ZMLUVA O DIELO
"Rozhľadňa pod Kalinovým vrchom"

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov:
Sídlo:
IČO:

Obec Oščadnica

DIČ:

Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpený:

Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica
00 314 170
2020421513
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Ing. Marián Plevko, starosta

a
Zhotoviteľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

DIČ:

IČDPH:
Zapísaný:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:

E N Z A , s. r. o.

Májova 1098, 022 01 Čadca
36 375 918
2020134446
SK2020134446
V obchodnom registri OS Žilina, oddiel: Sro, vl. č.10729 / L
Jozef Mo skál, konateľ
Slovenská sporiteľňa, a.s.

PREAMBULA

A)

Dňa 03.02.2021 bol zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa
Zákona o verejnom obstarávaní vyhlásený prieshun trhu na obstaranie zákazky s „Rozhľadňa pod Kalinovým
vrchom" (ďalej aj ako „Prieskum trhu");

B)

Ponuka Zhotoviteľa predložená v Prieskume trhu bola na základe kritérií Prieskumu trhu vyhodnotená ako úspešná
a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal;

C)

Predmet zákazky bude financovaný z príspevku poskytnutého Verejnému obstarávateľovi - Zhotoviteľovi
z Oblastnej organizácie cestovného rnchu Kysuce a vo zvyšnej časti z rozpočtových prostriedkov Verejného
obstarávateľa.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom znení:
1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1

Definície

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom nižšie uvedený
význam:
,,Autorský zákon" znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
„Dielo" znamená kompletné dielo, ako je opísané v Špecifikácií predmetu zákazky a Projektovej dokumentácií, ktoré
mábyť Zhotoviteľom v súlade s Ponukou Zhotoviteľa vykonané podľa tejto Zmluvy.
,,Dokumentácia Zhotoviteľa" alebo jednotlivo „Dokument Zhotoviteľa" znamená všetky výpočty, výkresy,
príručky, projekty, modely a akékoľvek iné dokumenty, ktoré majú byť dodané Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy.
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„Harmonogram prác" znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný Zhotoviteľom podľa bodu 2.6
tejto Zmluvy. Po odovzdaní Harmonogramu prác sa tento stane Prílohou č. 3 Zmluv y .
,,Lehota plnenia" znamená lehotu na vykonanie Diela uvedenú v bode 2.5.2 tejto Zmluvy.
,,Materiály" znamenajú všetky materiály a výrobky, ktoré majú tvoriť alebo tvoria súčasť Diela.
,,Občiansky zákonník" znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
,,Obchodný zákonník" znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
,,Objednávatel"' znamená osobu menovanú ako objednávateľ v záhlaví tejto Zmlu v y .
„Ponuka Zhotoviteľa" znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil do Prieskumu trhu, a na základe ktorej bol
Zhotoviteľ v Prieskume trhu úspešný. Celá Ponuka Zhotoviteľa bola v súlade s podmienkami Výz v y prevedená do
tejto Zmluvy, ako Príloha č. 2 - Ponuka Zhotoviteľa.
„Poskytovateľ N F P " má význam uvedený v bode Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. Preambuly tejto

Zmluv y .

,,Právne predpisy" znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej úníe,
vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne ustanovenej verejnej správ y . Právne predpisy zahŕňajú aj
Technické normy.
,,Preberací protokol" má význam uvedený v bode 2.7.1. tejto Zmluvy.
,,Prieskum trhu" má význam uvedený v bode A) Preambuly tejto Zmluv y .
„Projektová dokumentácia" znamená projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie stavby „SO 3-2 Rozhľadňa
pod Kalinovým vrchom" vypracovaná Ing. Stanislavom 11ikovčákom a kol. ARCHEKTA s.r.o., ktorá bola súčasťou
Výzvy.
„Rozpočet" znamená rozpočet Zmluvnej ceny- ocenený výkaz výmer, ktorý Zhotoviteľ predložil do Prieskumu trhu
na základe Výz v y ako súčasť Ponuky Zhotoviteľa.
„Stavebný zákon" znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších

predpisov.

„Stavenisko" znamená miesta, kde má byť Dielo v y hotovené, na ktoré majú byť Materiály dodané, ako je definované
v Špecifikácií predmetu zákazky.
„Subdodávatel"' je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na
plnenie určitej časti tejto Zmluvy.
„Špecifikácia predmetu zákazky" znamená Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Špecifikácia predmetu zákazky špecifikuje
účel, rozsah a technické a iné kritériá a požiadavky na Dokumentáciu Zhotoviteľa, Dielo a ostatné plnenia tejto
Zmluvy tak, ako ich Objednávateľ definoval v prílohe č. 1 Výzvy (pre vylúčenie pochybností, Špecifikácia predmetu
zákazky zahŕňa aj dokumenty(najmä Projektovú dokumentáciu), ktoré tvorili súčasť prílohy č. 1 Výz v y ).

„Technické normy" znamenajú technické normy (STN, EN) vzťahujúce sa na akékoľvek práce na Diele, samotné
Dielo a Materiály, a ostatné normy uvedené v Špecifikácií predmetu zákazky alebo normy definované Právnymi
predpismi.
„Technický dozor" znamená osobu menovanú ako technický dozor zo strany Objednávateľa. Technický dozor je
personál Objednávateľa a vykonáva kontrolu prác Zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti stanovené touto Zmluvou.
,,Vyššia m o c " má význam uvedený v bode 3.2.5 tejto Zmluvy.
„Výzva" znamená list výzvu Objednávateľa označená ako „Výzva na predloženie cenovej ponuky", ktorou ako
verejný obstarávateľ vyhlásil Prieskum trhu.
„Zákon o verejnom obstarávaní" znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
,,Záručná doba" znamená zárnčnú dobu podľa bodu 3.3.1 tejto Zmluv y .
,,Zhotoviteľ" znamená osobu menovanú ako zhotoviteľ v záhlaví tejto Zmluv y .
„Zmluva o N F P " má význam uvedený v bode Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. Preambuly tejto

Zmluvy.

,,Zmluva" znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení.
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„Zmluvná c e n a " znamená konečnú pevnú cenu, za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie akýchkoľvek vád
Diela a poskytnutie ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane DPH uvedenú v bode 3.1.2 tejto Zmluvy.
„Zmluvná strana" znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa podľa kontextu. V prípade označenia ako Zmluvné
strany, zahŕňa tento pojem aj Objednávateľa aj Zhotoviteľa.
1.2

Výklad Zmluvy a pojmov
Ak z kontextu Zmluvy nevyplýva meco iné alebo v Zmluve nie je vyslovene uvedené inak, pre výklad Zmluvy
a pojmov platia nasledovné pravidlá:

1.3

a)

slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich množné číslo a naopak;

b)

slová v mužskom rode zahŕňajú aj ich ženský rod a naopak;

c)

názvy bodov alebo nadpisy alebo vysvetľujúce poznámky, ktoré sa uvádzajú v tejto Zmluve, slúžia iba pre lepšiu
orientáciu a pri vysvetľovaní podstatných podmienok a ustanovení tejto Zmluvy sa nebudú brať do úvahy;

d)

prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, pričom v p1-Ípade rozporov medzi textom Zmluvy a znením
príloh Zmluvy platí poradie záväznosti dokumentov podľa bodu 1.3 tejto Zmluvy;

e)

deň sa rozumie kalendámy deň, pokiaľ Zmluva neurčuje inak;

f)

osobou sa rozumie aj právnická aj fyzická osoba, vrátane jej právneho nástupcu.

Poradie záväznosti dokumentov
Ustanovenia tejto Zmluvy a jej príloh je potrebné vykladať, ako vzájomne sa doph'í.ujúce a vysvetľujúce, t. j.
opomenutia záväzkov v nadradených dokumentoch nespôsobujú zánik záväzkov ustanovených v dokumentoch nižšej
záväznosti. Pre účely výkladu a interpretácie tejto Zmluvy a jej príloh budú mať nižšie uvedené dokumenty nasledovné
poradie záväznosti:
a)

Zmluva,

b)

Ponuka Zhotoviteľa,

c)

Špecifikácia predmetu zákazky,

d)

Harmonogram prác.

1.4

Predmet Zmluvy

1.4.1

Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Zhotoviteľa:

1.4.2

a)

Zhotoviteľ je povinný dodať Materiály a Dokumentáciu Zhotoviteľa uvedenú v Zmluve, ktoré sú potrebné pre
riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie vád na Diele a prevádzku Diela;

b)

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a dokončiť pre Objednávateľa Dielo v súlade s Ponukou Zhotoviteľa,
Projektovou dokumentáciou, Špecifikáciou predmetu zákazky, Zmluvou a Právnymi predpismi, a odstrániť na
Diele akékoľvek vady;

c)

Zhotoviteľ je povinný riadne vyhotovené a dokončené Dielo Objednávateľovi odovzdať v súlade s postupmi
a podmienkami podľa tejto Zmluvy.

Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Objednávateľa:
a)

Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo a/alebo
ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy vykonať riadne a včas;

b)

Objednávateľ je povinný za 1-iadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na základe tejto Zmluvy Zhotoviteľovi
zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou;

c)

Objednávateľ je riadne vykonané Dielo povinný v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať.

1.4.3

Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných strán spojených s riadnym
plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

2.

ZHOTOVENIE DIELA

2.1

Stavenisko
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2.1.1

Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi v rozsahu, v akom ich má k dispozícií, všetky dôležité a potrebné údaje
a informácie o faktickom a právnom stave Staveniska, najmä, ale nie výlučne, o užívacích právach k Stavenisku,
o dostupných geologických a hydrologických podmienkach Staveniska vrátane informácií o príjazdových cestách. Za
interpretáciu všetkých týchto údajov zodpovedá Zhotoviteľ. Objednávateľ Zhotoviteľovi najmä poskytol možnosť
individuáh1ej obhliadky Staveniska pred podpisom tejto Zmluvy.

2.1.2

Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rozsahu v akom to bolo prakticky možné, sa oboznámil s formou, povahou a podmienkami
Staveniska, vrátane so všetkými geologickými a hydrogeologickými podmienkami Staveniska pred podpisom tejto
Zmluvy, a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska známy. Zhotoviteľ zároveň v rozsahu, v akom to bolo prakticky
možné, získal všetky informácie o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela
a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a na Diele, ako aj informácie o prístupových
a príjazdových cestách k Stavenisku.

2.1.3

Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť resp. zabezpečiť právo prístupu na Stavenisko tak, aby Zhotoviteľ
mohol Dielo riadne vyhotoviť a dokončiť a odovzdať Objednávateľovi v Lehote phienia. Objednávateľ poskytne
prístup na Stavenisko Zhotoviteľovi najneskôr do piatich (5) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
O poskytnutí prístupu Zhotoviteľa na Stavenisko Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní Staveniska. Tento
protokol musí b y ť podpísaný oboma Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s phiením podľa tejto
Zmluvy po dobu, po ktorú mu Objednávateľ neposkytol právo prístupu na Stavenisko podľa tohto bodu.

2.2

Podmienky vykonania Diela

2.2.1

Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo a všetky Materiály budú vyhovovať Špecifikácií predmetu zákazky, Ponuke
Zhotoviteľa, Zmluve a Právnym predpisom.

2.2.2

Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť, akúkoľvek a všetku súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu
vyhotoveniu a dokončeniu Diela vrátane súčinnosti pri spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek
iným subjektom. V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať poskytnutie súčinnosti druhej Zmluvnej
strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať druhú Zmluvnú stranu. V opačnom prípade sa bude
mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola poskytnutá riadne.

2.2.3

Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade so Špecifikáciou predmetu
zákazky a Dokumentáciou Zhotoviteľa a špecifikami Staveniska, a je povinný napraviť každú chybu v situovaní,
umiestnení, rozmeroch alebo vytýčení Diela na Stavenisku.

2.2.4

Kontrolu vykonávania Diela vykonáva Technický dozor Objednávateľa. Technickému dozoru musí b y ť umožnený
prístup k akejkoľvek časti Diela. Žiadna časť Diela nesmie b y ť zak r y tá bez súhlasu Technického dozoru. Akékoľvek
podstatné skutočnosti a okohiosti týkajúce sa vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný konzultovať s Technickým
dozorom Objednávateľa. Technický dozor je oprávnený schvaľovať súpis vykonaných prác. Technický dozor
Objednávateľa je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Pre vylúčenie pochybností, žiadny
záznam a/alebo schválenie práce zo strany Technického dozoru Objednávateľa, nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej
zodpovednosti alebo povinnosti. Objednávateľ je povinný ustanoviť osobu vykonávajúcu funkciu Technického
dozoru najneskôr do piatich (5) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy (ak tak neurobil už skôr).

2.2.5

Zhotoviteľ bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a všetkých energií a ďalších služieb,
ktoré môže pri realizácií Diela potrebovať, a to formou zriadenia osobitných odberných miest jednotlivých, ktoré
môže pri realizácii Diela potrebovať, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Všetky náklady na energie znáša
Zhotoviteľ.

2.2.6

Zhotoviteľ počas celej platnosti tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za všetky práce na Diele a akékoľvek
nebezpečenstvo spojené s prácami na Diele, zhotovovaním Diela a akýmikoľvek inými prácami a činnosťami, ktoré
je Zhotoviteľ povinný vykonať na základe tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí najmä, nie však výlučne:
a)

aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolané osoby, a to najmä na miesta, kde
môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia;

b)

označenie Staveniska;

c)

zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov,
na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby
a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom a čistom stave;

d)

umiestnenie a skladovanie Materiálov na Stavenisku;

e)

poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach;
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f)

bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne,
zabezpečením bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia vlády SR č.
391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, nariadenia vlády SR
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, nariadenia vlády
SR č. 387 /2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci a nariadenia
vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii
s bremenami;

g)

požiarnu ochranu Staveniska a Diela v zmysle zákona N R SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a
ochranu zdravia a požiarnej ochrane Staveniska a Diela; tým nie je dotknutá povinnosť zabezpečiť požiarnu
ochranu podľa Projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby, ktorý tvorí súčasť Špecifikácie predmetu zákazky;

h)

aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali fajčenia na Stavenisku mimo priestorov výhradne
určených a označených Zhotoviteľom na tieto účely;

i)

vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojok a meračov energií,
kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku (ak také sú) alebo v jeho
okolí, najmä podopierať ich, zabezpečovať ich údržbu a opravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ
potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá;

j)

predchádzanie škodám na majetku tretích osôb;

k)

na Stavenisku, počas celého zhotovovania Diela, dostupnosť Projektovej dokumentácie a iných technických
podkladov alebo ich kópií, potrebnej na uskutočňovanie Diela a na výkon štátneho stavebného dohľadu;

1)

pred dňom odovzdania a prevzatia Diela odstránenie všetkých technologických zariadení a vybavenia Staveniska
zo Staveniska, nadbytočných stavebných výrobkov, a odpadu zo Staveniska, pričom toto ustanovenie sa
primerane použije aj v prípade odstraňovania vád a nedorobkov;

m)

bezpečnosť a ochranu zdravia osôb pohybujúcich sa v blízkosti Staveniska s ohľadom na to, že Stavenisko sa
nachádza v turistickej oblasti v blízkosti lanovky, kde je zvýšený pohyb turistov.

2.2.7

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky technologické zariadenia Staveniska a Mateľiály nevyhnutné pre zhotovenie
Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli
na Stavenisku k dispozícii všetky technologické zariadenia Staveniska a Materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela.
Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len technologické zariadenia Staveniska a Mateľiály určené
na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu technologických zariadení Staveniska
a Materiálov pred poškodením alebo zničením a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpísané, resp. požadované
vlastnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých Materiálov, ktoré použil na zhotovenie Diela, s príslušnými
Právnymi predpismi a touto Zmluvou. Nebezpečenstvo vzniku škody na Materiáloch a Diele znáša výlučne Zhotoviteľ
a to až do úplného prevzatia Diela zo strany Objednávateľa v súlade s bodom 2.7 tejto Zmluvy.

2.2.8

Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane prípadných stavebných odpadov podľa príslušných
ustanovení zákona č. 79 /2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením
tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za plnenie a plní za Objednávateľa aj všetky povinnosti pôvodcu
odpadu v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch. V prípade ak Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda
v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením
akýchkoľvek povinností podľa zákona o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní
Objednávateľa za akékoľvek takéto škody.

2.2.9

Odo dô.a začatia vykonávania prác na Diele je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona
a príslušných vykonávacích predpisov. Pri vedení stavebného denníka sa budú Zmluvné strany riadiť najmä
ustanoveniami§ 46 písm. d) Stavebného zákona a§ 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 453/2000 Z. z. o niektorých ustanoveniach Stavebného zákona. Stavebný denník musí byť trvale prístupný všetkým
pracovníkom podieľajúcim sa na vykonávaní Diela a kontrolným orgánom na vopred dohodnutom mieste na
Stavenisku. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky na Diele. Žiadny
súhlas alebo zápis Objednávateľa vo vzťahu k Dielu alebo postupe prác na Diele nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej
zodpovednosti. Ak sa na Diele nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpo1y, nedostatky alebo akékoľvek iné vady,
tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa
uvedené v stavebnom denníku alebo inak udelené zo strany Objednávateľa.

Strana 5 z 15

2.2.10

Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a kontrolovať postup Zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela.
Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť pri vykonávaní kontroly podľa tohto bodu. Vykonanie
kontroly zo strany Objednávateľa (Technického dozom) Zhotoviteľa nezbavuje žiadnej povinnosti alebo
zodpovednosti.

2.2.11

Pre vylúčenie pochybností, podmienkami vykonania Diela uvedenými v tomto bode nie sú dotknuté ostatné
!?odmienky uvedené v ostatných častiach Zmluvy, najmä v Projektovej dokumentácií a v ostatných častiach
Specifikácie predmetu zákazky.

2.3

Dokumentácie Zhotoviteľa

2.3.1

Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ktorú je povinný zhotoviť podľa tejto Zmluvy.
Každá Dokumentácia Zhotoviteľa bude vyhotovená v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, Špecifikáciou predmetu
zákazky, Zmluvou a Právnymi predpismi. Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje vo vzťahu k určitej časti Dokumentácie
Zhotoviteľa inak, Zhotoviteľ je povinný odovzdať finálne znenie (po príslušnom preskúmaní zo strany Objednávateľa
v prípadoch, v ktorých sa vyžaduje) akejkoľvek Dokumentácie Zhotoviteľa v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej
forme a v jednom (1) vyhotovení v elektronickej forme. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, Že poskytne Objednávateľovi
výhradnú a bezodplatnú licenciu na akékoľvek použitie Dokumentácie Zhotoviteľa (vrátane kopírovania, užívania,
zdieľania Dokumentácie Zhotoviteľa ako aj vyhotovovania a užívania modifikácii Dokumentácie Zhotoviteľa, a to aj
prostredníctvom tretích osôb) s právom postupovať takúto licenciu a udeľovať sublicenciu tretím osobám. Táto
licencia bude:
a)

platiť počas skutočnej alebo predpokladanej životnosti (ktorákoľvek je dlhšia) Diela resp. príslušných častí Diela;

b)

oprávňovať Objednávateľa a/alebo ktorúkoľvek osobu, ktorá je vlastníkom príslušnej časti Diela na akékoľvek
použitie Dokumentácie Zhotoviteľa (vrátane kopírovania, užívania, zdieľania Dokumentácie Zhotoviteľa ako aj
vyhotovovania a užívania modifikácii Dokumentácie Zhotoviteľa) pre účely dokončenia, prevádzky, údržby,
zmien, úprav, opráv a demolácie Diela;

c)

v prípade Dokumentácie Zhotoviteľa, ktorá je vo forme počítačových programov alebo iného softvém (ak je),
umožňovať ich používanie na ktoromkoľvek počítači Objednávateľa a / alebo ktorejkoľvek tretej osoby, ktorá je
v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom;

d)

oprávňovať Objednávateľa a/alebo ktorúkoľvek tretiu osobu v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom na
použitie, zmenu, úpravu, prepracovanie, prekreslenie alebo iný spôsob použitia Dokumentácie Zhotoviteľa za
účelom vykonania akýchkoľvek ďalších prác súvisiacich so zmenou, opravou, rekonštrukciou, prestavbou, atď.
Diela po jeho dokončení.

2.3.2

Každý dokument, ktorý znamená Dokumentáciu Zhotoviteľa a vyžaduje sa jeho schválenie alebo odsúhlasenie zo
strany Objednávateľa podľa tejto Zmluvy (ak také sú) bude predložený Objednávateľovi na preskúmanie l x v tlačenej
forme a l x v elektronickej forme. Odo dňa, kedy Objednávateľ obdrží takýto Dokument Zhotoviteľa má
Objednávateľ 10 dní na preskúmanie Dokumentu Zhotoviteľa, ak nie je v Zmluve osobitne uvedené inak. V rámci
lehoty na preskúmanie má Objednávateľ povinnosť vydať Zhotoviteľovi oznámenie, že Dokument Zhotoviteľa spfňa
požiadavky podľa Zmluvy alebo nespfňa požiadavky podľa Zmluvy s konkrétnym uvedením všetkých požiadaviek,
ktoré nespfňa. Ak Dokument Zhotoviteľa nespfňa požiadavky Zmluvy, bude na náklady Zhotoviteľa opravený, znova
predložený a znova preskúmaný v súlade s týmto bodom. Opätovné preskúmanie opraveného Dokumentu
Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za omeškanie s odovzdaním Dokumentu Zhotoviteľa a/alebo za omeškanie
s iným súvisiacim plnením podľa tejto Zmluvy. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade, ak k dátumu odovzdania
Dokument Zhotoviteľa nespfi'ia požiadavky tejto Zmluvy, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym
odovzdaním Dokumentu Zhotoviteľa ku dňu, kedy mal Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy odovzdať Dokument
Zhotoviteľa Objednávateľovi (ak taký dátum je), a to bez ohľadu na jeho následnú opravu.

2.3.3

Ak Dokument Zhotoviteľa spfňa požiadavky Zmluvy. Objednávateľ o tom v lehote na preskúmanie podľa bodu 2.3.2
Zhotoviteľovi vydá potvrdenie. Pokiaľ Objednávateľ v príslušnej lehote na preskúmanie Zhotoviteľovi nevydá
oznámenie, že Dokument Zhotoviteľa nespfňa požiadavky tejto Zmluvy, postupom podľa bodu 2.3.2 tejto Zmluvy
alebo Zhotoviteľovi nevydá potvrdenie podľa tohto bodu, má sa za to (platí fikcia), že toto potvrdenie bolo vydané v
posledný de1i. lehoty na preskúmanie.

2.3.4

Vydanie potvrdenia alebo akékoľvek iné schválenie či súl1las Objednávateľa vo vzťahu k Dokumentácii Zhotoviteľa
nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa v Dokumentácii Zhotoviteľa nájdu chyby, opomenutia,
nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa,
nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa podľa tohto bodu 2.3.

2.4

Správ y o postupe prác a súpis

vy

konaných prác
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Zhotoviteľ pravidelne za každé dva kalendárne týždne vyhotoví a predloží Technickému dozoru Objednávateľa
správu o postupe prác na Diele do piatich (5) dní po skončení sledovaného obdobia, ktorého sa týkajú. Správa
o postupe prác bude obsahovať podrobný popis postupu prác, fotografie postupu prác, kópiu stavebného denníka za
sledované obdobie a porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác. Súčasťou správ o postupe prác bude aj
súpis vykonaných prác. Technickému dozoru Objednávateľa patrí lehota piatich (5) pracovných dní odo dňa
predloženia súpisu vykonaných prác na jeho preskúmanie. Na preskúmanie súpisu vykonaných prác sa primerane
uplatňujú ustanovenia o schvaľovaní Dokumentácie Zhotoviteľa podľa bodov 2.3.2 a 2.3.3 tejto Zmluvy. Technickým
dozorom schválený súpis vykonaných prác je podkladom pre fakturáciu Zmluvnej ceny podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy.
2.5

Lehota plnenia

2.5.1

Zhotoviteľ začne práce na realizácií Diela tak skoro, ako je to primerane možné ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto
Zmluvy tak, aby celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia.

2.5.2
2.5.3

K prevzatiu staveniska dôjde 5 dni od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
Lehota na vykonanie Diela je 240, resp. 180 kalendárnych dní - Dielo musí byť riadne zhotovené a odovzdané do 240
kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy, resp. do 180 kalendárnych dní odo dňa, kedy nastanú vhodné klimatické
podmienky v prípade, ak by zmluva nadobudla účinnosť v čase, kedy z objektívnych klimatických dôvodov nie je
možné začať práce na stavbe.
Zhotoviteľ je povinný Dielo v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia vyhotoviť tak, aby bolo pripravené
na úspešné absolvovanie kolaudačného konania a bolo spôsobilé na Preberacie konanie podľa bodu 2.7 tejto Zmluvy.

2.5.4

Zhotoviteľ bude mať nárok na predfženie Lehoty plnenia pokiaľ, a v takom rozsahu, v akom oneskorenie s
dokončením Diela bude spôsobené niektorou z nasledovných okolnosti:
a)

príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predfženie Lehoty plnenia podľa niektorého z bodov tejto Zmluvy,

b)

omeškanie alebo obmedzenie na strane Objednávateľa, ktoré je priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa,
a ktoré nebolo odstránené v primeranej lehote na základe výzvy Zhotoviteľa na odstránenie takéhoto omeškania
alebo obmedzenia,

c)

ak z dôvodu mrazov resp. iných klimatických podmienok, v časoch špecifikovaných v Harmonograme prác pre
vykonanie určitých prác alebo inštaláciu / aplikáciu / montáž určitých Materiálov, nie sú objektívne naplnené
predpoklady pre vykonanie týchto prác alebo inštaláciu / aplikáciu / montáž týchto Materiálov v zmysle
Právnych predpisov a/alebo v zmysle technických listov Materiálov vydaných výrobcami Materiálov;

d)

dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa.

2.6

Harmonogram prác

2.6.1

Zhotoviteľ najneskôr do piatich (5) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy predloží Objednávateľovi
grafický Harmonogram prác. Harmonogram prác bude zodpovedať požiadavkám Špecifikácie predmetu zákazky,
Ponuke Zhotoviteľa a tejto Zmluve. Po odovzdaní Harmonogramu prác patrí Objednávateľovi lehota na preskúmanie
Harmonogramu prác v trvaní piatich (5) dní. Na preskúmanie Harmonogramu prác platia primerane podmienky podľa
bodov 2.3.2 a 2.3.3 tejto Zmluvy. Harmonogram prác písomne odsúhlasuje Objednávateľ. Po preskúmaní
Harmonogramu prác Objednávateľom a jeho odsúhlasení sa tento stáva Prílohou č. 3 tejto Zmluvy.

2.6.2

Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval postupnú kompletizáciu celého Diela
vrátane vyhotovenia a dokončenia celého Diela najneskôr v Lehote plnenia. Grafický Harmonogram prác bude
obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram prác
bude obsahovať stručný popis všetkých činností a prác, ich vzájomnú postupnosť a časovou nadväznosť.

2. 7

Preberacie konanie

2.7.1

Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednávateľ preverí, že Dielo je spôsobilé a pripravené y r e riadnu
prevádzku, a že Dielo a k tomu zodpovedajúca Dokumentácia Zhotoviteľa nemá vady a spfňa požiadavky Specifikácie
predmetu zákazky, Projektovej dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, Právnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa končí
vydaním protokolu, ktorým Objednávateľ deklaruje splnenie záväzkov Zhotoviteľa vykonať a dokončiť Dielo riadne.
V Preberacom konaní Zhotoviteľ vykoná všetky prevádzkové skúšky za účelom preukázania, že Dielo môže byť
prevádzkované bezpečne tak, ako je špecifikované, za všetkých dostupných prevádzkových podmienok (konanie
podľa tohto bodu ďalej aj ako „Preberacie konanie" a protokol vydaný v Preberacom konaní ďalej aj ako „Preberací
protokol").
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2.7.2

Zhotoviteľ pre účely Preberacieho konania zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, dokumenty
a iné informácie, elektrinu, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Preberacie konanie prebehlo
v súlade so Zmluvou.

2.7.3

Preberacie konanie sa uskutoční až po zhotovení celého Diela. Zhotoviteľ je povinný k Preberaciemu konaniu
predložiť Objednávateľovi nasledovné doklady:
a)

Žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu;

b)

dodacie listy;

c)

všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ak ešte nebola Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy odovzdaná, najmä tak
dokumentáciu skutočného vyhotovenia, prevádzkové poriadky a ostatnú dokumentáciu vzťahujúcu sa na Dielo;

d)

všetky doklady o nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch v znení neskorších
predpisov;

e)

certifikáty a ďalšie dokumenty preukazujúce zhodu použitých Materiálov a záznamy zo všetkých skúšok
Materiálov;

f)

projektovú dokumentáciu a všetku ostatnú dokumentáciu, ktorá je nevyhnutná pre úspešné podanie žiadosti
o vydanie kolaudačného rozhodnutia na príslušný stavebný úrad a pre vydanie kolaudačného rozhodnutia
k Dielu;

g)

2x kópiu stavebného denníka;

h)

akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú b y ť Objednávateľovi odovzdané na základe tejto Zmluvy, Špecifikácie
predmetu zákazky, Projektovej dokumentácie, Ponuky Zhotoviteľa alebo Právnych predpisov.

2.7.4

Preberacie konanie sa začína dňom predloženia žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu so všetkými
dokumentami podľa bodu 2.7.3 vyššie. Predloženie žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu Objednávateľovi
znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa je Dielo vykonané a dokončené riadne v súlade so Zmluvou, nemá vady, a je
pripravené k úspešnému Preberaciemu konaniu. Za riadne dokončené Dielo sa považuje dokončené bez vád a v súlade
s Ponukou Zhotoviteľa, Projektovou dokumentáciou, Špecifikáciou predmetu zákazky, Zmluvou a Právnymi
predpismi.

2.7.5

Do štrnástich (14) dní odo d11a začatia Preberacieho konania je Objednávateľ povinný:
a)

vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou,
s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela pre zamýšľaný účel; alebo

b)

zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením vád Diela a prác, ktoré musí Zhotoviteľ
vykonať, aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou.

2.7.6

V prípade, ak Objednávateľ nevydá Preberací protokol alebo žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu nezamietne
v lehote podľa bodu 2.7.5, má sa za to, že Preberací protokol bol vydaný k poslednému dňu tejto lehoty. Vydaním
Preberacieho protokolu alebo uplynutím lehoty podľa bodu 2.7.5 v prípade fikcie vydania Preberacieho protokolu
podľa predchádzajúcej vety sa končí Preberacie konanie. Vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ
Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu. Pokiaľ Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi
vydanie Preberacieho protokolu do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má sa za to,
Že vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto lehoty.

2.7.7

Dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 2.7.6 prechádza na Objednávateľa
vlastníctvo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele.

2.7.8

Pre vylúčenie pochybností, ak bude m a ť Dielo k dátumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady zistené v rámci
Preberacieho konania podľa tohto bodu 2.7 Zmluvy, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym a
včasným plnením k dátumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohľadu na to, či boli vady v rámci Preberacieho konania
zistené po tomto dátume. Odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu
podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku
na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v Lehote plnenia.

2.7.9

V prípade, že Objednávateľ odmietne vydať Preberací protokol postupom podľa bodu 2.7.5b), Zhotoviteľ po
odstránení vytknutých vád opätovne predloží žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu podľa bodu 2. 7 .1 resp. 2. 7 .3h)
tejto Zmluvy a Objednávateľovi plynie lehota v zmysle bodu 2.7.5 tejto Zmluvy, pričom bod 2.7.6 sa aplikuje
primerane. Opätovným vykonaním Preberacieho konania nie je dotknutý tento bod 2.7.9. Pre vylúčenie pochybností,
bez ohľadu na to, kedy Objednávateľ vydá Preberací protokol napr. aj pre prípad opakovaného Preberacieho konania
(pokiaľ neplatí fikcia vydania Preberacieho protokolu podľa bodu 2.7.6 platí, že pokiaľ k uplynutiu Lehoty plnenia
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nebolo Dielo spôsobilé na úspešné ukončenie Preberacieho konania (t. j. vykonané bez vád resp. bez vád, ktoré bránia
užívaniu Diela pre dohodnutý účel), Zhotoviteľ sa dostal do omeškania ku dňu nasledujúcemu po uplynutí Lehoty
plnenia. Vyššie uvedené znamená, že odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho
protokolu v Preberacom konaní Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa
nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s riadnym a včasným ph1enim v Lehote plnenia.
2.7.10

V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 2.7.Sa) s výnimkou drobných nedokončených prác
a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ v Preberacom protokole určí alebo sa so Zhotoviteľom dohodne
na primeranej lehote na odstránenie týchto vád a nedorobkov. O úplnom odstránení vád a nedorobkov podľa
Zmluvné strany vyhotovia protokol o úplnom odstránení vád a nedorobkov. Tento protokol musí b y ť podpísaný
oboma Zmluvnými stranami.

2.7.11

Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela v dodatočnej primeranej lehote určenej v Preberacom protokole
podľa bodu 2.7.5a) vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 3.5.lb) tejto Zmluvy.
V prípade, ak vznikne Objednávateľovi škoda v dôsledku užívania Diela s vadami a nedorobkami uvedenými
v Preberacom protokole, Zhotoviteľ Objednávateľa za túto škodu odškod1ú v plnom rozsahu.

2.8

Kolaudácia Diela
Bez ohľadu na ustanovenia o Preberacom konaní je Zhotoviteľ zodpovedný za to, že Dielo bude spôsobilé na úspešné
absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výstupom bude vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia na
užívanie Diela. Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie Diela podá Objednávateľ, avšak Zhotoviteľ
sa zaväzuje v prípade potreby Objednávateľovi poskytnúť akúkoľvek a všetku potrebnú súčinnosť na zabezpečenie
kolaudačného rozhodnutia k Dielu vrátane bezplatného odstránenia akýchkoľvek nedostatkov či vád Diela, ktoré
budú zabraňovať vydaniu kolaudačného rozhodnutia k Dielu, a to bez ohľadu na vydanie Preberacieho protokolu
k Dielu, a to až do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia na užívanie Diela.

3.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

3.1

Zmluvná cena a platobné podmienky

3.1.1

Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky M F SR č. 87 /1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách
a je rozčlenená nasledovne:

3.1.2

Celková maximálna Zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je
nasledovná:
Cena bez DPH:

43 404,84 E U R

Sadzba DPH:

8 680,97 E U R

Cena s DPH:

52 085,81 E U R

(slovom: päťdesiatdvatisícosemdesiatpäť eur a osemdesiatjeden eurocentov)
(ďalej aj ako „Zmluvná cena'')
3.1.3

Zmluvná cena je cena maximálna a je totožná s cenou, ktorú Zhotoviteľ predložil vo svojej Ponuke Zhotoviteľa.
Zmluvná cena je premietnutá v Rozpočte Diela, ktorý je súčasťou Ponuky Zhotoviteľa. Objednávateľ je povinný
uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a plnení. Objednávateľ si vyhradzuje právo na pomerné
zníženie ceny v prípade, ak sa časť Diela z dôvodov nepredvídateľných v čase uzatvorenia Zmluvy sa nebude z
podnetu Objednávateľa realizovať. Zmluvná cena a Rozpočet Diela zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne
vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých vád, a zahŕňa v sebe všetky ostatné ph1enia v rozsahu a na
základe tejto Zmluvy, Výzvy a Ponuky Zhotoviteľa. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky
povinnosti nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela, vrátane všetkých Materiálov, súčiastok, dielov, cla,
daní, personálneho zabezpečenia, dopravy a akýchkoľvek iných poplatkov, ktoré bude nutné vynaložiť podľa tejto
Zmluvy. Pokiaľ určité práce alebo plnenie alebo jej/jeho časť nie sú obsiahnuté v Rozpočte Diela ako samostatná
položka, má sa za to, že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných položkách Rozpočtu Diela.

3.1.4

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru za všetky skutočne vykonané práce až po vydaní
Preberacieho protokolu resp. po vydaní protokolu o odstránení vád na Diele (ak boli vytknuté). Objednávateľ sa
zaväzuje uhradiť iba skutočne vykonané práce v zmysle Rozpočtu Diela potvrdené Technickým dozorom
Objednávateľa na základe predložených súpisov skutočne vykonaných prác.
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3.1.5

Splatnosť faktúr y podľa tejto Zmluv y je 30 dní od doporučeného doručenia faktú r y bez nedostatkov do sídla
Objednávateľa v zmysle Zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy.

3.1.6

Faktúra v y stavená na základe tejto Zmlu v y musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na túto
Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluv y , podklady k fakturácií - Technickým dozorom schválené súpisy
v y konaných a fakturovaných prác. Ak faktúra nebude obsahovať v y ššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené
prílohy, alebo ak nebude obsahovať správne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi
spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto pdpade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktú r y
prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo
doplnenej faktú r y do sídla Objednávateľa.

3.2

Riziko a zodpovednosť za škodu

3.2.1

Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú jeho zavinením, ktoré vzniknú
Objednávateľovi a iným osobám na Stavenisku, na samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach,
ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú v y konané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo
ním poverenými Subdodávateľmi.

3.2.2

Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť nenávratného finančného pdspevku
na fmancovanie predmetu Diela Poskytovateľovi NFP, resp. sankcia uložená Objednávateľovi Poskytovateľom NFP
v prípade, ak Dielo nebude v y konané riadne a/alebo v Lehote plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Nárok na
náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami Zmluv y .

3.2.3

Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej sprá v y
alebo orgánov štátnej sprá v y za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich s plnením Zmluv y , za ktoré nesie
zodpovednosť Zhotoviteľ.

3.2.4

Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti s poškodením alebo
stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnuteľného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata
vyplýva z dôvodov Dokumentácie Zhotoviteľa, v y hotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek vád
alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluv y Zhotoviteľom.

3.2.5

Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich vznik možno
pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysli taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne
splnené všetky nižšie uvedené znaky:
a)

je mimo kontroly Zmluvnej strany;

b)

proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť;

c)

Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane

d)

Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluv y objektívne nemohla predvídať.

v y hnúť

alebo ju prekonať; a zároveň

(okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „Vyššia moc")
3.2.6

Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je odôvodnené predpokladať,
že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmlu v y , najmä tak prekážku podľa bodu 3.2.5 a bodu
2.5.4 tejto Zmluvy, ale aj podľa akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu
bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom
takýchto prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do naj v y ššej možnej
mie r y zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci.

3.3

Záručná doba a zodpovednosť za vady

3.3.1

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo, ako aj všetky Materiály budú mať počas Záručnej doby vlastnosti dohodnuté
v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a že bude spôsobilé na riadne používanie
na účel, na ktorý je určené. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými
stranami a trvá po dobu šesťdesiat (60) mesiacov (ďalej aj ako „Záručná doba'').

3.3.2

Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo a Dokumentácia Zhotoviteľa počas celej Záručnej doby v súlade so
Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný v y konať všetky práce k odstráneniu vád
Diela a Dokumentácie Zhotoviteľa oznámených Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný všetky tieto vady odstrániť
a všetky práce vykonať na svoje náklady a riziko.
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3.3.3

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, aj k e ď sa
vada stane zjavnou až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe
prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa.

3.3.4

Zhotoviteľ určuje, ako zodpovednú osobu na oznamovanie vád a havarijných udalostí]ozefMoskál, Objednávateľ sa
zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatni bezodkladne po jej zistení písomne, a to zaslaním emailu
na vyššie uvedenú emailovú adresu. Na odstránenie bežných vád zistených a reklamovaných Objednávateľom v
Záručnej dobe nastúpi Zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia Objednávateľom. V takom
prípade je Zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) dní odo dňa
doručenia požiadavky na odstránenie vady, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodne na inej lehote.

3.3.5
3.4
3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú
Objednávateľ nemôže užívať Dielo resp. časť Diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
Práva duševného vlastníctva
V prípade, že Dielo a/alebo akákoľvek časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy bude mať povahu autorského diela v
zmysle Autorského zákona, tak Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi v súlade s ustanovením§ 65 a nasl. Autorského
zákona licenciu resp. sublicenciu na použitie takto chráneného autorského diela, a to výhradnú, neobmedzenú (bez
časového a teritoriálneho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a užívanie Diela prípadne inej časti
plnenia Objednávateľom v súlade s účelom tejto Zmluvy. Za týmto účelom a v tomto rozsahu je Objednávateľ
oprávnený udeliť sublicenciu tretím osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena Zhotoviteľa za poskytnutie
licencie/sublicencie podľa tohto bodu 3.4 je zahrnutá v Rozpočte Diela.
Zhotoviteľ prehlasuje, že dodaním akéhokoľvek technického alebo akéhokoľvek iného zariadenia alebo dokumentácie,
ktoré je súčasťou Diela nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb
vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni Objednávateľa pred
akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči Objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou Diela.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy od akýchkoľvek, výrobcov a
prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či akýchkoľvek iných osôb, potrebné pre prevádzkovanie
Diela.
Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne porušenie akýchkoľvek majetkových a/
alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb Zhotoviteľom v súvislosti s plnení tejto Zmluvy.

3.4.5

Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľ odškodniť pred každým nárokom tretej osoby z porušenia akéhokoľvek
patentového práva, registrovaného návrhu, autorského práva, ochrannej známky, obchodného záväzku, obchodného
tajomstva, alebo iných duševných a priemyselných práv súvisiacich s Dielom, ktorý vznikne z alebo v súvislosti
s Dokumentáciou Zhotoviteľa, výrobou alebo vyhotovením Diela alebo používaním Diela Objednávateľom.
Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením akýchkoľvek
povinností Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy.

3.5

Zmluvné sankcie

3.5.1

V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe faktú r y nárok požadovať od
Zhotoviteľa zaplatenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia takého nároku zo strany Objednávateľa povinný
Objednávateľovi zaplatiť nasledovné zmluvné pokuty (pre vylúčenie pochybností, pre každý prípad, kedy nastane
akákoľvek z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek aj opakovane):
a)

V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela v Lehote plnenia má Objednávateľ nárok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za každý aj začatý deň omeškania;

b)

V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela podľa bodu 2.7.11 tejto Zmluvy má Objednávateľ
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- E U R (slovom: tristo euro) a to za každý aj začatý deň
omeškania;

c)

V prípade, ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi v rozpore s postupom podľa
bodu 3.7 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.OOO,-E U R (slovom:
päťtisíc euro);

d)

V prípade, ak Zhotoviteľ na prvú výzvu Objednávateľa podľa bodu 3.9 tejto Zmluvy nenapraví porušenie alebo
neplnenie tejto Zmluvy v primeranej lehote má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,E U R (slovom: tristo euro), a to za každý ajzačatý deň,kedy toto porušenie alebo neplnenie trvá.
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3.5.2

V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške
0,05 % z dlžnej sumy vrátane D P H za každý aj začatý deň omeškania.

3.5.3

Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený záväzok. Rovnako
nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto
Zmluvy v plnej výške.

3.5.4

Splatnosť faktú r y za zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude minimálne sedem (7) kalendárnych dní.

3.6

Trvanie a ukončenie Zmluvy

3.6.1

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni jej zverejnenia
v Centráh1om registri zmlúv v súlade s Právnymi predpismi.

3.6.2

Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých záväzkov
Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto
Zmluvy.

3.6.3

Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou dohodou
Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán.

3.6.4

V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení
Zmluvy musí b y ť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia
zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.

3.6.5

V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
Odstúpenie od Zmluvy musí m a ť písomnú formu, musí b y ť doručené drnhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť
porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.

3.6.6

Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom.
Na účely tejto zmluvy sa za podstatné pornšenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä, nie však výlučne:

3.6.7

a)

ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v Ponuke Zhotoviteľa predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé,
neúplné alebo skreslené údaje;

b)

ak Zhotoviteľ ani opakovane nesplni výzvu k náprave podľa bodu 3.9 tejto Zmluvy;

c)

ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa
Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu);

d)

ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu Preberacieho konania ani v prípade opakovaného Preberacieho konania;

e)

ak Zhotoviteľ zadá celé Dielo ako subdodávku alebo postúpi Zmluvu bez súhlasu Objednávateľa;

f)

ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním Diela v Lehote plnenia o viac, ako 30 kalendárnych dní;

g)

ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľ odstúpiť od Zmluvy.

Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon o verejnom obstarávaní") v prípade:
a)

ak v čase uzatvorenia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti
osobného postavenia podľa bodu 1.1 prílohy č. 3 Výzvy stanovujúceho podmienky účasti osobného postavenia,

b)

ak táto Zmluva nemala b y ť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti
vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade
so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.

3.6.8

Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od časti Zmluvy, ktorou došlo k
podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy, a ktorá si vyžadovala nove verejné obstarávanie.

3.6.9

Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ nebol
v čase uzavretia Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov
verejného sektora.

3. 7

Subdodávatelia

3.7.1

Zhotoviteľ je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich Subdodávateľov. Zoznam
Subdodávateľov tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy (ak sú; ak nie sú Príloha č. 4 zostáva prázdna). V zozname
Subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého Subdodávateľa z celkovej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej
konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
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3.7.2

V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich Subdodávateľov, je povinný
rešpektovať nasledovné pravidlá:
a)

Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí b y ť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky

v rovnakej kvalite, ako pôvodný Subdodávateľ a musí spfňať rovnaké podmienky, ako pôvodný Subdodávateľ

(ak boli stanovené),

b)

Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s predložením dokladov
preukazujúcich splnenie podmienky uvedenej vyššie.

3.7.3

Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 3.7.2b) vyššie a aktualizovaným znením Prílohy č. 4
musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky.
Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 3.7.2 vyššie.

3.7.4

Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie Subdodávateľov nie je potrebné
uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu.

3.7.5

V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy Subdodávateľa, Zhotoviteľ
za konanie Subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.

3.8

Odborníci

3.8.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výkon vybraných odborných činností v rámci plnenia tejto Zmluvy bude vykonávať výlučne
prostredníctvom odborníkov, prostredníctvom ktorých preukazoval splnenie podmienok účasti technickej
spôsobilosti podľa prílohy č. 3 Výzvy stanovujúcej podmienky účasti, a ktorých za týmto účelom identifikoval vo
svojej Ponuke Zhotoviteľa (ďalej aj ako „Odborníci"). Zoznam jednotlivých Odborníkov s uvedením ich kvalifikácie
a doklady preukazujúce ich kvalifikáciu tvoria obsah Prílohy č. 5 tejto Zmluvy.

3.8.2

V prípade, ak chce Zhotoviteľ nahradiť niektorého z Odborníkov, takéto nahradenie je možné výlučne so súhlasom
Objednávateľa. Objednávateľ takýto súhlas bezdôvodne neodoprie, avšak platí, že novo navrhovaný Odborník musí
splľíať rovnakú odbornú spôsobilosť, ako je spôsobilosť, ktorej splnenie preukazoval Odborník, ktorý sa nahrádza.
Spôsobilosť nového Odborníka Zhotoviteľ preukazuje profesijným životopisom príslušnej osoby, s minimálnym
obsahom:
a)

meno a priezvisko, dosiahnuté vzdelanie, súčasná pracovná pozícia, kvalifikácia vzťahujúca sa k príslušnej časti
predmetu Zmluvy, prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k činnosti, ktorú má príslušná osoba vykonávať,
vlastnornčný podpis;

b)

doklad o odbornej spôsobilosti prípadne skúsenostiach nového Odborru1rn, ktoré budú preukazovať splnenie
podmienok, ktoré preukazoval pôvodný Odborník.

3.8.3

Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre nahradenie Odborníkov nie je potrebné uzatvárať
dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu. Po zmene Odborru1rn Zmluvné strany
aktualizujú Prílohu č. 5 o údaje o novom Odborníkovi.

3.9

Výzva n a nápravu
Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela a plnenie akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa na základe
tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu je Objednávateľ oprávnený
vyzvať Zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na nápravu. Ak s prihliadnutím
na dohodu Zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu
je desať (10) kalendárnych dní. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto pornšenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na
nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo určiť Zhotoviteľovi náhradnú lehotu na nápravu nie
kratšiu ako p ä ť (5) d1ú. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto pornšenie alebo neplnenie Zmluvy ani v náhradnej lehote
na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť.

3.10

Komunikácia

3.10.1

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná komunikácia, ktorá má b y ť
podľa tejto Zmluvy písomná sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne ak nie je v Zmluve
výslovne dohodnutá aj iná možnosť doručovania (napr. email). Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia
písomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia
sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na
pošte, za dei1 dornčenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti
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odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy" alebo „adresát sa odsťahoval" alebo s inou poznámkou
podobného významu, za deľí doručenia sa považuje deľí vrátenia zásielky odosielateľovi.
3.10.2

Akákoľvek komunikácia podľa bodu 3.10.1 vyššie bude adresovaná a doručovaná na kontaktné údaje strán uvedené
v záhlaví tejto Zmluvy, poprípade na kontaktné údaje, ktoré si Zmluvné strany písomne oznámia.

3.11

Spoločné a záverečné ustanovenia

3.11.1

Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie,
ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc
súdov Slovenskej republiky.

3.11.2

Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo
sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

3.11.3

Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých Objednávateľovi na základe
Zmluvy o NFP, zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami,
montážnymi a stavebnými prácami zhotovovaného Diela a/alebo v súvislosti s nim kedykoľvek počas platnosti
a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto
kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a)

Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,

b)

Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,

c)

Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa fmančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

d)

orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

e)

splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

f)

Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

g)

osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - f) tohto bodu v súlade s príslušnými Právnymi predpismi. Orgán
zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

3.11.4

Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží
dva (2) rovnopisy.

3.11.5

Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní a to
za predpokladu, že sa nezmenia záväzky Zhotoviteľa, ku ktorým sa zaviazal v Ponuke. Prípadná zmena tejto Zmluvy
je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými
zástupcami oboch Zmluvných strán.

3.11.6

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť
alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanoveni. Ak sa niektoré z ustanovení tejto
Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie
nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim Právnemu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto
Zmluvy.

3.11.7

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich
prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

3.11.8

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu Zákazky [Príloha , 1 J:,yzry - Opis predmet zákazky - bude slÍéast'ou Zmlury, ako
Príloha é. 1 - Špecifikátia predmetu zákazk:J spolu so všetkjmiJ d prílohami- predlož! ttchádzaépn·podpise Zmlu1!J]

Príloha č. 2

Ponuka Zhotoviteľa [Ponuku Zhotoviteľa bude tvoriť celá Cenová ponuka, ako bola predložená do na ZfÍklade
T,Jz1!JIJ

Príloha č 3

Harmonogram prác [Odovzdá Zhotoviteľ v s/Í/ade s bodom 2.6 Zmltt1!)1po podpise tqto Zmfu1!)1]

Príloha č. 4

Zoznam Subdodávateľov [predlož! uchádzač vo svoJd Ponuke]

Príloha č. S

Zoznam Odborníkov {predlož! uchádzať vo svqjej Ponuke}
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Objednávateľ

Zhotoviteľ

V Oščadnici

V Oščadnici

Dňa:

Dôa:

JozefMoskál, ko ate!'
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OBEC OŠČADNICA
Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica

Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Nižšie sú stanovené záväzné požiadavky na stavebné práce tvoriace predmet zákazky. Pokiaľ sa v opise predmetu
zákazky použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku - tieto boli použité
výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade
so ZVO a ob v y klou obchodnou praxou prevažujúcou pri realizácii rovnakých alebo obdobných predmetov
zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami „alebo ekvivalentný" a
platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlade s ustanovením§ 42 ods. 3

zvo.

Predmet zákazky musí byť vyhotovený plne v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá je súčasťou tejto výzvy
ako príloha č. 6.
1

ZÁKLADNÉ ÚOAJE CHARAKTERIZUJÚCE PREDMET ZÁKAZKY

1.1

Predmetom zákazky sú v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá je priložená v prílohe č. 6, stavebné práce
na SO 3-2 Rozhľadňa pod Kalinovým vrchom, ktorá je súčasťou výstavby cezhraničnej slovensko-poľskej
turistickej trasy (ďalej aj ako „stavebné práce" alebo „predmet zákazky" alebo „Dielo')·

1.2

Základný opis predmetu zákazky (stavby):
Názov stavby:
Miesto stavby:
Okres:
Kraj:
Investor:
Projektant :

1.3

Rozhľadňa pod Kalinovým vrchom
k. ú. Oščadnica - podľa projektovej dokumentácie
Čadca
Žilinský
Obec Oščadnica
Ing. Stanoslav Mikovčák a kol., ARCHEKT A s.r.o. - Kancelária pre architektúru,
konštrukcie a statiku, Ul. 17. Novembra 2868, 022 01 Čadca

Stavebno-konštrukčné riešenie
1.3.1

Základné údaje o objekte (stavbe)

Navrhovaný objekt novostavby rozhľadne je samostatne stojaci objekt, ktorý bude stáť na zelenej lúke. Objekt
sa nachádza v katastri obce Oščadnica na parcele C-KN 14054/2. Prístup na pozemok je z miestnej poľnej
komunikácie. Objekt je jednoduchého Štvorcového tvaru o zastavanej ploche 13,24 m2 . Objekt tvorí vstup s
vonkajším schodiskom, v interiéri sa nachádza vnútorné schodisko a v najvyššom podlaží samotná plocha
rozhľadne. Hlavný vstup do rozhľadne je zo strany komunikácie. Všetky priestory sú priamo presvetlené
a prevetrané. Architektúra objektu sa prispôsobuje okoliu. Terén v mieste budúceho objektu je rovinatý. Čistá
podlaha v Úrovni 1. NP nesie kótu + 0,000, a je + 1,200 m nad upraveným terénom pred objektom. Výška
podlahy plochy rozhľadne je +5,800 m. Úroveň zábradlia rozhľadne je +7,00 m, výška rímsy strechy +8,360
m, výška hrebeňa strechy + 11,520 m. Pozemok je prístupný zo skutkovej poľnej komunikácie.
1. 3. 2

Prípravné práce

V rámci prípravných prác sa vytýči umiestnenie objektu a zistí sa prítomnosť všetkých podzemných
inžinierskych sietí.
1. 3. 3

Zemné práce

Zemné práce začnú skrývkou ornice, a to v hrúbke cca 300 mm.

Strana S z 30

OBEC OŠČADNICA
Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica
5.3

Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie (i) dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela a (ii) projektovej
dokumentácie a všetkej ostatnej dokumentácie, ktorá je nevyhnutná pre Úspešné podanie žiadosti o vydanie
kolaudačného rozhodnutia na príslušný stavebný Úrad a pre vydanie kolaudačného rozhodnutia k Dielu.

5.4

Podrobné podmienky realizácie predmetu zákazky a podmienky posky t ovania súvisiacich služieb tvoria obsah
prílohy č. 4 tejto výzvy - Obchodné podmienky. Verejný obstarávateľ považuje všetky obchodné podmienky
za súčasť predmetu zákazky (upravujúce spôsob jeho realizácie).

5. 5

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať
tretím osobám (subdodávateľom), ako aj navrhovaných subdodávateľov (uchádzač uvedie identifikačné údaje
subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo
sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo) a predmet subdodávok.
Tým nie je dotknutá zodpovednosť Úspešného uchádzača za plnenie zmluvy. Túto povinnosť uchádzač splní
spôsobom uvedeným v prílohe č. 4 tejto Výzvy - Obchodné podmienky.

5.6

Súčasťou tejto Časti výzvy je aj podrobný opis predmetu zákazky (projektová dokumentácia), ktorý sa nachádza
v prílohe č. 6 tejto výzvy - Projektová dokumentácia a výkaz výmer (súbory .pdf a .xls).
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REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

011

JKSO:
Miesto:

Oščadnica

Stavba:

Výstavba cezhraničnej slovensko • poľskej turistickej trasy • Oščadnica
KS:
Dátum:

3.2.2021

Objednávateľ:
Oščadnica obec

ICO:
IČ DPH:

00314170

Zhotoviteľ:
ENZA s.r.o

ICO:
IČ DPH:

36375918
SK20 20 134 446

Projektant:

ICO:
IČDPH:

Spracovateľ:
Mgr. Olejka

ICO:
IČDPH:

Poznámka:

43 404,84

Cena bez DPH
DPH základná
znížená

3adzba dane
20,00%
20,00%

Základ dane
0,00
43 404,84

v

·Cena s DPH

EUR

52 085,81

·----------

Projektant

QátLJrn_ a po(:Jpis: __.

Výška dane
0,00
8 680,97

Spracovateľ

_ ----· ______ Pečiatk_§______

Dátum a podpis: ____________ ·-- __________ _

Zhotoviteľ

Objednávateľ

Dátum a podpis: ________ . - ___ __

__ _ _ _

-Pečiatka
---------
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Pečiatka

