ZMLUVA O DlELO Č. 23_1O_2020
uzatvorená V zmysle ~ 536 a nasi. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
~ďaIej „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (d‘alej „ZVO“)
(ďalej „Zmluva“)
ZMLUVNÉ STRANY
Objednóvateľ:
Názovorganizácie:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:

Obec Beladice
Gaštanová 167,95175 Beladice
PhDr. Mário Žáčik, starosta obce

iČo:

00307769

DIČ:
Tel.:
E-mail:
Kontaktná osoba na konanie vo
veciach zmluvných:
E-mail:
Bankové spojenie:
číslo účtu vtvare IBAN:

2021037843
±42137 6330227
starosta@obecbeladice.sk
PhDr. Mário Žáčik, starosta obce
starosta@obecbeladice.sk
Všeobecná úverová banka, as.
SKO7 0200 0000 0030 8757 9855
(ďalej „Objednávateľ“)
a

Zhotoviter:
Obchodně meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
lČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo účtu v tvare IBAN:
Tel.:
Email:
Zástupca vo veciach
technických:
Registrácia:

FRADEX stavby s.r.o.
Palárikova 3519/14, 95301 Zlaté Moravce
Erik Tonkovič
50110195
5K2120196661
2120196661
ČSOB as.
5K08 7500 0000 0040 2060 5961
0905949684
etonkovic8@gmail.com
Erik Tonkovič
Spoločnost je zapísaná v Okresný súd Nitra, oddiel SRO, vložka číslo:
39963/N
(d‘alej „Zhotovitel“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ d‘alej „Zmluvné strany“)

Čl. L PREDMETZMLUVY
1.1.

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie Diela „ZBERNÝ DVOR BELADICE“.

1.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovat pre Objednávateľa predmet zmluvy (d‘alej „Dieio“) podľa podmienok
dohodnutých v tejto Zmluve o dielo (ďalej „ZoD“), a to v množstve a cenách uvedených v tejto ZoD, a to

najmä:
.

1

podlé oceneného výkazu výmer, tvoriaceho Prílohu Č. 1 k ZoD,

.
.
.

podťa Projektovej dokumentácie, ktorá tvorísamostatnú časttejto Z0D,
v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk s prílohami,
podľa svojej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, na základe ktorého bol vybraný ako
Zhotovitel‘ predmetu ZoD, ktorá tvorí samostatnú čast tejto ZoD.

1.3.

Objednávater sa zaväzuje Dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziat a zaplatiť za Dielo dohodnutú
cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

1.4.

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sav plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu ZoD, že sú mu
známe technické a kvalitatívne podmienky kjeho realizácli, že disponuje takými kapacitami a odbornými
znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela potrebné, že doklady a dokumenty ním poskytnuté k realizácfl Diela
boll vyhotovené v súlade s úplným oboznámenĺm sas dokumentáciou uvedenou v Čl. I bod 1.2 prvá až tretia
odrážka tejto ZoD a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľdo nich zahrnul všetky práce a náklady,
ktoré by mu mohli v súvislosti $ realizáciou Dielavzniknút.

1.5.

Zhotoviteí sa zaväzuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednost podIa podmienok
dohodnutých v tejto ZoD riadne, včas a bez vád a nedorobkov a zhotovené Dielo odovzdat
Objednávateľovi.

1.6.

Uzavretím tejto ZoD Zmluvné strany prejavujú svoju vóľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu
Zmluvy v súlade $ nižšie uvedenými podmienkami pričom Sa zaväzujú poskytnút si vzájomnú súčinnosť
nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

1.7.

Miesto plnenia Diela: Obec Beladice, parcely registra KN-C, evidované na LV Č. 516: parcela číslo 4/1,4/3,
4/10,4/12,4/13,4/20,4/21,4/22, evidované na LV Č. 990: parcela číslo 4/26, k. ú. Veľké Chraštany, okres
Zlaté Moravce, kraj Nitriansky.

Čl. II. ČAS PLNENIA.
2.1.

2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovat Dlelo v rozsahu podľa predmetu zmluvy v zmluvne stanovenom termíne:
a)

celé Dlelo do 801 kalendárnych dní po protokolárnom prevzatí staveniska,

b)

odovzdanie staveniska: Zhotoviteľ je povinný písomne prevziat stavenisko najneskór do 5
pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na protokolárne prevzatie
staveniska,

c)

termĺn zaČatia stavebných prác: dňom protokolárneho prevzatia staveniska. Zhotovitel‘ sa
zaväzuje začat stavebné práce do 3 pracovných dní po protokolárnom prevzatí staveniska.

Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí Diela medzi
Objednávaterom a Zhotovitel‘om.

Čl. Ill. CENA DlELA
3.1.

Cena za vykonanie Dlela podra podmienok tejto Zmluvy vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo
verejnom obstarávaní, v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znenĺ neskorších predpisov a
vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. O
cenách v znení neskorších predpisov, podIa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami ocenený výkaz
výmer podľa Prílohy Č. 1 k tejto Zmluve.
—

3.2.

Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za Dielo:
Celková cena bez DPH 119 917,95 EUR,
DPH 20% 23983,59 EUR,
Celková cena s DPH 143 901,54 EUR,
Celková cena s DPH slovom: Sto štyridsat tn tisíc devätsto jeden Eur

táto lehota nesmie byť dlhšia ako 3 mesiace
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3.3.

Cena Diela uvedená v bode 3.2 tohto článku Zmluvy je doložená rozpočtom ocenením výkazu výmer, ktorý
tvorí Prílohu Č. 1 k tejto Zmluve.

3.4.

Ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu zmluvy realizácie Dlela sa stane
platcom DPH, zaväzuje Sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotovíteť je povinný dovtedy nevyfakturovanú
čast ceny znížit o výšku DPH.

3.5.

Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovat, nárokovat si alebo domáhat sa zvýšenia ceny Diela s výnimkou
důvodov podľa príslušných bodov tohto Článku Zmluvy.

3.6.

Zhotoviteľ nemůže žiadat O zvýšenie ceny Dlela ktoré by mohlo nastat z důvodu vzniku vlastných
(Zhotoviteľových) chýb alebo chýb jeho subdodávateVov, jeho nedostatočnej koordinácie pri realizácii Diela,
pri kontrole realizácie Diela alebo v důsledku viastného omylu pri ocenení predmetu Zmluvy alebo pri
samotnej realizácií Dlela.

3.7.

Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán m6že zmenit v prípade, ak:
.
dójde v priebehu realizácie Dlela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje
skutočnost, že sa zhotoviteľv priebehu realizácie Dlela stal platcom DPH),
.
důjde k prácam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyžadujú na riadne plnenie
a realizáciu Diela,
.
důjde v priebehu realizácie Diela k zníženiu rozsahu Diela uplatnenlu požiadavky Objednávateľa na
menej prác.

-

—

—

3.8.

Zmluvná cena může byť zvýšená leno cenu naviac prác, pričom spůsob určenia ceny naviac prácje v zmysle
tejto Zmluvy určený nasledovným spósobom:
a)

Zhotoviteľ ocení naviac práce nasledovne:
položky naviac prác, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v predloženom ocenenom výkaze
výmer, ktorý tvorí Prílohu Č. 1 tejto Zmluvy a ktorý bol predložený v ponuke podanej
zhotoviteľom, na základe ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na
základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byť nacenené podľa
tohto oceneného výkazu výmer,
položky naviac prác, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí
Prílohu Č. 1 tejto Zmluvy a ktorý bol predložený v ponuke podanej zhotoviteľom, na základe
ktorého bol zhotoviter vyhodnotený ako úspešný uchádzaČ a na základe čoho bola dohodnutá
zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, budú nacenené podYa programu CENKROS, jeho aktuálnej
verzii platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom
obstarávaní. Pri nacenení týchto položiek podlé programu CENKROS sa vylučuje, aby došlo v
programe CENKROS k zmene základného nastavenie kalkulačného vzorca, priamych nákladov
obsahujúcich najmä mzdy, stroje a materiál a nepriamych nákladov obsahujúcich najmä ceny
za výrobnú réžiu, správnu réžiu, zisk a odvody. Zhotoviter nesmie vykonat v programe CENKROS
zmeny alebo úpravy, ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej ceny za vykonané stavebné práce
oproti základnému nastavenlu.
—
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b)

Zhotoviteľ najmenej 3 pracovné dní pred uskutočnením prác naviac predloží ocenený výkaz výmer
prác naviac na odsúhlasenie ceny prác naviac Objednávateľovi, ktorý si vyhradzuje právo na
odsúhlasenie/neodsúhlasenie nacenenia naviac prác Zhotoviteľom navrhovaného oceneného
výkazu výmer položiek tvoriacich naviac práce.

c)

Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasit s navrhovaným rozpočtom oceneného výkazu výmer
položiek tvoriacich naviac prác, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác naviac nebol vyhotovený
v súlade so spósobom určeným na tvorbu ceny pre práce naviac uvedeným v tejto Zmluve.
Zhotoviteľje v danom prípade povinný upravit daný rozpočet a ocenit príslušne položky prác naviac
podlé pokynov Objednávatel‘a a v súlade s touto Zmluvou.

d)

Zhotoviteľje oprávnený fakturovat len skutočne vykonané naviac práce, a to podlé rozpočtu, ktorý
bol vyhotovený v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prác naviac.

3.9.

V prípade, ak v priebehu realizácie Dlela plnenia predmetu zmluvy důjde k zníženiu rozsahu prác
k menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá bude vyčíslená podlé clen
položiek týchto menej prác uvedených v predloženom ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu Č. 1
tejto Zmluvy a ktorý bol predložený v ponuke podanej zhotoviteľom, na základe ktorého bol Zhotoviter
vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy,
všetko však po odsúhlasení Objednávateľom, pričom hodnota týchto menej prác bude odpočítaná od
celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle Zmluvy.
—

—

3.10. Práce naviac a menej práce sa můžu uskutočniť výhradne na základe odsúhlasenia Objednávatera a to
formou písomných dodatkov, pričom ich uzatvorenie podlieha splnenlu zmluvných podmienok a riadi sa
ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a prislušnými podmienkami zmluvy o NEP alebo
podmienkami poskytovateľa finančných prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to
relevantné vo vzťahu k financovaniu predmetu Zmluvy.
3.11. Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v
dobe zdaniteľného plnenia.
3.12. Cena za Dielo je určená v Prílohe Č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha Č. 1 je určujúca pre
Cenu za Dlelo, je to dokument úplný a záväzný a k jeho zmene může dójsť výlučne na základe písomných
dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktorý jev súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade
so zmluvnými podmienkami.
3.13. Zmluvná Cena za Dielo zahřňa všetky náklady potrebné k vykonanlu Dlela v rozsahu definovanom touto
Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Dlela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a
odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na
stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, nákladov na
dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, zabezpeČenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a priľahlých
používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú
energiu a pod.
3.14. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena Diela je s ohíadom na všetky okolnosti a rozsah Dlela
primeraná a že akceptuje všetky podmienky tejto Zmluvy spojené s možnými zmenami podlé tohto článku
Zmluvy.
3.15. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú Cenu za Dielo, ktorá je vypočítaná a dohodnutá v súlade so
Zmluvou vo výške uvedenej v tomto článku Zmluvy a v lehotách určených v tejto Zmluve.
3.16. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa menitobsah a rozsah
dodávaných prác, než ako sú uvedené v dokumentácll uvedenej v Čl. I bod 1.2 tejto Zmluvy.

Čl.
4.1.

Platba Ceny bude uskutočnená na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom. Faktúry budú obsahovať
všetky náležitosti podľa Zákona o DPH a náležitosti dohodnuté podľa tejto Zmluvy, najmä:
a) číslo Zmluvy Objednávateľa (Dodatku k Zmluve),
b) obchodné mená Objednávateľa a Zhotovitera, adresy ich sídla, miesta podnikania, IČO, DIČ, lČ DPH,
c) poradové číslo faktúry,
d) dátum vystavenia faktúry,
e) dátum dodania predmetu plnenia,
fl dátum splatnosti faktúry podľa Zmluvy (Dodatku k Zmluve),
g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu Zhotoviteľa, na ktoré má byť faktúra uhradená,
h) označenie častí Diela, ktorých sa fakturácia dotýka a uvedenie sumy za každú fakturovanú Časť Dlela,
I)
názov projektu „ZBERNÝ DVOR BELADICE“,

fl
k)
I)
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IV. PLATOBNE PODMIENKY

výška sumy požadovanej na zaplatenie v EUR a v Členení suma v EUR bez DPH, výška DPH,
suma v EUR 5 DPH zaokrúhlená na dye desatinné m~esta,
odtlačok pečiatky a podpis zástupcu oprávneného konať v mene Zhotovitelé.

4.2.

Zhotoviteľ vystaví faktúru v 5-tich origináloch na základe odsúhlaseného výkazu vykonaných prác a to
nasledovným spůsobom:
a)

čiastkové faktúry můžu byť vystavené najskůr Po zrealizovaní nasledovných častí Diela takto:
prvá faktúra po minimálne 20%,
druhé po minimálne 40%,
tretia Po minimálne 60% a
štvrtá po minimálne 80% z Ceny.
posledná piata faktúra bude vystavená najskůr Po odovzdaní a prevzatí Diela.
—

b)

4.3.

Objednávateľ může zadržat z poslednej faktúry čiastku SO % z hodnoty faktúry ako zádržné až do
odstránenia vád a nedorobkov, uvedených v Zápisnici o prevzatí diela. V prípade, ak Zhotoviteľ
odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a
preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdaní časti Diela, bude mu zádržné
uvoľnené, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o
odstránení vád a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľvady
neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa
dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohradávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na
náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať so zádržným. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi
vrátené zádržné, znížené o sumu pohradávky Objednávateľa s titulu odstránenia vád.

Prílohou každej faktúry bude:
výkaz vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený Objednávateľom alebo osobou poverenou
Objednávateľom, napr. stavebným dozorom,
.
správa za fakturačné obdobie, ktorá bude obsahovat porovnanie skutočného a plánovaného
postupu prác, vrátane finančného plnenia harmonogramu realizácie prác,
.
fotodokumentácia, ktorá dokumentuje postup dodaných a zrealizovaných stavebných prác,
.
výsledky predpísaných a vykonaných skúšok s popisom, či skúška prebehla v poriadku alebo ju bude
nutné opakovat a důvod opakovania skúšky,
.
kópia stavebného denníka alebo jeho časti prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa zachytávajú vo výkazoch
vykonaných prác.

.

4.4

Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované Zákonom o DPH alebo stanovené náležitosti nebudú
uvedené správne v súlade s platnou legislatívou alebo údaje vo faktúre alebo jej prílohy nebudú v súlade s
podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve, je Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť Zhotoviteľovi bez
zaplatenia najneskůr do 10 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V takom prípade prestáva plynút
lehota splatnosti faktúry. Zároveň vtomto prípade nevzniká zhotoviteľovi nárok na úrok zomeškania.
Objednávateľ je povinný uviesť důvod vrátenia faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až
dňom doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá spĺíía požiadavky všeobecne záväzných právnych
predpisov a Zmluvy.

4.5.

Bankové spojenie Zhotoviteľa uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením dohodnutým v
Zmluve. V opačnom prípade má Objednávateľ právo vrátit faktúru Zhotoviteľovi k odstráneniu
nezrovnalostí s právnymi účinkami plynutia lehoty splatnosti podľa predchádzajúceho bodu tohto odseku
Zmluvy, pokiaľ Zhotoviteľ najneskůr spolu s doručením faktúry nepožiadal Objednávateľa o zmenu
bankového spojenia. Za správne určenie/uvedenie čísla účtu na faktúre (v súlade so Zmluvou) zodpovedá
v plnom rozsahu Zhotoviteľ, a to aj v prípade, ak Objednávateľ zrealizuje úhradu faktúry na číslo účtu
Zhotoviteľa uvedené vo faktúre nezhodujúce sa s číslom účtu uvedeným v Zmluve.

4.6.

Dátum splatnosti faktúry je šestdesiat (60) dníod doručenia faktúry Objednávateľovi.

4.7.

Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávatera sa považuje deň odpísania platby z účtu Objednávateľa.
Ak deň splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší nasledujúci
pracovný deň. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotovitel‘ má právo uplatnit si u
Objednávatel‘a úrok z omeškania vo výške 0,005 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Omeškanie splatnosti faktúr spůsobené meškaním úhrad zo strany Poskytovateľa pomoci nebude brané
ako meškanie platby zo strany Objednávateľa a Zhotoviteľ si nebude uplatňovat úrok z omeškania. V takom
prípade budú faktúry splatné do troch (3) pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov
poskytnutých Poskytovateľom pomoci na účet Objednávateľa. Zhotovitel s takýmto posunutím termínu
splatnosti faktúr vyslovene súhlasí.
4.8.

Zhotoviteľ bene na vedomie, že za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky, ktoré sú vzhľadom na
všetky okolnosti uznané Objednávateľom alebo ním poverenou osobou, napr. stavebným dozorom, a ktoré
sa navzájom neprekrývajú a ktoré v pIne) miere súvisia s realizáciou Diela.

4.9.

Zaplatenie faktúry neznamená prevzatie Diela Objednávateľom.

4 10. Práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylne od projektovej
dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávater
neuhradĺ. Ak Zhotoviteľvykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylne od projektovej
dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné
náklady odstráni, pokiaľ sa nedohodne inak. V prípade, že ich na výzvu Objednávatefa neodstráni, urobí tak
Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

Čl. V. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSt ZA VADY
5.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie, vsúlade
s technickými normami a podľa podmienok tejto zmluvy, a že po ukončení bude spósobilé k užívaniu podlé
účelu.

5.2.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na Diele
na Objednávateľa v zmysle tejto Zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou (Objednávateľ ju
objaví) až po tomto okamihu. Zhotoviteľzodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne na Diele aj po
okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne v důsledku porušenia povinností
Zhotovitelé v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady, ktoré vzniknú poškodením Diela
Objednávateľom (alebo jeho zamestnancom alebo tretou osobou) v důsledku konania Objednávateía
(alebo jeho zamestnanca alebo tretej osoby) v zmysle návodu na použitie Diela alebo dokumentácie a mých
dokladov dodaných Zhotoviteľom k zhotovenému Dielu.

5.3.

Zhotoviteí nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spósobené použitím podkladov a veci poskytnutých
Objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení maximálnej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost
alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval.

5.4.

Záručná doba je šestdesiat (60) mesiacov.

5.5.

Záručná doba začína plynút nasledujúcim dňom Po dni podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

5.6.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním všetkých vád a nedorobkov zistených pri odovzdávaní a
preberaní Diela bez zbytočného odkladu, spósob a termín odstránenia dohodne s Objednávateľom.

5.7.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky skryté vady a nedorobky, ktoré budú zistené počas záručnej doby a
uplatnené Objednávateľom v oprávnenej reklamácii, začne odstraňovat bez zbytočného odkladu
spósobom a v termíne stanovenom v reklamačnom konaní.

5.5.

Pokiar Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni v termíne stanovenom v reklamačnom konaní,
Objednávateľ dá vadu odstránit tretej osobe. Náklady na odstránenie uhradí ZhotoviteĽ

5.9.

Ak sa ukáže, že vada Diela je neopraviteľná, Zhotoviteľ sa zaväzuje do 10 dní od zistenia tejto skutočnosti
dodat a zabudovat náhradný predmet plnenia.

5.10. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady Diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovat
a Zhotoviteľ povinnost odstránit vady bezplatne.

5.11. Doba od uplatnenia reklamácie vady až do vykonania opravy, resp. jej odstránenia, sa nezapočítava do
plynutia záručnej doby, toto ustanovenie platĺaj pre prípad pinenia povinnosti Zhotovitera vyplývajúcich zo
záručných záväzkov tejto zmluvy.
5.12. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Dlela uplatní bezodkladne Po jej zistení písomnou
formou.

Čl.

Vl. SPOLUPÓSOBENIE OBJEDNÁVATELA A ZHOTOVITEĽA

6 1.

Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v zmysle bodu 2.1. písm. b) tejto ZoD.

6.2.

Pri odovzdaní staveniska odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi lx projektovú dokumentáciu uvedenú v Čl. I
bod 1.2v tlačenej podobe a lx na CD nosiči.

6.3.

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdat Zhotoviterovi stavenisko tak, že vymedzí hranice staveniska, ktoré sa
Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať. Ak vznikne potreba rozšírenia hranice staveniska, toto je možné až po
predchádzajúcom súhlase Objednávatel‘a.

6.4.

Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné značky
podra predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto práce Zhotoviteľ. Udržiavanie
dopravných značiek zabezpečí a uhradí Zhotovitel~

65.

Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ. Náklady na
vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčastou zmluvnej ceny.

6.6.

Zhotoviter zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko móžu vstupovať iba poverení
pracovníci Objednávatel‘a.

6.7.

Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a na komunikáciách, ktoré znečistí svojou
činnostou. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia na stavenisku.

6.8.

Zhotoviter stavby pred začatím stavebných prác zabezpečí na vlastné náklady vytýčenie podzemných sletí,
miesta odberu vody a elektrickej energie na vlastně náklady, zrealizuje v miestach odberu vody a elektrickej
energie merania spotreby. Náklady za spotrebované množstvá znáša Zhotovitel‘.

6.9.

Zhotoviteľ je povinný konzultovat s Objednávateľom výber materiálov a zariadení, ktoré majú byť
zabudované na stavbe a nie sú jednoznačne určené v projekte.

6.10. Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti a vyhovujú
platným predpisom a technickým normám. Použité materiály musia zodpovedat ustanoveniam zák. č.
133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6.11. Zhotoviteľje povinný viesť stavebný denník v súlade splatnými predpismi.
6.12. Kontrola zo strany Objednávateľa bude vykonávaná prostredníctvom poverenej osoby Objednávateľa,
ktorá bude vykonávat technický dozor za Objednávateľa.
6.13. Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na skontrolovanie prác, ktoré budú vďalšom technologickom postupe
zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť Objednávateíovi oznámená najmenej 3 pracovné dni
vopred telefonicky a zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ nedójde k inej dohode medzi stavbyvedúcim
a poverenou osobou Objednávatel‘a, ktorá bude vykonávat technický dozor stavby. Ak sa Objednávateľ na
preverenie prác v určenej lehote nedostaví, je povinný uhradit náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ ho
požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané zjavne vadne, nesie náklady
dodatoČného odkrytia Zhotovitel‘.
6.14. Objednávateľ Po dohode so Zhotoviteľom stanoví lokalitu medziskládky pre stavebný odpad vzniknutý
stavebnou činnostou. Za následné nakladanie s odpadom zodpovedá Zhotoviteľ Dlela, ktorýje povinný na
vlastné náklady tento odpad zneškodnit a to v súlade s platnými právnymi predpismi v odpadovom
hospodárstve. K preberaciemu konaniu doloží Zhotoviteľ doklady o spósobe nakladania s odpadmi
vyprodukovanými počas realizácie Diela.
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6.15. Zhotoviteľje povinný najneskór do 14 dní po odovzdaní a prevzatí dokončeného Diela podra tejto zmluvy
uvoľniť stavenisko.
6.16. Zhotoviteľje povinný mať, najneskór ku dňu odovzdania staveniska, uzatvorené poistenie zodpovednosti
za škody na majetku a zdravítretím osobám v súvislosti $ jeho činnosťou a prevádzkou (d‘alej len „Poistenie
zodpovednosti za škodu“), v minimálnej výške Ceny diela počas celej doby realizácie Diela. Poistenie
zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný udržiavať Po celú dobu vykonávania Diela. Zhotoviteľv plnej
výške zodpovedá za prípadnú škodu spósobenú krádežou, stratou, zničením alebo mým poškodením
majetku tretích osób, ktorá je následkom činnosti alebo nečinnosti Zhotoviteľa.
6.17. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť pri realizácfl Diela do 5 (päť)
pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinný informovať Objednávateľa o spósobe riešenia
poistnej udalosti.
6.18. Zhotoviteľ je povinný vykonávať fotodokumentáciu existujúceho stavu staveniska. Ide hlavne O
zdokumentovanie existujúceho stavu pred zahájením prác a vstupy na pozemky, najmä stavu komunikácií,
zelene, budov, oplotení súkromných parciel a opätovné zdokumentovanie Po uvedení do póvodného stavu.
Súčasne je nutné dokumentovať postup výstavby s dórazom na dodržiavanie kvality Diela, dokumentáciu
zakrývaných konštrukcií, križovanie s inžinierskymi sieťami a podobne. Táto časť dokumentácie bude
prílohou každej faktúry podIa Čl. IV bod 4.3 tretia odrážka tejto Zmluvy.
Zhotoviterje povinný zabezpečiť aby vyhradené technické zariadenia, ktoré sa podľa PD majú zhotoviť, boli
zhotovené osobou s platným oprávnením (odbornou spósobilosťou) podľa 5 15 zákona č. 124/2006 Z. z. O
bezpečnosti a ochrane zdravia prš práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d‘alej len „zákon o
BOZP“), resp. s platnou odbornou spósobilosťou podIa * 15 Vyhl. MPSVR SR Č. 508/2009 Z. z. ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa
považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len“ Vyhl. 508/2009 MPSVaR“). Pred uvedením
zhotoveného technického zariadenia do prevádzky Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie odbornej prehliadky
a odbornej skúšky podľa 5 13 Vyhl. 508/2009 MPSVaR a odovzdá Objednávateľovi sprievodnú technickú
dokumentáciu vypracovanú podľa 56. Vyhl. 508/2009 MPSVaR.

Čl. VII. NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA ZHOTOVOVANOM DIELE
7.1.

Za všetky škody vzniknuté na objektoch počas celej doby realizácie Diela zodpovedá v plnom rozsahu
Zhotoviteľ Diela.

7.2.

Nebezpečenstvo škody prejde na Qbjednávateťa až odovzdaním a prevzatím celého Dieta.

7.3.

Qbjednávateľ sa stáva postupne vlastníkom zhotovovaného Diela v súlade s jeho postupným uhrádzaním.

Čl. VIII.

ODOVZDANIE UKONČENÉHO DlELA

8.1.

Zo strany Zhotoviteľa bude splnená povinnosť zhotoviť Dielo až riadnym ukončením celého Diela podľa či.
I bod 1.1 tejto Z0D, a to bez chýb.

8.2.

0 ukončení Diela Zhotoviteľ písomne listom upovedomí Objednávateľa a vyzve ho k prevzatiu Dlela.
Objednávateľ následne nato určí termín preberacieho konania.

8.3.

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je predloženie projektu skutočného vyhotovenia stavby a
úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami, projektovou
dokumentáciou a touto Zmluvou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie stavby a tým aj celého
Diela.

8.4.

V prípade, ak počas preberacieho konania budú zistené vady a nedorobky, ktoré bránia užívaniu Diela,
Objednávateľ stavbu/Dielo neprevezme a vyzve Zhotovitel‘a na odstránenie vád a nedorobkov. Zhotoviteľ
Po odstránení vád a nedorobkov opätovne upovedomí Objednávateľa, že je stavba/Dielo ukončené
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a pripravené k preberaciemu konanlu. Objednávateľ následne nato určí nový termín preberacieho konania
pre každú z vyššie cit. stavieb.
8.5.

V prípade, že počas preberacieho konania budú zistené vady a nedorobky, ktoré nebránia užívaniu Diela,
může Objednávateľ Dielo prevziat a určit lehotu na ich odstránenie podľa povahy vád a nedorobkov.
Prevzatím takéhoto Diela Objednávaterom, nie je však splnený záväzok Zhotoviteľa. Záväzok Zhotovitel‘a
zanikne až uspokojením nárokov, ktoré vzniknú z chybného plnenia, ti. až odstránením všetkých vád
a nedorobkov zistených pri preberacom konaní Dlela.

8.6.

Náklady spojené zo zabezpečovaním dokladovej časti k preberaciemu konanlu znáša Zhotovitel~

Čl.

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1.

Za nedodržanie zmluvne dohodnutého termínu ukončenia Diela z důvodu zo strany Zhotoviteľa zaplatí
Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny príslušnej stavby za každý deň
omeškania.

9.2

Za nedodržanie termínu odstránenia vád a nedorobkov, dohodnutom pri preberacom konaní, zaplatí
ZhotoviteľObjednáv.ateľovi penále vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela za každý deň omeškania.

9.3.

Za nedodržanie termĺnu odstránenia reklamačných vád, stanovenom pri reklamačnom konaní, zaplatí
Zhotoviteľ Objednávateľovi penále vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela za každý deň omeškania.

9.4.

V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa Čl. Vl bodu 6.16 Zmluvy sa toto porušenie považuje
za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok od zmluvy odstúpit a na zmluvnú pokutu vo výške
1% z celkovej ceny za Dielo.

9 5.

V pr‘pade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa Čl. Vl bodu 6.18 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný
zaplatit zmluvnú pokutu vo výške 1000,- Eur, a to aj opakovane za každú nesplnenú opakovanú povinnost
Zhotovitela.

96.

V prípade porušenia ktorejkorvek z povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov, uvedených v bode
11.6. má Objednávateľ právo odstúpit od tejto Zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny
predmetu zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

9.7.

Uplatnením sankČných postihov zo strany Objednávateľa voči Zhotoviteľovi nezaniká povinnost Zhotovitera
uhradit Objednávateľovi všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi z důvodu nedodržania termínu
ukončenia akcie, odstránenia vád a nedorobkov z preberacieho konania, reklamaČných vád a mých
ustanovení tejto ZoD.

Či.

X. VYŠŠIA MOC

10.1. Pre účely tejto Zmluvy za vyššiu moc sa považujú pripady, ktoré nie sú závislé ani ich nemůžu ovplyvnlť
zmluvné strany (napr. nepredvídateľné okolnosti, nepriaznivé počasie vyluČujúce výkon prác, živelná
pohroma, rozhodnutia tretích strán orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície a stažnosti občanov a
pod.).
—

10.2. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa
bude chciet odvolat na vyššiu moc, požiada druhů stranu o úpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene,
a času pinenia. Ak nedójde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpitod zmluvy.
účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia.

Čl.
11 1
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Xl. OSTATNĚ USTANOVENIA

Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zaväzuje sa
dodržiavat všeobecne závázné predpisy a technické normy. Zhotoviteľ sa bude nadit pokynmi

Objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených
a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

pracovníkov zmluvných

strán,

rozhodnutiami

11.2. Ak dohody uzavreté podľa Čl. Xl bodu 11.1 tohto článku ZoD majú vplyv na predmet alebo termín splnenia
záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spósob úpravy záväzku. Takáto dohoda je podkladom pre
vypracovanie dodatku k tejto Zmluve.
11.3. Realizácia stavebných prác a pracovný čas Zhotovitelé stavby bude konzultovaný a prispósobený
požiadavkám prevádzky riešenej stavby.
11.4. Zhotoviteľje povinný najneskór v čase uzavretia Zmluvy uviest zoznam všetkých známych subdodávateľov,
s uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zadat subdodávateľom, v Prílohe Č. 2
tejto ZoD. Zhotoviteľje oprávnený Zabezpečit Čast realizácie Diela prostredníctvom tých subdodávateľov,
ktorí sú uvedení v cit. prílohe k ZoD.
11.5. Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má Zhotoviteľ zodpovednost, akoby
práce vykonával sám.
11.6. Subdodávatelia.
a)

Zhotoviteľje oprávnený zabezpečiť čast realizácie Dlela prostredníctvom mých subdodávaterov ako
podľa bodu 11.4 Z0D iba s vopred daným písomným súhlasom Objednávateľa na základe žiadosti
Zhotovitelé. žiadost Zhotovitelé o udelenie súhlasu s použitím nového subdodávateľa predloží
Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskór 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny
subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s * 41 ZVO povinný uvádzat aktuálne údaje O svojich
subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele
subdodávatel‘a na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe Č. 2 tejto
Zmluvy. Zhotoviteľje povinný požadovať od subdodávaterov poskytovanie aktuálnych údajov podľa
predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi.

b)

Žiadosť o zmenu subdodávateľa musí obsahovat najmä:
identifikáciu subdodávatel‘a (obchodně meno, IČO, a sídlo, osoba oprávnená konať za
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia),
údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa, ktoré má v rámci realizácie Diela
vykonávať (napr. s vyznačeným rozpočtových položiek podľa prílohy č. i. výkaz výmer k tejto
Zmluve, ktoré majú byť týmto subdodávateľom dodané),
—
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c)

Objednávateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia a s uvedením dóvodu odmietnut udelit
súhlas. Do doručenia písomného súhlasu Objednávatel‘a Zhotoviteľovi sa má zato, že Objednávateľ
Zhotoviteľovi tento súhlas neudelil.

d)

Zhotoviteľv predmetnej Prílohe Č. 2 ZoD vedle údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje
o osobe oprávnenej konat za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a
dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii
Diela a to počas celej doby realizácie Diela.

e)

Zhotoviteľje povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch.

f)

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ neplní svoje finančně povinnosti voči
subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho
realizujú subdodávatelia, Objednávateľ poskytne Zhotoviterovi primeranú lehotu na vykonanie
nápravy, v ktorej móže Zhotoviteľ namietat, že voČi subdodávateľovi nemá žiadne pozd(žnosti.
Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Qbjednávateľ oprávnený zadržat výplatu čiastkových
faktúr (resp. závereČnú faktúru), vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky
Zhotoviteľa voČi subdodávateľom splatné. Počas doby zadržania podľa tobto odseku zmluvy nie je
Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voČi Zhotoviteľovi a
ZhotoviteYovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedbjde zo strany
Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávatelských nárokov voči

Zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo
nebude Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je
Objednávatel‘oprávnený uspokojit nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbavíť
svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohradávky subdodávateľa, ktorú
Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ vyslovuje svoj súhlas. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny
Diela do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto
úhrady Objednávateľom subdodávateľovi Zhotoviteľa.
11.7. Register partnerov verejného sektora.
a)

Zhotoviteľje povinný byť najneskůr ku dňu uzatvorenia tejto ZoD a počas celej doby plnenia riadne
zapísaný v registri partnerov verejného sektora podIa osobitného predpisu.

b)

Ak Zhotoviteľ využíva na plnenie podľa tejto zmluvy subdodávateľov alebo mé osoby, ktoré sú
partnerom verejného sektora, je povinný za podmienok ustanovených osobitným predpisom overit
zápis týchto osůb v registri podľa bodu 11.7.a) tohto článku ZoD.

c)

Ak subdodávateľ alebo má osoba, ktorá je partnerom verejného sektora nie jev registri partnerov
verejného sektora riadne zapísaná, dodávateľje povinný subdodávateľa alebo takúto osobu včas
vymenit.

d)

V prípade porušenia povinnostĺ dodávateľa podlé bodov 11.7.a) a 11.7.b) tohto článku je dodávateľ
povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške S % z celkovej ceny za Dielo.

e)

Zodpovednosti podlé bodov 11.7.a) až 11.7.d) sa dodávateľ nemůže zbaviť.

11.8. Bod 11.7 tohto článku ZoD sa nepoužije, ak je možné s prihliadnutím na všetky okolnosti dóvodne
predpokladat, že nedůjde k naplneniu podmienok stanovených osobitným predpisom pre obligatórny zápis
do registra partnerov verejného sektora. Pri porušení povinností sa však Zhotoviteľ nemůže tohto
ustanovenia dovolávať.
11.9. Zhotoviteľ bene na vedomie, že značná čast finančných prostriedkov na zaplatenie Ceny bude poskytnutá
z verejných zdrojov (najmä Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky) a preto pri
nakladaní s týmito prostriedkami je spojený osobitný právny režim. Vzhradom na tieto skutočnosti sa
Zhotovitel zaväzuje dodržiavat všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej
republiky, ako aj inštrukcie Objednávateľa, ktoré mu budú v tejto súvislosti dané a súčasne sa zaväzuje
bezodkladne, najneskór do dvoch (2) pracovných dní, poskytnút Objednávateľovi alebo kontrolným
orgánom všetku vyžiadanú súčinnosť. Zhotoviteľje povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s
dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného pníspevku uzatvonenej medzi riadiacim orgánom a Objednávateľom, a to
oprávnenými osobami a poskytnút im všetku potrebnú súčinnosť,
11.1O.Oprávnené osobysú:
a)
Poskytovateľ a ním povenené osoby;
b)
Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovatel‘ského orgánu a nimi
poverené osoby;
c)
Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
d)
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na
výkon kontroly/auditu;
e)
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
f)
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g)
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a
právnymi aktmi EÚ.

Či. XII.

UZATVÁRANIE DODATKOV

12.1. Zmluvu možno zmenit počas jej trvania bez nového verejného obstarávania len v súlade s ust. ~ 18 zákona
Č. 343/2015 z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej „ZVO“).
12.2. Menit alebo dopĺňat text tejto zmiuvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak
budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
12.3. I< návrhom dodatkov ktejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadrit písomne vtermíne S pracovných
dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho
podala. Ak nedójde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich
požiadala súd o rozhodnutie.

Čl. XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
13.1. Pre všetky konania neupravené touto zmluvou, ktoré pri realizácii stavby móžu nastať, platia ustanovenia
všeobecne platných právnych predpisov a Obchodného zákonníka platných v Slovenskej republike.
13.2. Zmluvné strany sa budú snažit prípadné spory, ktoré budú súvisiet s touto zmluvou, nešit mimosúdnou,
zmiernou cestou. V prípade, že nebude možné tieto spory nešit mimosúdnou, zmiernou cestou, rozhodne
o nich vecne a miestne príslušný súd.
13.3. zhotoviteľ má povinnost predkladat elektronickú verziu (vo formáte čitateľnom v MS Excel) podrobného
rozpočtu, ako aj povinnost predkladat v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku
ktorej dójde počas realizácie predmetu zmluvy.
13.4. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých Zhotovitel‘ prevezme dye vyhotovenia
a Objednávateľ dye vyhotovenia.
13.5. Vzhľadom na skutočnost, že predmet zákazky bude financovaný z operačného programu Kvalita životného
prostredia, Zmluva nadobudne platnost dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán
a účinnost, dňom nasledujúcim Po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:
a) došlo k overeniu a násIedne právoplatnému schváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho
administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom,
a) došlo k zverejneniu zmluvy v súlade so zákonom.
13.6. V prípade, ak overenie procesu verejného obstarávania bude so záporným výsledkom, zmluva
nenadobudne účinnost a od počiatku sa zrušuje.
13.7. Súčastou Zmluvy sú nasledovné prílohy:
a) príloha Č. 1— Ocenený výkaz výmen (v tiačenej i elektronickej podobe vo formáte xls/xlsx na CD/DVD),
b) príloha č. 2— Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok,
c) príloha Č. 3—Harmonogram prác,
Súčastou zmluvy sú aj nasledovné dokumenty:
d) výzva na predkladanie ponúk a prílohy k nej,
e) projektová dokumentácia,
fl stavebné povolenie,
g) ponuka úspešného uchádzača Zhotoviteľa.
—

13.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá podľa ich
slobodnej vóIe, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad zmluvu pri plnom vedomĺ
podpisujú.

V Beladiciach, dňa

V Zlatých Moravciach, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

