tejto zmluvy.

5.14 Zhotovitel'sa zavä zuje, ž e kvalita Diela bude zodpovedať  prí sluš ným zź xä zným a nezávä zným

nonnám, technickým podmienkam, š tandaľ dom definovaným Podkladovou Dokumentáciou

a prí sluš ným pľ ávnym predpisom. Zhotovitel' bude reš pektovať  ľ ozhodnutia spľ ávnych

a samospľ ávnych oľ gánov vydaných v sú vislosti so Stavbou, ako aj vš eobecne závä zné

nariadenia prí sluš ných správnych a samosprávnych oľ gánov.

5.15 V pľ í pade, ż e sa v dokumentoch tvoriacich tú to Zmluvu objaví  nejednoznač nosť  alebo

nezrovnalosť  (napr. rozdiel međ zi technickou správou a výkresom), Zhotovitel' je povinný

prostľ ední ctvom zápisu do stavebné ho denní ka poż iadať  stavebný dozoľ  objednávatel'a o

vydanie akýchkolVek potľ ebných objasnení  alebo pokynov.

5.16 Pre vylú č enie akýkolVek pochybností  plati, ż e aké kol'vek Zhotovitel'om poskytnuté  výkony nad

dohodnuý ľ ozsah Diela, pľ í padné  práce naviac, zlepš enia a pod', ktoľ é  nebudú  vopľ ed výslovne

pí somne uznané  formou pí somné ho dodatku k Zmluve, nebudú  objednávatel'om Zhotovitelbvi

uhradené  a Zhotovitel' nie je opľ ávnený pož adovať  ich zaplatenie z aké hokol'vek dôvodu.

Zároveř'l platí , ž e ahýkol'vek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkolŤ ek Stľ any v stavebnom

denní ku neznamęná (bez ohl'adu na jej obsah) dohodu o Zmene rozsahu Diela' Ceny za Dielo,

dohodnuých zź tk| adných termí nov, mí lhikov resp. iné  zmeny Zmluvy'

5.17 AkákolŤ ek kontrola tovarov, Diela ďalebo ktorejkoltek z ich č astí  objednávatęl'om (resp' ní m

uľ č enými osobami) neznamená definití vnu akceptáciu pľ edmetných tovarov k celé mu Dielu,

Diela alebo jeho č astí  objednávatelbm. Zhotovitel'je plne zodpovedný zazhotovované  Dielo a

znáš a vš etky nebezpeč enstvá sú visiace s Dielom až  do ú plné ho dokonč enia Diela a jeho

pľ evzatia v zmysle Zmluvy objednávateľ om.

5.18 Zhotovitel'sa zavä zuje, ž e poč as realizé .aie diela v zmysle tejto Zmluvy bude zapí saný v Registľ i

paľ tnerov verejné ho sektora v zmysle zákona č ). 315lŻ016 Z.z' o registľ i paľ tnerov veľ ejné ho

sektora a o zmene a doplnení  niektoých zákonov. Uvedenú  podmienku je povinný splniť  pľ i

podpí saní  tejto zmluvy. V prí pade poruš enia tejto podmienky dôjde k podstatné mu poruš eniu

Zmluvy s mož nosť ou odstupenia od Zm| uvy zo strany objednávatel'a.

5.19 Zhotovitel' je povinný pľ edlož iť  objednávatelbvi komp\etný zoznam vš etkých subdodávatel'ov

diela š pecifikujrici:  popis č inností , odbomej spôsobilosti, certifikácií , ktoré  budú  jednotliví

subdodávatelia vykonávať ' pľ ič om v pľ í pade Zmeny je Zhotovitel' povinný do tľ och (3)



pracovných dní  od takej zmeny zaslať  objednávatel'ovi aktualizovaný Zoznalnspolu s dokladmi

na preukź ĺ zanie splnenia podmienok ú č asti podl'a $ 32 ods. l pí sm. e) Zákona č ,. 34312015 o

verejnom obstaľ ávaní .

5.20 objednávatel' si výslovne vyhľ adzuje pľ ávo pí somne s uvedení m dôvodov odmietnuť

kedykol'vek aké hokol'vek subdodávatel'a Zhotovitel'a ak tento subdodávatel' Zhotovitel'a

vykonáva preuktlzané  č asť  Diela V rozpore s Podkladovou Dokumentáciou a technologickými

postupmi bez toho, ż e by mal Zhotoviteľ  nárok na akú kolVek kompenzáciu alebo náhradu'

Zhotovitel' je v takomto prí pade povinný okamž ite vykonať  vš etky potrebné  ú kony na to, aby s

odmietnuým subdodávatelbm ukonč il spolupľ ácu na zhotovovaní  Diela a zfuoveřl aby takýto

subdodávatel'najneskôr do troch (3) pracovných dní  odo dňa objednávatel'ovho odmietnutia

opustil a vypratal stavenisko.

5,2l Zhotovitel' sa zavä zuje strpieť  výkon kontroly/auditu/overovania sú visiaceho so zhotovovaným

Dielom kedykol'vek poč as platnosti a rič innosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a

poskýnú ť  im vš etku potrebnú  sú č innosť . opľ ávnenými osobami na výkon

kontroly/auditu/overovania sú  naj mä :

a) Poskytovatel'nenávľ atné ho finanč né ho prí spevku a ní m poverené  osoby,

b) Útvar následnej finanč nej kontroly a nimi poveľ ené  osoby,

c) Najvyš š í  kontrolný riľ ad SR, prí sluš ná správa finanč nej kontľ oly, Ceftifikač ný orgán a

nimi poverené  osoby,

d) orgán auditu, jeho spolupracujú ce oľ gány a osoby poverené  na výkon kontľ oly/auditu,

e) Splnomocnení  zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audí torov'

Đ odboľ  Centrálny kontaktný ú tvar pľ e OLAF
g) osoby prizvané  orgánmi uvedenými v pí smene a) aź Í ) v sú lade s prí sluš nými právnymi

pľ edpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Kontrolou PĄektu sa rozumie sú hrn č inností  Poskýovatel'a a ní m prizvaných osôb, ktoými sa

overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v sú lade so Zmluvou o poskýnutí  NFP, sú lad

nárokovaných finaněných prostľ iedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných ú dajov

pľ edlož ených zo strany objednávatel'a a sú visiacej dokumentácie s právnymi pľ edpismi SR a

právnymi aktmi EÚ, dodrž iavanie hospodárnosti, efektí vnosti, ú ěinnosti a ú č elnosti poskýnuté ho

NFP, dôsledné  a pravidelné  overenie dosiahnuté ho pokľ oku Realizácie aktiví t Projektu, vrátane

dosiahnuých meratelhých ukazovatel'ov Projektu a d'alš ie povinnosti stanovené  Prijí matelbvi v

Zmluve o poskytnutí  NFP. Kontľ ola Projektu je vykonávaná v sú lade so zákonom o finanč nej

kontrole a vnú tornom audite a to najmä  formou administratí vnej kontroly kontrolovanej osoby a

kontroly na mieste. V prí pade, ak sú  kontľ olou vykonávanou formou administratí vnej kontroly

kontrolovanej osoby alebo kontroly na mieste identifikované  nedostatky' doruěí  Poskytovatel'

objednávatelbvi návľ h spľ ávy z kontroly, pľ iěom objednávatel' je oprávnený zaslať  námietky k
pľ edmetné mu návľ hu v rozsahu stanovęnom zákonom o finanč nej kontrole a vnú tornom audite.

Po zohl'adnení  opodstatnených námietok (za predpokladu, ź e Prijí matel' zaslal pripomienky v
stanovenej lehote) zasiela Poskytovatel' Prij í matel'ovi správu z kontroly.

Zhotovitel' sa zavä zuje, ž e umoż ni výkon kontľ oly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon

kontroly/auditu v zmysle prí sluš ných právnych pľ edpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä  zákona

o prí spevku z EŠ IF, zákonao ť rnanč nej kontľ ole a vnú tornom audite a tejto Zmluvy o poskytnutí

NFP. Zhotoviteľ  je poč as výkonu kontroly/auditu povinný najmä  preukázať  oprávnenosť

vynaloź ených výdavkov a dodrŽanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskýnutí

NFP, tejto Zmluvy a prí sluš ných pľ ávnych pľ edpisov. Zhotovitel' je povinný zabezpeč iť

prí tomnosť  osôb zodpovedných zarealizáciu aktiví t tejto Zm| uvy, vyľ voriť  pľ imerané  podmienky

na riadne a vč asné  vykonanie kontroly/auditu, zdrż ať  sa konania, ktoré  by mohlo ohroziť  zač ,atie



a ľ iadny priebeh výkonu kontroly/auditu a plniť  vš etky povinnosti' ktoré  mu vyplývajú  najmä  zo

zź ĺ kona o finanč nej kontľ ole a vnĹttornom audite.

Zhotovitel' je povinný uchovávať  vš etku dokumentáciu k stavbe minimálne do 31. | Ż .2033 a do

tejto đ oby stľ pieť  výkon kontroly/audit/ oveľ ovanie zo strany oprávnených osôb. Táto doba môž e

byť  automaticky pľ edĺ ž enábez potreby vyhotovovania osobitné ho dodatku k tejto Zmluve, ato
len na základe pí somné ho oznámenia objednávate| 'aZhotovitel'ovi o tom,ż e nastali skutoč nosti

uvedené  v č lánku l40 vš eobecné ho nariadenia Euľ ópskeho parlamentu a Rady EÚ č ,' 1303ĺ Żo| 3

zo 17 ' decembra 2013, a to o č as trvania ýchto skutoč ností . Poskytovatel' je oprávnený preľ uš iť

plynutie lehôt vo vzť ahu k výkonu kontroly ž iadosti o platbu fonnou administratĺ vnej kontroly

pred jej uhľ adení m/zú č tovaní m v prí padoch stanovených č lánkom 132 ods' 2 vš eobecné ho

naľ iadenia. Zhotovitel' je povinný pľ ijať  opatľ enia na nápľ avu nedostatkov zistených

kontľ olou/auditom v zmysle správy zkonftolylauditu v lehote stanovenej opľ ávnenými osobami

na výkon kontľ oly/auditu.

5.22 Zmluvné  strany sa dohodli, ž e objednávatel'- pôvodca odpadu prenáš a zodpovednosť  spojenú

s nakladaní m a likvidáciou odpadov danej stavby na Zhotovitel'a v zmysl e zákona 79/2015 Z. z'

o odpadoch a o Zmene a doplnení  niektoých zákonov zo dřla 1]  .marcaZDl1 '

6. Záruč ná doba, zodpovednosť  za vady

6.1 Zhotovitel'zodpovedázato, ž e Dielo bude vykonané  podl'a dohodnuých podmienok tejto Zm| uvy

a záĺ oveřl zodpovedá za kvalitu Diela po dobu plynutia zź ruč nej lehoý'

6.Ż Ztrućnádoba na Dielo ľ esp. aké kolVek srič asti Dielaje 60 (š esť desiat) mesiacov, t. j . 5 (pä ť ) rokov

odo dňa prevzatia riadne dokonč ené ho Diela (bezvád a nedoľ obkov) objednávatel'om v zmysle

č lánku 5.9 tejto Zmluvy s výnimkou zabudovaných komponentov, ktoých výrobcovia ponú kajú

kratš ie záruč né  doby. V takýchto prí padoch platia zárućné  doby uvedené  ýrobcami v záruč ných

listoch, minimá| ne vš ak24 (dvadsať š tyri) mesiacov,t. j .Ż  (dva) roky.

6.3 Stľ any sa dohodli, ž e poč as zárućnej doby má objednávatel' právo potadovať  bezodplatné

odstránenie a Zhotovitel'má povinnosť  odstrániť  reklamované  vady (predovš etkým skryté  vady)

Diela.

6.4 Plynutie zárućnej doby na č asti Diela, pľ i ktoých sa odstľ aňujú  reklamované  vady, sa preľ uš uje a

pokrač uje v plynutí  až  dňom nasledujú cim po dni pí somné ho potvľ denia odstránenia vady

objednávatelbm. V pľ í pade vád Diela, pri ktoých opľ ava je moŹná len výmenou veci alebo ich

nahradení m , zač ,í na záruěná doba pľ e vymenenú  alebo nahradenú  č asť  Diela plynú ť  odznova dňom

nasledujú cim po dnijej výmeny alebo nahradenia a ich pí somným prevzatí m objednávatelbm'

6.5 V prí pade ých č astí  Diela, pri ktoých je výrobcom alebo ich dodávatel'om pľ edpí saný osobitný

servis ľ esp' revizie, je Zhotovitel'povinný pľ edlož iť  objednávatelbvi pí somný servisný plán, resp.

plán povinných reví zii poč as plynutia záruěnej doby spolu s návľ hmi pľ í sluš ných servisných

zm| űv s osobami oprávnenými na výkon také hoto servisu alebo revizií .

6.6 V prí pade vzniku akýchkol'vek vád, ktoré  sa objavia v rámci dohodnutej zárućnej doby je

Zhotovitel' povinný na pí somnú  ž iadosť  objednávate| 'a zaćať  s ich odstránení m v priebehu

maximálne troch (3) dní , pri pľ evádzkových výpadkoch okamž ite v pľ iebehu maximálne

dvanástich (12) hodí n (v prí pade havárii ihned') bez nároku na ú hradu nákladov. Termí n



odstľ ánenia vád bude dohodnuĘý pí somnou foľ mou, najviac vš ak tridsať  (30) dní  od uplatnenia

reklamácie. V pľ í pade, ak Zhotovitel'nęodstľ áni objednávatelbm uplatnené  vady v pož adovanom

termí ne' má objednávatel'právo nechať  tieto vady odstrániť  tľ eť ou osobou podl'a vlastnej vol'by

a na náklady Zhotovitelä . Výš ka ceny takto vykonaných pľ ác bude obvyklá, avš ak nebude

ovplyvnená cenami Zhotovitęl'a. Táto cena pľ ác vykonaných treť ou osobou bude uplatnená voěi

Zhotovitel'ovi vo výš ke faktuľ ovaných nákladov tretbu osobou zvýš enou o 10Yo prirź ňku z

fakturovanej sumy' objednávatel' je zároveń oprávnený pož adovať  od Zhotovite| 'a aj zaplatenie

vš etĘch š kôd vzniknuých v dôsledku vád a nákladov na práce potrebné  na ich odstránenie.

6.7 Najneskôr tri (3) mesiace pľ ed uplynutí m prí sluš nej záruč nej doby ktorejkolVek ěasti

zhotovované ho Diela, je Zhotovitel'povinný pí somne upozoľ niť  objednávatel'a, resp' ní m urěenÚl

osobu, na skutoč nosť , ž e sa konč í  záruč ná doba a presne uľ č iť  pľ í sluš nú  ěasť  vykonané ho Diela.

objednávatel' je oprávnený poŽadovať , aby sa Zhotovitel' zú ěastnil zé nerećnej obchôdzky Diela,

za ú č elom zistenia jeho stavu a prí padné ho odstľ ánenia zćtrućných vád a nedostatkov.

6.8 Pľ e vylú č enie pochybností  platí , ź e po dohodnutű zárućnű dobu bude Dielo zhotovené

Zhotovitelbm spôsobilé  na jeho uií vanie, zachová si objednávatel'om a Znluvou vymienené

vlastnosti (akosť ). V opač nom prí pade zodpovedá Zhotovitel' za š kodu, ktorá objednávatel'ovi

vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitel'a.

7 Poistenie

7.Í  Zhotovitel' Ęýmto vyhlasuje, ż e uzavrel zmluvu o poistení  proti rizikám obvyklým pľ e dohodnuý

pľ edmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu objednávatel'a a kohokolVek v jeho mene ďalebo v

mene jeho subdodávatelbv proti akejkolVek stľ ate, š kode alebo zodpovednosti spojenej s

realizáciou Diela alebo sú visiacej s ňou, ktoľ é ho sú č asť ou sú  t ieto druhy poistenia:

(a) stavebno-montátne poistenie proti poš kodeniu Diela, s výš kou poistné ho plnenia

minimálne do výš ky Ceny za Dielo;

(b) poistenie zodpovednosti tľ etej osoby - poistenie objektí vnej zodpovednosti voč i tretej

strane za lbliż enie na zdravi (alebo usmľ tenie) alebo za poš kodenie majetku tretej

osoby, ktoré  môž e byť  spôsobené  poč as zhotovenia Die| a s výš kou poistné ho plnenia

minimálne do ýš ky l00 000 EUR (na jednu poistnú  udalosť );

(c) poistenie pracovní kov - poistenie zodpovednosti voč i zamestnancom Zhotovitel'a za

ublí ž enie na zdraví  (alebo usmľ tenie), ku ktoré mu by mohlo dôjsť  na stavenisku s

výš kou poistné ho plnenia minimálne do výš ky 50 000 EUR (na jednu poistnú

udalosť ).

7.2 Zhotovitel' sám zodpovedá za tftrady prí sluš né ho poistné ho a spoluú č asť  pri jednotlivých

poistkách podl'a č lánku 7.1 Zmluvy.

7.3 Uvedené  poistné  zmluvy Zhotovitę| 'a musia obsahovať  dolož ku ýkajú cu sa výplaý poistné ho

plnenia v prospech poš kodené ho (v pľ í pade pí sm' (a) a (b) č lánku 7.I  Zmluvy v pľ ospech

objednávatelä ).

Zmluvu o poistení  v zmysle bodu 7. l . tohto č lánku predloŽí  Zhotovitel' najneskôr do š trnásť  ( 1 4)

kalendárnych dní  od nadobudnutia ú č innosti tejto zmluvy. V prí pade jej nepľ edlož enia si

objednávatel'vyhradzuje právo neuhradiť  zhotovitelbvi odplatu zavykonané  pľ áce.



8. Zmluvné  pokuĘ

8.1 V prí pade, ž e Zhotovitel' odovzdá ľ iadne dokonč ené  Dielo alebo jeho ěasť  po tetmí ne uvedenom

v č lánku 2 tejto Zmluvy, je Zhotovitel' povinný zaplatiť  objednávatelbvi zmluvnú  pokutu vo

výš ke 0,1 5% o z Ceny zaDięlo zakaż dý z prvých tľ idsať  (30) dní  omeš kania zakaź 'dý kalendárny

deň omeš kania. Za kaž dý d'alš í  kalendárny deň omeš kania, po uplynutí  tľ idsiatich (30) dní

omeš kania, objednávatel' si uplatní  u Zhotovitel'a nárok na zmluvnú  pokutu vo výš ke 0,3% o z
Ceny za Dielo bez DPH.

8.2 Ak zhotovitel' nezaóne s odstľ aňovaní m reklamovanej vady v č ase podl'a č lánku 6.6 tejto Zmluvy,
má objednávatel' pľ ávo tú to opľ avu zadať  iné mu Zhotovitel'ovi za podmienok dohodnuých v
č lánku 6.6 tejto Zmluvy. Ak zhotovitel' nedodrž í  ustanovenie č lánku 6.6 Znluvy - termí n

odstránenia vád, má objednávatel'právo uplatniť  si u Zhotovitel'a nárok na zmluvnú  pokutu vo

výš ke 300,- euľ  (slovom tľ isto eur) zakaž dý kalendárny deň omeš kania zakaź dilvadu, aŽ do doby

odstránenia vád.

8.3 V pľ í pade, ž e Zhotovitel' neodstľ áni vady a nedoľ obky v dohodnuých tęrmí noch zo zápisnice

zodovzdaniaaprevzatia diela podl'a č lánku 5.9 Zmluvy, má objednáxateľ  právo uplatniť  si u

Zhotovitel'a náľ ok na zmluvnú  pokutu vo výš ke 300,- eur (slovom tristo euľ ) zakaž dý kalendárny

deň omeš kania, za kaŽdú  vadu.

8.4 okľ em vyš š ie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokú t podl'a Zmluvy bude

objednávatel'poŽadovať  od Zhotovitel'a v prí pade poruš enia akejkol'vek povinností  Zhotovitel'a
podl'a tejto zmluvy (ak poruš enie tejto povinnosti nie je sankcionované  inou zmluvnou pokutou

podl'a niektoľ é ho ustanovenia tejto Zmluvy), zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo výš ke 0,05% 0 z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za katdý kalendáľ ny deň

omeš kania Zhotovitel'a so splnení m povinností  podl'a tejto Zmluvy až  do ich
riadneho splnenia, pri ých povinnostiach, pri kto{ ŕ ch je mož né  omeš kanie, alebo

(b) vo qýš ke 0,25yo z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri ých povinnostiach, pľ i
ktoých poľ uš enie nie je mož né  napľ aviť  dodatoč ným riadnym plnení m zo strany

Zhotovitel'a.

8.5 Vš etky zmluvné  pokuý podl'a Zmluvy sú  splatné  do tľ och (3) pracovných dní  odo dňa doľ uč enia

pí somnej výzvy a daňové ho dokladu objednávatel'a na jej zaplatenie Zhotovitelbvi.

8.6 Existencia povinnosti Stľ any zaplatiť  druhej Strane zmluvnú  pokutu ani jej skutoč né  zaplatenie

nemá vplyv na pľ ávo pľ í sluš nej strany na náhľ adu š kody, ktorá nie je obmedzená výš kou zmluvnej

pokuty a nezbavuje pľ í sluš nú  Stľ anu jej povinnosti splniť  svoje povinnosti alebo závä zky v sú lade

so Zmluvou.

8.7 Zmluvné  strany pokladajú  Úš ky zmluvných pokűt za primerané , nie v ľ ozpore s poctivým

obchodným vzť ahom k hodnote Diela a jeho efektí vnosti.

9. Pľ edč asné  ukonč enie zmluvy

9.1 objednávatel' je oprávnený kedykol'vek odstú piť  od Zmluvy najmä  v prí pade' ak:

(a) Dielo je zhotovitel'om vykonávané  vadne, nekvalitne a/a\ebo nezodpovedá

pož iadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo prí sluš ným nonnám a pľ ávnym

predpisom;



(b) Zhotovitel'nedodľ Žal niektoý zo zź kladných termí nov alebo mí lnikov uvedených v

č asovom pláne výstavby;

(c) ľ iadne a vč asné  splnenie základných termí nov, mí lhikov a/alebo iných medzi

termí nov uvedených v č asovom pláne výstavby vyhodnotí  objednávatel' ako

nepravdepodobné ;

(d) Zhotovitel'napľ iek upozorneniu objednávatel'anezýchlil postup zhotovovania Diela

alebo nevykonal opatrenia potrebné  na zýchlenie procesu zhotovenia Diela;

(e) finanč ná, ekonomická a hospodárska situácia Zhotovitel'a robí  splnenie zmluvne

prevzaých povinností  nepravdepodobným ;

(Đ dochádza ku zmenám pľ ávnej formy Zhotovite| 'a alebo sa Zhotovitel' rozdel'uje,

splynie alebo spojí  s tľ etí mi osobami;

(g) Zhotovitel' neodstľ áni nedostatky a vady diela v pľ imeranej dodatoč nej lehote

poskýnutej Zhotovitel'ovi obj ednávatel'om ;

(h) Zhotovitel' opakovane poľ uš uje ustanovenia Zmluvy ala| ebo neplní  riadne a vč as

svoje povinnosti podl'a Zmluvy; '

(Đ objednávatel' d'alš ie zhotovovanie Diela vyhodnotí  z hlä diska jeho plánované ho

ú ěelu ako neefektí vne;

0) Zhotovitel' stľ atil aké kolVek oprávnenie na výkon podnikatel'skej ěinnosti

nevyhnutnej na riadne a vč asné  dokoněenie Diela v sú lade s touto Zrnluvou; alebo

(k) sa ktoré kol'vek vyhlásenie alebo ubezpeč enie Zhotovitęl'a uvedené  v tejto Zmluve

ukáž e ako nepľ avdivé  a nespľ ávne.

(l) zhotovitel'nepredlož il objednávatelbvi poistnú  zmluvu v zmysle č l. 7, bod 7.l. , alebo

neuhradil výkonovú  zábezpekuv zmysle ěl.IŻ, bodu 12'1. v spojitosti s bodom l2.5.

tejto zmluvy v termí ne do 5 pracovných dní  od nadobudnutia ú č innosti tejto zmluvy'

(m) objednávatel'má právo bez udania dôvodu abez akýchkol'vek sankcií  odstú piť  od

zmluvy so Zhotovitelbm v prí pade, kedy eš te nędoš lo k plneniu zo zmluvy medzi

objednávatelbm a Zhotovitelbm a ýsledky administľ atí vnej kontľ oly verejné ho

obstaľ ávania Riadiacim orgánom (Roy Spľ ostredkovatel'ským oľ gánom (So) pre oP
IRoP neumoŽňujú  financovanie výdavkov vzniknuých z tohto obstarávania.

(n) Zhotoviteľ  nebude spÍ ĺ ať  podmienku registrácie v zmysle zákona č ,. 315lŻ016 Z.z. o

registri partnerov veľ ejné ho sektoľ a a o Zmene a doplnení  niektoých zákonov.

9.2 Zhotovitel' je oprávnený odstú piť  od Zmluvy iba v pľ í pade, ak

(a) objednávateľ  o viac ako š esť desiat (60) pracovných dní  neopľ ávnene męš ká s

ú hradou splatnej č asti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50Yo zo splatnej sumy. To sa

neýka omeš kania s ú hľ adou splatnej č asti Ceny zaDielo v zmysle ěl. 4, bod 4.6tejto

zmluvy;alebo

(b) objednávatel' opakovane a napľ iek pľ edchádzajtlcej pí somnej výzve zo stľ any

Zhotovitel'a s poskytnutí m pľ imeranej lehoý na poskýnutie riadneho plnenia

poruš uje ustanovenia Zm| uvy alalebo neplní  riadnę a vč as svoje povinnosti podl'a

Zmluvy.

9.3 odstĺ lpenie od tejto zmluvy musí  mať  pí somnú  formu a musí  byť  doruč ené  druhej Strane. Úoint y

odstú penia nastanú  v deň doruěenia pí somné ho odstripenia. Dôsledky odstú penia od Zmluvy sa

ľ iadia prí sluš nými ustanoveniami obchodné ho zákonní ka. Právo na zmluvnú  pokutu alebo

náhľ adu š kody Strán zostáva nedotknuté .

9.4 V prí pade preděasné ho ukonč enia Zm| uvy je Zhotovitel' povinný najneskôľ  do tľ och (3)

pracovných dní  odo dňa lič innosti odstripenia vypratať  stavenisko a protokolárne odovzdať

objednávatelbvi vš etky veci a doklady prevzaté  od neho za ú č elom zhotovovania Diela, ako aj

atesty, reví zie, potvrdenia a doklady ýkajú ce sa dovtedy vykonaných č astí  Diela. Temí n



pręvzatia dovtedy vykonaných č astí  Diela uľ č í  objednávatel'a vhodným spôsobom ho oznámi

Zhotovitel'ovi, prič om Zhotovitel' je povinný objednávateľ om stanovený termí n reš pektovať ' V
prí pade nesplnenia povinností  uvedenýclr v tomto bode Zmluvy bude objednávatel'pož adovať

od Zhotovitel'azaplatenie zmluvnej pokuty vo výš ke l000,- eur (slovom t isí c eur) zakaž dý deřl

omeš kania Zhotovitel'a so splnení m jeho povinnosti.

9.5 Aj po ukonč ení  zhotovenia Diela podl'a ZmIuvy sa Zhotovitel' zavä zuje poskytnÍ rť

obj ednávatel'ovi pož adovanú  sú č innosť .

9.6 Pri pľ edč asnom ukonč ení  Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v sú lade s

ustanoveniami platnými pľ e riadne pľ evzaÍ ie Diela, prič om t ieto ustanovenia sa použ ijú  primerane

predč asné mu ukonč eniu.

9.7 Predč asné  ukonč enie Zmluvy, bez ohl'adu na Stľ anu, ktoľ á tú to Zmluvu ukonč ila, sa nedoýka

zodpovednosti Zhotovite| 'azavady a nedostatky dovtedy vykonané ho Diela a rovnako sa neýka
plynutia záĺ uč ných dôb podl'a Zmluvy.

10. Doľ uč ovanie

10.1 Vš etky oznámenia a ž iadosti podl'a Zmlwy budú  uľ obené  v pí somnej forme a budú  doruč ené

osobne, kurié rom alebo dopoľ uč enou poš tou.

10.2 Pokial' nie je ustanovené  v tejto Zmluve inak, aké kol'vek oznámenia, ž iadosti a zasielané

dokumený sa budú  považ ovať  za doruč ené :

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v

pľ í pade osobné ho doruč enia a doruč enia kurié ľ om), alebo

(b) uplynutí m 10. (desiateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prí pade doruč ovania

doporuč enou poš tou).

l0.3 oznámenia, Žiadosti a dokumenty' ktoré  majú  byť  Stľ ane doruč ené , budú  druhej Stľ ane

doruč ované  pí somným oznámení m minimálne desať  (10) pracovných dní  vopľ ed na nasledovnú

adľ esu, pokial'Strana neoznámila druhej Strane iné  kontaktné  ú daje:

Zhotovĺ tel':  GEoSTAV DETVÁ s.r.o'

Adresa: Pieš ť  I . 274 Detva 962 12

vo veciach zmluvných do ľ ú k:  Martin Sedliak

e-mail :  sedliak@ geostavdetva.sk

vo veciach technických do ľ ú k: Ján Ďurica

e-mail :  durica@ geostavdetva.sk

Objednávatel':  obec Ví gl'aš

Sí dlo:  Zvolenská 1, 96Ż 02 Ví gl'aš
Zastűpený: Ing. Róbeľ t Záchenský
osoby oprávnené  na rokovanie:

vo veciach zmluvných do rú k:  Ing. Róbeľ t Záchenský

l0.4 oznámenia, ž iadosti a dokumenty doľ uěované  podl'a zmluvy budri v slovenskom jazyku



11. Zachovanĺ edôvernostĺ ĺ nformácií

l1.1'Kaž dá zo Strán sazavä zuje, ž e kedykolVek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajú ceho

sú hlasu druhej Stľ any nevyuž ije, neposkýne anineoznámi akejkolVek tretej osobe, s výnimkou

audí torov, ktoľ í  budú  oveľ ovať  ú č tovnú  závieľ ku prí sluš nej Stľ any, alebo v sú lade so zákonom

alebo pož iadavkou správneho alebo iné ho oľ gánu, ktoré mu podlieha v zmysle vš eobecne

závä zných právnych predpisov, aké kolVek informácie o obchodných vzť ahoch s dľ uhou

Stranou, aké kol'vek informácie ta| né ho alebo dôverné ho charakteľ u' a ž e uchová v tajnosti

vš etky obchodné , dôveľ né , tajné  alebo iné  infoľ mácie, ktoľ é  pľ í padne zí ska' alebo ktoľ é  sa v

budú cnosti dozvie od druhej Strany, a to vrátane infomácií  ýkajricich sa podnikatel'skej

č innosti alebo iných zálež itosti druhej Strany.

1l.2 okľ em vyš š ie uvedené ho, ktoľ ákol'vek Strana má pľ ávo poskytnú ť  také to infonnácte:

a) na ú č ely sú dneho, rozhodcovské lro, správneho, alebo iné ho konania, ktoré hoje ú č astní kom,

a ktoľ é  sa vedie v sú vislosti so Zmluvou,

b) osobe, ktorá pre takú  Stranu spľ acú va dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne

spľ acovávanie dát,

c) osobe, ktorá pre takú  Stľ anu obstaľ áva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na

ľ iadnu arclriváciu Zmluvy.

l1.3Kaž dázo zmllvných Strán vynaloż í  primeľ ané  risilie, aby zabráni| a zverejneniu alebo vyzradeniu

akýchko l'vek dôveľ ných inform ác i í  o vyš  š  ie uvedených ztú eż itostiach.

12. Výkonová záł bezpeka

I2.1 Zmluvné  stľ any sa dohodli, Źe Zhotovitel' je povinný do 10 dní  odo dňa nadobudnutia ú č innosti

tejto zmluvy uhľ adiť  na rič et objednávatel'a výkonovű zábezpeku pľ e prí pad, ź e Zhotovitel'

nebude plniť  svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy a objednávatel'ovi voč i nemu vznikne

pohl'adávka (d'alej len,,Výkonovázábezpeka") v sume 30 000,00 € (slovom: tľ idsattisí c euro).

l2.2 objednávatel' je oprávnený použ iť  Výkonovú  zábezpeku alebo jej č asť  odo dňa jej poskytnutia

do 30 dní  odo dňa prevzatia poslednej č asti diela objednávatel'om:

a. Zhotovitel' poruš í  niektorú  svoju povinnosť  uhľ adiť  peňaź né  zź wazky vrátane zmluvných

pokú t vyplyvajú cich z tejto Zm| uvy,
b. Pre prí pad neuspokojenia akejkol'vek pohl'adávky objednávate| 'a vyplývajricej z tejto

zmluvy.

12.3 V prí pade, akZhotovitel'nedoplní  na ú č et objednávatel'a Výkonovű zábezpeku v lehote podl'a

č lánku 12 bodu 12.Ż, je objednávatel'oprávnený uplatniť  si na ť archu zhotovitel'a zmluvnú

pokutu v sume 100,- € za kaź dý deň omeš kania so splnení m tejto povinnosti, maximálne do

výš ky 50oÁ z Výkonovej zź lbezpeky.

l2.4 objednávatel'sazavázuje vrátiť  na ú č et Zhotovitel'a Výkonovti zábezpeku najneskôľ  do 10

pľ acovných dní  od nadobudnutia právoplatnosti posledné ho rozhodnutia o uŹí vaní  stavby, resp.

kolaudač né ho ľ ozhodnutia. objednávatęľ  sa zavä zuje vrátiť  na 'Úćęt Zhotovitelä  Výkonovú

zábezpeku v celom rozsahu, pokial'nebude pouź itá objednávatel'om na ú hľ adu v zmysle č l.8,

bod 8.3. alebo na ú hradu zmluvných pokú t. V takomto pľ í pade objednávatel'vráti výkonovú

zábezpeku v sume znitenej o uvedené  platby.



I2.5 Zmluvné  strany sa dohodli, ź e Zhotovitel'je oprávnený narniesto ú hrady Výkonovej zábezpeky

pľ edlož iť  objednávatel'ovi bankovú  záruku (d'alej len ,,Banková záruka"), ktorá bude vystavená

najmenej na sumu 30 000,00 € (slovom: tridsat't isí c eur), v pľ ospech objednávatel'a a ako jediná

podmienka jej č erpania bude stanovená ž iadost' objednávatel'a o jej č erpanie, adľ esovaná a

predlož ená prí sluš nej banke v sú lade s č l. 12 bod l2'2 tejto Zmluvy, spolu s dokladom

vystaveným obj ednávatel' om Zhotovitelbvi'

1Ż.6 Zm| lxné  stľ any sa dohodli, ź e Zhotovitelbvi nepľ inálež ia ú ľ oky z Výkonovej zábezpeky v tom
prí pade, ak nebudú  pripí sané  bankou.

13. Závereč né  ustanovenia

13.1 obsah tejto Zmluvy je moż né  meniť  alebo doplňovať  len formou pí somných dodatkov k tejto

Zlnluve, ktoré  budú  platné , ak budú  riadne potvľ dené  a podpí sané  opľ ávnenými zástupcami

obidvoch Strán.

13.2 Tú to Zmluvu mož no zmeniť  poč as jej trvania bez nové lro verejné ho obstaľ ávania len v sú lade

s ustanoveniami $ 18 Zákona ć. 343lŻ0l5 Z. z. o verejnom obstaľ ávaní  a o Zmene a doplnení
niektoých zákonov v platnom znení ,

13.3 Táto Zmluv a zaniká :

13.l pí somnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedené mu v dohode,

l3.2 odstú pení m od Zmluvy v prí padoch, ktoré  stanovuje táto zm| uva, respektí ve v prí padoch

ktoré  stanovuje ustanovenie $ l9 zákonaě.343l20l5 Z.z. o verejnom obstaľ ávaní  ao Zmene

a doplnení  niektoých zákonov v znení  neskorš í ch predpisov a $ 344 a nasl. obchodné ho
zákonní ka.

13.4 Na pľ ávne vzť ahy osobitne neupravené  touto Zmluvou sa vzt'ahujú  pľ í sluš né  ustanovenia

obchodné ho zttkonnika, prí p. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej

republike. V pľ í pade ľ ozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskýnutí  NFP platia

ustanovenia tejto Zmluvy.

13.5 Táto zmluva je vyhotovenáv piatich 5 vyhotoveniach,z ktoých si tri (3) vyhotovení  ponechá

objednávatel' a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel'.

13.6 Na základe explicitne pľ ejavenej vôle Strán, Zmluvanahrádza vš etky predchádzajú ce rovnaké

alebo obdobné  ú stne alebo pí somné  dohody, zmluvy alebo dojednania' ktoré  Strany doteraz

vzájomne uzavreli, pľ ič om vš etky také to dohody, zmluvy alebo dojednania' ak existujú , strácajú

platnosť  azávaznosť  odo dňa nadobudnutia ú č innosti tejto Zmluvy.

13.7 Nedelitel'nou sú č asť ou tejto zmluvy sú  t ieto prí lohy:

prí loha č . 1: Rozpoč et (Ponuka Zhotovitel'a) (predkladó ú speš ný uchódzač  v deň podpisu

zmluvy)

pľ í loha č . 2:  Č asoý harmonogram realizácie stavby (predktadó ú speš ný uchódzač  v deň

podpisu zmluvy)

pľ í loha ě.3:  Zoznam subdodávatel'ov (predkladó ú speš ný uchódzač  v deň podpisu zmluvy)

V prí pade rozporov medzi Zmluvou a jej prí lohami, majú  pľ ednosť  ustanovenia Zm| uvy



13.8 Táto zmluva nadobú da platnosť  dňom jej podpisu opľ ávnenými zástupcami obidvoch strán. a

ú č innosť  po splnení  nasledovných podrnienok:

- zverejnenie zmluvy v sú lade s $ 47a ods. 1 obč ianskelro zákonlrí ka a

- pr"ikź rrutelhé  sóhválenie procesu verejné ho obstarávania, qýsledkom ktoré ho bolo

pbdpí sanie tejto Zmluvy, ak sa také to schválenie v sú vislosti s poskytrrutí m NFP ĺ a zttklade

ż rn1uvy o poikynutí  nenávratné lro finaněné ho pľ í spevku medzi poskýovatelbm NFP

a obcou Ví gl'aś , na projekt:  ,,BliŽš ie k pĺ áci, Zđ ravš ie v ž ivote _ cyklistická doprava IV.

Etapa" vyž aduje.
13.9 Zmluvné  stľ any vyhlasujú , Že si. tú to Zmluvu preč í tali a porozumelri jej, ż e ich vôl'a v nej

dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, ž e u nich nedoš lo k omylu a Źe prejavy vôle sú  dostatoč ne

urč ité  a zrozulnitel'né , zmluvná volhosť  nie je obmedzená a na znak sú hlasu s jej obsahom

pľ ipáj aj ú  svoj e vlastnoľ uč né  podpisy.

,


