zI{LUv^ o DIELO č.2017/10ĺ02- Sub.l
na uskutočnenie stavebných prác v súlade s ustanoveniami
obchodného zákonníka číslo5|3/9l Zb.
I.

Zmluvné stranv

l'l' oBJEDľÁvÄľpľ:CS, s.r.o., Strojáľensk á5487,gl7

OzTmava

V zastupení: Ing' Miroslav Marcian, PhD. konateľ s'r.o.
Ing. Igor Bad'ura, konateľ s'r'o'

Zástupca splnomocnený
na rokovanie
vo veciach
a) zmluvných: Ing. Igor Baďura' konatel's.r'o.
b) technických: Rastislav Kľajčovič
ICO 44101937
lČopn : 3I{2022578954
Bankové spojenie: VÚB, a.s'
Císlo účfu: SKl5020000000024 40132356
Zapisaný: v obchodnom registri okresného súdu
Trnava, oddiel Sro, vloŽka č.2I753/T
t.2-

ZHDTOVITEĽ: SluŽby Cífer, Nám. A. Hlinku 3|, g!9 43
Cifer

V zastúpení : Mgr' Ján Gašpáľek, konateľ
ICO:47 843 942

Bankové spojenie:
Císlo účtu

IBAN:

2'l- Zhotoviteľ je

úspešn:im. u"nĺäI'^ľ,|ľT"JáTľ#"
zźkazke

s

predmetom zákuzky

,,Kultúrny dom s obecným úľadom_ zateplenie a obnova a ľekonštľukcia
UK v obci
Cífeľ",ktorá bola vyhlásená vo Vestníku rr".ä3néhoobstarávania
č:.243/201ó dňa 14.12.2016
pod znaěkouvýzvy ě.1669I - WYP.

2'2-P-redmetom tejto zmluvy je zhotovenie
diela podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí
prílohu

č'1 tejto zmluvy v rozsahu definovano-

podkladoch.

";-j',*tovej

dókumentácii a v súťaŽných

2'3 Dielo bude tiež zahÍňať všetky sluŽby a dodávky
zhotovitel'a v rámci definovaného
rozsahu' ktoré neboli ýslovne uvedené v tójto
zmlurre, ale sú jednoznačn" n"uyt rrutné pre
dielo' aby boli dosiahnuté jeho vlastnosti stanóvené
touto zmluvou, alebo ak sú nevyhnutné pre
dokončeni e, bezporuchovri prevád zku aprevádzkovú
bezpečno sť di el a.
2'4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, Ževykonádiélo vrátane
montiĺŽneho materiálu, potľebného lešenia
a strojného a mechanizaěného vybavenia.
2'5 Zhotoviteľ sa zaväzujevykonať đielovo vlastnom
mene a na vlastnú zodpovednosť.

3. l .

Lehota zhotovenia díela je o" n

#'.]"";x"g llä:tľo"-tia účinnostizmluvy'
I

3'2' Zhotovitel'sa zaväzuje, Że zhotovi dielo ľiadne a včas
a objednávatel'sa zavđzuje,že
dokončenédielo bez vád a nedorobkov prevezme
a zaplatí za jehozhotovenie dohodnutú cenu.
3'3' objednávatel' sa zaväzuje od,ovzdat'zhotovitel'ovi
stavenisko v súlade s podmienkami
projektovej dokumentácie v termíne do 3
dní od nadobudnutia účinnostitejto zmluvy a
zhotovitel' sa ho zaväzuj e bezodkladne pr ev ziat,
3.4' Zhotovitel' sa zavgzuje zaěat'výstavbu do
3 dní od' prevzatia staveniska'
3'5' Dielo musí byt'odovzdané do tármínu uvedenom
u Ĺu*onog.ame vykon ávanýchptácbez
vád a nedorobkov. Harmonogram vykonávaný9h
prác je |itot ou č. 2 tejto zmluvy.
3.'6' Zhotoviteľ je povinný bez máškanĺa ĺnľońouui'
äb3"anávatel'a ,apiron1 v stavebnom
denníku o vzniku akejkol'vek udalosti, ktorá bráni,
alebo ,ľu^i" ,".aia"ir-|redmetu diela s
dôsledkom omeškania s plnením etapy harmonogľamu,
alebo predĺzenia čaśuplnenia podľa
.

harmonogramu.
3'7'v prípade, že zhotovitel'bude v omeškaní s plnením etáp harmonogľamu
z dôvodov
vzniknutých na jeho strane viac ako o 7 dni, poräzri"
sa toto omeškanie resp. neplnenie
povinnosti za podstatné porušenie zmluvy a
oprávňuje oĘednávatel'a odstúpiť od zmluvy.

IV. Cena
4.l . Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou
zmluvných stľán.
4.2- Cenazazhotovęnie diela je: 285 776,9l

EUR bez DPH
s7 155,38 EUR (20% DPH)
342 932,29 EUR s DpH
ďovom: tristoštyridsat'dvatisícdeväťstotridsat'dva
EUR a 29 centov s DPH
Cena diela bola určeĺĺ
súčetpoloŽi.ek r9zpočtu, kĺoý fuorí prílohu č. 3
ako súěasť tejto
{"
|mlyvy o dielo (ďalej len ,,YýŔaz qirmeľ'). Cena v ,rnl,runo.n rozpočte bude násobená
koeficientom 0,85.
4'3' Cena dohodnutá v bode 4.2. zahÍňavšetky náklady zhotovitel'a
spojené s uskutočnením
zmluvných ptác, vrátane dodávok amontáže-át".iálorr,
ttoľe sú k zhotovlniu zmluvných prác
potrebné a wátane nákladov na všetky nutné
dočasnéópatľenia. Cena zadielo zahrňa všetky
náklady a réžiezhotovitel'a spojené s uskutočnením
reálizovaného diela. Dohodnutá cena je
pevnou zmluvnou cenou. Za tuto cenu vykoná
zhotoviteľ aj také práce,ktoré nie sú špeciálne
r'1rmenované v podkladoch, avšak je potrebné
ich
onäľpr" ĺphe, funkčnéa
prevádzkyschopné zhotovenie diela, ktorđje predmetom''yt
tejto zmluvy. Cęna zahÍňa tiež
príslušnéskúšky,atesty, návody a ręa|izaěnudokumentáciu.
3. 3

5.1. Cenu za zhotove''. o'"ľľ"ľů1iffijäľä:ił';^'Ił,Íľ^i3Yl*
, ktoré zhotoviteľ doručí
objednávateľovi a to zapráce
1aiólo) skutočne vykonané. Faktuľa sa povaŽuje za doručenú,ak
bola doručená ako doporučená zásielkaalebo boía
osobn eptevzatázástupcom objednávateľa a
dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Neoddelitęl'nou
súčasŕoufaktuľy musí bý
odsúhlasený súpísskutočne zhotóvených prác potvľdenýou.1.arrauuteľom.
Bez tohto súpisu je
faktura neplatná.
5-.2. Zhotovitel'je oprávnený vystavovat'
faktuľy nasledovne:
5 '2'l ' prvá (1) faktura vo
ýške 50 oÁ ceny dielá bude vystavená najskôr po vykonan i 50%o prác
na zhotovení diela (vo finančnom vyjadrení). Pri
,rrčeĺoĹamihu splnenia tejto podmienky sa
bude vychádzať zrozpočtu stavby' póĺnuao'.' p." r.y.turr.nie
faktuľy a jej prílohami bude:
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- kópia stavebným dozorom odsúhlasenéhosúpisu vŠetkýchvykonaných
prác a dodávok,
5 '2'2' druhá (2.) faktura vo výške 50 oÁ ceny diela
bude vystavená po đdoużduni a prevzatí diela

objednávatel'om a po tom, ako budú ńadne odstránené pľi preberÁí diela uplatnené
vady alebo
nedorobky, táto faktuľa bude vystavená po riadnom odstránení pri prebeľar'ĺ
aĺ.lu uplatnených
vád alebo nedorobkov. Podkladom pľe vystavenie ťaktúry aie; pĺänamibudú:
_ kópia stavebným dozorom
odsúhlasenéhosúpisu všetkých výĹonaných prác adodávok,
- kópia protokolu o odovzdani aprevzatídiela.
5.3. Splatnost'faktury je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
5.4' Faktura musí okľem iných náleŽitostí obsahovát':
_ označenie číslazmluvy podl'a evidencie
objednávateľa
- celkovú dohodnutú cenu bez DPH
- celkovú výšku s DPH
- zápis o odovzdani aptevzati điela
- zist'ovací protokol so zápisom vykonaných prác potvrdený objednávatel'om
5'5. V prípade, že faktúra nebude obsahovat'náleŽi1osti, uuód.né v tejto zmluve,objednávateľ
je oprávnený vrátit' ju zhotoviteľovi na doplnenie. V prípade, Že fakttsra
bola vľátená na
doplnenie, plynie nová lehota splatnosti od doruěenia dopinónej (opľavenej) ťaktury'
5.6. objednávateľ je oprávnený všetky uplatnené zmluvńé pokuty ä"afuađý
škody, na ktorých
sa zmluvné stľany v tejto zmluve dohodli, jednostranne započítat;proti
akejĹoľvek pohl'adávke
zhotoviteľa a proti akejkoľvek časti celkovej ceny diela.

YI. Záručná lehota
6'l' Zm|uvné strany sa dohodli, że zźruěnálehota na dielo je 60 mesiaco v. Záruěnálehota
zaěina
plynút'dňom protokolárneho odovzdania a prevzatiadiela, t. j. dňom podpisu
odovzdávacieho
a preberacieho pľotokolu.
6'2-Zhotoviteľ zodpovedáza vady, ktoré má dielo v ěase odovzdania objednávateľovi
a za
vady, ktoľévzniknú počas trvania zźtruěnej doby.
6'3' objednávateľ je povinný vady diela reklamovať písomnou formou, bezodkladne po ich
zistení.
6.4. Zhotoviteľ je povinný vadu odstránit' do 7 dní po písomnom nahlásení reklamácie.
6.|' e neprisfupi zhotoviteľ k odstráneniu reklámóvanej vady ani do 7 dni po obdrŽaní
reklamácie, alebo objednávateľovi oznámi, Že vadu neodstráni, je objednávateŕ
oprávnený
poverit'odstľánením vady inú osobu. Na účelynáhrady všetkých iakto vzniknutyctr
nrĺtlaaoí
je objednávateľ oprávnený bez potreby vykonania uĹehokoi'r..ek ďalšieho právneho
úkonu
p oužiťreal i z ač nú záb ezp ekll.

7.1. K termínu zač,atia"ro"ľJ,];ľľä:iľT'ľr::ä:'ŕ
ľä'"'ł'ouzhotoviteľovi stavenisko
písomnou foľmou, s tým, že zhotoviteľovi umoŽní pľipojenie na odber vody a
elektrickej
eneľgie.

7.2- objednávateľ je povinný odovzdat' stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom
zač,at,
práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy.
7.3. Zm|uvné stľany sa dohođli,Že pn rca|iztrcii prác sa zhotoviteľ buđeľiadiť projektovou
dokumentáciou, touto zmluvou, platn1imi technickými pľedpismi a normami a harmonogramom
vykonávanýchprác.
7.4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo podľa tejto zmluvy bude zhotovované v objektoch
objednávatel'a, pričom uýkon prác bude za plnej prevádzky obecného úradu a zhotovitel'
sa
zavänłje dielo vykonávať podľa pľedloŽenéhoharmonog1amu tak, aby vykonávaním
die1a
a

J

nedošlo k pľeruŠeniu.prevádzky objektu. Vzhľadom na charakter predmetu
diela sa tieŽ
zhotovitel' zaväzuje dielo realizovat'iak, aby v maximálnej moŽnej
pređchádzal
vzniku
-i.."
škody na majetku objednávatel'a.
7'5. objednźxatel'splnomocňuje pre styk so zhotoviteľom tieto osoby:
Meno, priezvisko, funkcia Ing. Igor Baďuľa, konateľ
7.6. Zhotoviteľ splnomocňuje pre styk s objednávatel'om tieto
osoby:
Meno, priezvisko, funkcia
Meno, priezvisko, funkcia
7 '7 ' Zhotoviteľ pri ukončenídielazabezpeěí
a odovzdávšetky certifikáty, atesty zabudovaných
materiálov, doklady o odborných skúškach, ktoré sú potľebnéku
kolaudácií.
7'8' Zhotoviteľ sa zavázuje Žejeho pľacovníci počas výkonu práce
sa budú pohybovať len na
mieste staveniska a nebudú vstupovat'do priestórov objednárrát"ľu'
ktoré nesŁvisia so stavbou.
7 '9' Zhotovitel' sa
Že jeho pracovníci budú póčas
ýkonu činnosti d'o&žiavať všetky
ry'uazuje
pľedpisy B)ZP a Po tak aby nespôsobili ani sebe ani objednávat
eľovi urazy a Škody na
majetku.
7'10' objednávatel'má právo podrobit'zamestnancov zhotoviteľa dychovej
skúškena zistenie
alkoholu resp. iných omamných látok, v pńpade že má podozľenie na
ĺctr poŽitie. Ak bude
dychová skúškapozitívna má objednávatěľ právo uŽ viłc nevpustit'takéhoto
pracovníka na
stavbu a požadovať o_d zhotoviteľa opatrenia na zamedzenie takéhoto
stavu. Zhotoviteľ je
povinný zabezpečit', aby osoby vykonávajúce dielo dodrŽiavali zákaz
fajčenia v celom areáli
Ąeđnávatel'a' Zaporušenie týchto povinností, t.j. zakaŽdé jednotlivé zisienie požitiaalkoholu
ak9 aj za kaŽdé porušenie zźtkazu fajčenia, je żhotovitel' povinný zap|atit'ôbjednávatel,ovi
zmluvnú pokutu vo qýške 500,- €'
7 'l
Zmluvné strany v súlade s ustanovením 263 obchodného zákonníka
$
-1
Ęuěujú pľe pľávne
vzťahy vypl)ývajúceztejto zmluvyúěinnosťustanovenia 551 ods'l
štvrtej vety, obchodného
$
zákonníka.

VIII. Stavebný dennĺk
8'l ' Zhotoviteľ je povinný viest'počas realizácie siavebný denník s denn1ými záznamami.
8'2' Denník bude založený v deň odovzdania stavenisŕa a vedie sa dó doby odov
zdania a
prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia
lehoty na uplátne nie práv zo
zođpovednosti za vady.
8'3' Stavebný denník buđezaložený u stavbyvedúceho a bude trvale prístupný denne
v

pracovnej dobe.
8.4. Zápisy do denníka budú môcť vykonávať nasledovné osoby
:
8.4.1. Za objednávatel'a : Meno, priezvisko, funkcia tng. Igor Baďura,
konateľ
8'4.2. Zazhotoviteľa : Meno, priezvisko, funkcia
8.4. 3. Za projektanta : Meno, priezvisko, funkcia
8'5' Stavebný dozor-objednávateľa je povinný v stavebnom denníku poznaěiť svoj
súhlas s
obsahom đennéhozáznamu,prípadne s uvedením dôvodov nesúhlasu.
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IX. Povinnosti zhotovitel'a

Zhotovitel' je povinný:
9.l. Dodržat' všetky ustanovenia stavebného zákona týkajúceho sa predmetu diela podl'a tejto
zm|uvy, dođržat'druh pouŽitého materiálu podľa výkazu výmer, dodržat' harmonogĺäm
vykonávania práe.

9.2. Yykonat' dielo tak, aby vyhovovalo ustanoveniam všeobecne záväzných právnych
predpisov upravujúcich poŽiaľnu ochľanu.
9.3. Zabezpečit' pohyb všetkých transportov len po vyznač,ených spevnen
ých a nespevnených
komunikáciách.

9'4' Zabezpečiť na svoje náklady, aby pohybom vozidiel zhotoviteľa na veľejných
komunikáciách nedochádza|o k primámemu a sekundámemu zneěisťovaniu komunikácií a
ovzdušia prašnost'ou pravidelnyrn čistením.
9-5' Zabezpečiťdodávku materiálu potrebného na ręalizáciudiela a jeho dopravu vodoľovnú a
zvislú na miesto vykonania diela.
9.6. NaloŽiť, odviesť auloŽiťna príslušnúoľganizovanúskládku odpadu, stavebný odpadový,
obalový a iný materiál, vzniknutý pri plnení diela podľa tejto zmluvy v zmysle zák.223l2O0I
Z. z. v zneni neskorších predpisov na náklady zhotoviteľa, a to okľem pôvodnej plechovej
strešnej kľytiny, ktoru je povinný uloŽiť na miesto určenéobjednávateľom'
9.7. Vlastnícke právo k materiálom, zanadeniam, výsledkom prźrc a výkonov a in;ým veciam,
ktoré budú zahrnuté do diela alebo sa majú stať súčast'oualebo príslušenstvom dielá, nadobúda
objednávateľ ich zabuđovaním.Vlastníkom zhotovovaného diela je v súlade s 542 ods. 1
$
obchodného zákonníka objednávatel'.
9.8. Zabezpeěit', aby pľacovníci vykonávajúci predmet diela mali legislatívou pľedpísané
školenia a skušky súvisiace s ich pracovným zaradením pnrealizácii diela a aby všetky p*ky,
mechanizmy a strojné zanadenia pouŽité na vyhotovenie diela spĺĺalipoŽiadavky bezpečĘ
prevádzky.
9.9.Yyzvať na vykonanie obhliadky všetkých konštrukcii aprác (aj zal<ľýých) objednávateľa
prípadne stavebný dozor výzvou v stavebnom denníku'
9.10. Za poškodenie alebo zniěenie diela alebo jednotlivých ěastí diela zodpovedá zhotoviteľ
až đoodovzdania diela objednávateľovi. Dňom odovzdania diela pľechádża nebezpečenstvo
škody na vykonanom diele na objednávateľa.
9.1l. Zabezpečiť twa|ý stav poriadku a čistoty na stavbe tak, aby zhotoviteľ nezneěisťoval
ostatné priestory objednávateľa.
9.l2. Zabezpečiťvykonanie pľác v poŽadovanej kvalite a termíne.
9.l3. Zabęzpečiťzápisy, osvędčenia, atesty a certifikáty od použitých materiálov v troch
vyhotoveniach pre všetky stavebné objekty tejto zmluvy, ak sú nutné pľe kolaudáciu diela.
9.l4- Zabezpeěiť všetky predpísanéskušky a revízie diela potrebné ku kolaudácii predmetu
diela tak, ako stanovujú pľíslušnéSTN v troch vyhotoveniach.
9.l5. DodľŽať všetky záväzné i doporučené(nezátv'ázné) STN súvisiace s predmetom tejto
zmluvy.
9-16. Zhotovitel' je povinný objednávateľovi predložiť opľávnenia vydané oľgánom dozoru na
výkon činností,ktoré bude na stavbe rea|izovat', najmä v oblasti vyhľadených technických
zaiadení (ďalej vTZ) ($ 3, vyhl. Úgp sn č. 74/1996 Z'z.), ako aj ďalšíc}l ak to vyzađujú
osobitné predpisy a bude uvedené činnosti realizovať.
9.I7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, Že ptáce, resp' ěinnosti na ktoré je potľebná zvláštna
kvalifikácia podľa osobitných pľedpisov, budú vykonávat'len zamestnanci, ktorí majú platný
príslušnýdoklad o odbornej spôsobilosti (obsluha, montáŽ, qýĺoba atď.). Toto ustanovenie sa
týka aj osôb, ktoľénie sú u dodávateľa v pťacovnom alebo obdobnom pomeľe' ale pracujú pre
neho dodávateľsky, tj. napľ. Živnostníci, atd.
5

9'18' Zhotovitel' je povinný predloŽit'pred
nástupom na práce doklady o školeniach svojich
zamestnancov alebo osôb vykonávajúcich
dielo z prĺvnycĹ a ostatných pr.ápĺro' na zaistenie
BJZP v rozsahu vykonávaných činností
9'l9' Zhotovitel' je povinný oboznámit'svojich zamestnancov
alebo osoby vykonávajúce dielo
1!9znecnŕmi pracovnými postupmi, s ohľđzeniami- rizikami na stavbe.
9'20' Zhotovitel' je povinný objednávatel'ovi ihneď
nahlásit' prípadný vznikpracovného wazu
(príp. inej mimoľiadnej udalosti) a v plnom
.i'prnĺt'pouĺ*ó.ti ztoiovypl]i.vajúce.
9'2l' Zhotovitel' je povinný bezodŕladne i91'"h"
hlásit'
pracovníkom objednávatel,a
skutočnosti, ktoré by mohli ohľoziťbezpečnost' 'oa|ärr.ĺným
a zdrałięosôb pľacujúcichna stavbe.
9'22' Zhotovitel' je. povinný upo'o',it' svojich
na povinnost' podrobit, sa
vyšetľeniu' ktoré ĺykonávaju určenízamestnanci, 'u."rtnurr.ov
aby zistili, či nie sú pod vplyvom alkoholu
alebo iných omamných a pśychotropných látok je
a
pĹuĺnny spolupracovat'pľi tejto kontľole.
9.23' Zhotovitel' je zodpovedný ia bezpečný t""l'"ĺ.Li'--stáv
stľojný"i ; technologických
zanadeni použivaných na stavbe(pľedpísäné
p."hliadky a skúšky).

9'24' okrem plnení povinnosti

rámci. "äu"Á!
vseobeÄe; zodpovednosti podľa ustanovení
obchodného zákonníka sa zhotovitel' zaväzuje
postupov ut' obrłlast'obozľetne pri vykonávaní
diela tak' aby nevznikla škoda na majetku
ou.I"anerräteľa ako aj na susediacich objektoch
av
prípadejej vzniku škodu v celom ľozsahu
unľáaĺľ.
9'25' Zhotovitel'odoberie energie potrebné pte
realizáciu diela od objednávateľa bez úhrady.
9 '26' Zhotoviteľ je povinný pľ
ed záĺatĺmzhótovovania diela poskytnút'"u;.J'a""reľovi
menný
Zoznam osôb, ktoré budú dielo vykonávat',
a to na účelykoniroly
osôb do aręálu
objednávateľa.

v

";ilń

'27 ' Zhotoviteľ je povinný odstránit' zanadeniestaveniska
a stavenisko vyčistit, od stavebných
zvyškov do 2 đníodo dňa podpisu preberacieh
o u odovrićrvacieho pľotokolu.
9'28' Poskýovatel' sa zaväĄe zibezpečrt' riadenie/,rýtonĺrrur'ie
stavebných pľác osobami,
prostľeđníctvomktorých preukazoval podmienky
účastínu,pl.'"nie technickej alebo odbomej
spôsobilosti podľa $ 34 ods. písm. g) zákona
ząsĺźő'íí^ż.
vo výzve na
predkladanie ponúk, a ktorí sú uvédení
,ipĺlolr" e. l te.1to zmluvy. V prípade, Že poskýovateľ
bude chciet' zabezpečovať riadenie/vykonávanie
stavednycl, prac
spĺĺaťľovnaké požiadavky ato uoli poŽadované na prLukázaniein1imi osobami' musia tieto
splnenia technickej alebo
odbornej spôsobilosti podľa 34 ods. i písm. g)
$
zákoni ě.343/2Ol5 ż. z. uved'ęné vo výzve na
predkladanie ponúk, čo zhotoviteľ preuŕáze
oňjearrarratel orrĺ.
9
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ĺ.

;-;;'.ňé

l0.l. Zhotovitel' zodpovedá.'ň'.1äll!äł".L:tr"'ffiu.,,u'eľovi
alebo
dôsl edku porušenia j eho. poviľľlostívypl
;ýv.jú"i"h ;;j tJ lmturry.
l0'2'v prípade vzniku škody porušením povirrností ,Ö.plý.ruiĺ"ich

tretej osobe v

z tejto zmluvy ktorejkol,vek
zmluvnej stľane, má druhá stiana nárok na
náhľadu użrrĺnut.jškody. Zaplatenieakejkoľvek
zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nezbawje
zmluvnú
povinnosti nuhrudit, poškodenej
strane škodu, ktoru porušenímsvojich povinností
spôsobila.
10'3' V prípade omeškania objednávatóľu ro
v lehote splatnosti si zhotovitel,
'aplateníľrraĹ'ĺ.
úrok z omeškania vo výške
0,O5yo z faktuľovane; eiastfi za každý deřl
ffiä-ľľvať

't'-'

10.4. V prípade nedodrŽania termínov realizácie
diela podľa harmonogramu vykonávaných
ptác' má objednávateľprávo nazaplatenie
zmluvnej o"'.--jú vo výške O,5o/o zceny celého diela
za každý aj začatý deň omeškania. Uhradením'äluvnej
pokuty nie je dotknutý nĺĺľok
objednávateľa na niíhľadu škody.
10'5' Ak zhotovitel'nęprevezme staveniskov-termíne
podľa bodu 3.3. tejto zmluvy, zaplatí
objednávatel'ovi pokutu 1000,- EUR za každÝdeň
omešiunĺu,prevzatimstaveniska.
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l0'ó' Ak Zhotovitel' nezačne výstavbu v termíne podl'a bodu
3'4. tejto zmluvy, zaplatí
pokutu

l000,- EUR za kaŽdý deĺ omeskania so začatímvýstavby'
9lj9dn{vateľovi
l0'7' Ak si zhotovitel'nesplní poviĺľtost'uveđenúv bode 9.27
tejtozmluvy, má objedn ávatel'
náľok na zaplatenie zmluvnej pokuty od zhotoviteľa
vo výškésoo,- ÉuRza každý d,eřl
omeškania s nesplnením tejto povinnosti.
l0'8 V prípade porušenia povinnosti zhotovitel'a uvedenú
v bodu 9'28, máobjednávateľ právo
nazaplatenie zmluvnej pokuty od zhotoviteľa vo výške
2OOO,- EUR.

|0'9'ZakaŽdýjeden|1ľ{ľorušeniapovinnostizĹotovitel'apodl'abodov g.3.,g.4.,9.6.,9'8',
9'9'' 9'Il'' 9'l3', 9'l4',9'15., 9.16','9.t8 a 9.2O. tejto zmluvy
má objednávatel'nárok na

zaplatenie zmluvnej pokuty od zhotovitęl'a vo výŠke
sóo,-

ľuľ

XI. Vyššia moc

l l ' l ' Pľe účelytejto zmluvy sa za vyššiu moc povaŽujú
prípady, ktoľénie sú závis|é,ani ich
nemôŽu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobĺlizácĺa,
povstani e, živelnépohĺomyatd,.
l 1'2' Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoŽnýn
vplyvom vyskýnutia sa vyšŠejmoci, Strana,
ktorá sa bude chciet' odvolat' na vyššiumoc, požiadá
áruhú stranu o úpľavuzmluvyvo vzt,ahu

k predmetu a času qln9n11 łt nlaoJae k dähode, má zmluvná
strana, ktoľá sa odvolala na
vyššiu moc, pľávo oäsrupit'od zmlurry. Účt''k';d;r6;;i_anastanĺ
dňom doručenia oznámenia.

l2'l

Táto zmĺuva zanikájej'*uš|,l,

ľ,'ľ.lľľ:ľ':ĺ"'#i".ľ*,
výpoveďou

od tejto zmluvy oprávnenou zmluvnou stranou.

alebo odsfupením

r2.2 objednávateľ je opľávnený odstúpit'od zmluvy:
l2'2'|' z dÔvodu omeškania zhotoviieľa podľa ďodu 3.7. tejto zmluYY,
dto aj v prípade
zaplatenia zmluvnej pokuty zhotovitel'om
12'2'2' ak nedôjde k prebratiu staveniska zhotoviteľom podľa
bodu 3.3. tejto zmluvy a ak
zhotoviteľ nezaěne výstavbu v lehote podľa bodu 3.4.
tejto zmluvy
12'2'3 ' ak vprípade podľa bodu ó.4. tejto zmluvy
zhotovítel'neodstriíni vady vzniknuté vadným
vykonaním diela, a.to. aj v'prípade zaplateniazńluvnej pokuty
zhotovitęľom
12'2'4' ak má za dokźzateľne preuk ážané,že zhotovit"l
nĺ" 1" ulebo nebude schopný a ochotný
načas plniť zmluvné povinnosti
12'2'5' ak zhotoviteľ opakovane nerealizuje dielo v zmysle
bodu 9.l5 tejto zmluvy
12'2'6' z dôvodu zač'atiakonania vo veci ińsolventnosti
zhotoviteľa alebo odmietnutia z dôvodu
nedostatku aktív
12'2'7 ' ak zhotovitel' stratí spôsobilost'na pľávne
úkony, oprávnenie podnikat'' alebo schopnosť
disponovat' so svojim majetkom;
12'2'8' ak zásfupcovia, alebo orgány výkonnej moci zhotoviteľa
sú pľávoplatne odsúdené
rozhodnutím tľestnéhosúdu za ěiny äl"bo ómyly v
spojení s obchodn;fmi aktivitami
zhotoviteľa, akonĺĺhle_toto ýzicky ohľôzuje uykonurrí" p'ojá.m;
12'2'9' ak zhotovitel' postupi podstatnú_-čaď tejto ouj"ánarrty
plne alebo čiastoěne tretej
zmluvnej strane bez súhlasu objednávateľa,
12'2'10' ak zhotovitel' priamo alebo nepriamo prisl'ubi
v,ýhody zodpovedným orgánom alebo
zamestnancom objednźxateľa, ktoré sú proti doĹq.irn
*urro-, ulebďohĺozuie ĺ"ü'o spôsobuje
zneýhodňovanie;
12'2'11' ak zhotoviteľ oklame objednávateľa alebo tľetiu zmluvnú
stranu v súvislosti s
uzawetim alebo vykonaním tejto zmluvy, pokiaľ toto zásaĺđne
bráni vykonaniu pľojektu;
12'2'12' ak zhotovitel'preukŁateľne pácháčiny podvodu
s úmyslom poškođiť
objednáv ateľa,
obzvlášť ak zhotoviteľ vstupi do kontľaktou.ó záväzkamizneýhodňujúcimi
objednávateľa,
ktoré sú pľoti dobrým mravom alebo poškodzujúpĺncĺpy
Ĺonkurencie.
7

lz'2'13' z dôvodu omeškania zhotovitel'a podl'a bodu

v pńpade zaplatenía zml uvnej pokuty zhoio viteľom

3.1 '

tejto zmluvy o viac ako 7 dní' a to aj

l2'3 Zhotovitel' je oprávnený odstúpit'od zmluvy
12'3'l' ak nedôjde k odovzdaniu staveniska objednávateľom podl'a bodu
3.3 tejto zmluvy
l2.3.2. ak nedôjde k spolupôsobeniu objednávátel'a podľa tejio zmluvy

l2'3 '3 ' ak sa zaěa|o konanie vo veci insolventnosti óbjednávatel'a
alebo odmietnutie z dôvodu
nedostatku aktív
I2'4Právo na odstúpenie od zm|uvypodľa bodu 12.2 alebo l2.3 tejto
zmluvy oprávnená strana
uplatní písomnyrn oznámením doručeným druhej Strane, ktorá
obsahuje skutkové vymedzenie
na odstúpenie od zmluvy tak, aiy nebolo ,u-"ńt.l'né s iným
äôvodom.
!9vodu
|2"5 v prípade odstúpenia alebo vypovedania zm|uvy zo strany
objednávateľa, aj napriek
ustanoveniam tohto článku tejto zmluvy, bude sa uplatňovať nasledovné:
l2'5'l hodnota časti diela sa určíako .".'u p.í.lušnýchčastídiela, ktoré zhotovitel,
pteukázatel'ne vykonal, určenúnazáklad'e jednotkových
cien uvedených v ľozpočte,ktoý tvorí
prílohu č.4 tejto zmluvy, beruc do úvahy jój kvalitu á funkenosť'
l2'5'2 táto hodnota bude zaplatená, zhotovitel'ovi objednávateľom alebo bude
odpočítanázo
záväzkov, ktoré má zhotoviteľ voči objednávateľovi ž dovodu
odmietnutia alebo vypovedania
zmluvy.

XIII. osobitné ustanovenia

l3'lTáto Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými
a účinnosťpo splnení nasledovných podmienók:

stranami

-

zveľejnenie zmluvy v súlade s $ 47a ods' 1 občianskeho zákonníka
a
pľoces tohto verejného obstarávaniabude preukázateľne schválený
poskýovateľom
finančných prostriedkov na kryie nákladov na nado_budnutie predmetu
zatáiuy,ak sa takéto
schválenie výaduje.
Podmienky uvedené v tomto bode musia byt'splnené kumulatívne.
|3'2v prípade ak zhotoviteľ v pńebehu plnenia zmluvy zźlvaŽnýmspôsobom poruší
zmluvné
povinnosti vyplývajúce mu Zo Zmluvy, finančnézaistenie ptnei
s,'me pręadá v pľospech
''
objednávateľa.

I3'3Zbotoviteľ je povinný stľpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s
uskutoěnením stavby
podľa tejto zmluvy, prácami a sluŽbami a vśetkýmičinnosťami podľa
tejto zmluvy a tő
kedykoľvek počas platnosti a účinnostiZmluvý o poskytnutí nänávratneho
finančného
príspevku, a to opľávnen;ýłni osobami u po't ytnut' im všetku potrebnú
súčinnosť.
Oprávnené osoby sú na qýkon kontroly/auditu sú ňajmä:
a) Poskytovateľ a ním poverenó osoby,
b) Utvar vnútoméhoauditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovatel'ského
orgánu
a nimi poverené osoby,
c) Najvyššíkontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačn
ý orgána nimi

l3'3

poverené osoby,
d) orgán auý^itu, jeho spolupľaĘúceorgány a osoby poveľenéna
výkon
kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Euľópskej Komisie a Euľópskeho
dvora audítorov,
f) orgán zabezpečujúci ochranu finaněných záujmov EÚ,
g) osoby pnzvané orgánmi uvedenými v písm. a) ažÍ)v
súlade s pľíslušn1ými
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

v prílohe č. 10 k tejto Zmluve zoznam všetkých svojich
subdodávateľov (identifikačnéúdaje a predmei subdodávky) a údaje
o osobó opľávněnej

Zhotoviteľ predkladá
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konať za kaŽđéhosubdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobýu, dátum
narodenia' AŽdo splnenia tejtoZmluvyjedodávatel'iovinný
oznámiťobiednávatel,ovi
alflikoľvek Zmenu údajov o subdodávateľovĺ.
13 '4 Zhotoviteľ je opráynený kedykoľvek
počas trvania tejto Zmluv'y vymeniť ktoréhokoľvęk
subdodávateľa' Najneskôr 7 dní prbd pľijatímsubäodávky
oa nouel'o subdodávateľa
alebo od uzavretia zmluvné v zt' ahus novým subdodávatel'om
(podl'a toho ktoľá udalosť
nastane skôľ) je dodávateľ povinný oznámiť objednávatel'ovi
identifikačnéúdaje o
novom subdodávatel'ovi a o osobe oprávnenej konat' za nového
subdodávatel,a v
ľozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, đáfumnarodenia.
l3.5' Nedeliteľnou prílohou tejto zmluvy su pľíloĹy:
Príloha č. 1 - Rozpočet - ocenený výkazvýmeľ

XIY.

Zá,ľerečnéustanovenia

l4'lAkékol'vek zmenľ tejt'o zmluvy je moŽné uskutoěniť
iba písomne foľmou dodatkov
k zmluve vzmys1e príslušných usianovení zákona343/2O1s
).z. o,rereinoaozmęne adoplnení niektor'-ých zákonov vzneni neskoršíchp.edpĺsov, obstaľávanĺ
ľavuPrĎUv podpísaných
opľávnin;imi konať ia zmluvtéstľany.''rlvrJlvll
- . -9.9bu-i
74'2P-távne vzt'ahy výslovne touto zmluvou ,r",rprurrené
sa riadia ustanoveni ami zái<ona č,.
5l3/l991 Zb' obcbodný zźkonrlíkSR v zněni neskorších predpisov,
resp.
rvu'
príslušn;imi
všeobecne záv'aznýmiprávn;łni predpismi Slovenskej
*p"bltř;'''
l4'3Akékoľveknezhody, spory alebo narokyłznlkajűc"itiiirzmluvyálebo
v súvislosti s ňou
brrdú riešenéprednostne dohođouzmluvných
strrín. Ak k takejto dohode neđôjde, ľozhodne
príslušnýsúd SR.

4.4T áto zmluva je vyhotovená v štyľoch ľovnopi
soch, z ktoých každýmá platnosť originálu,
s dvoma vyhotoveniami pľe objednávateľa a dvoma
vyhotoveniami pre zhotoviteľa.
14.5Zmluvné strany pľehlasujú, Že obsahu tejto zmluvy poľozumeli,
text je pre nich dostatočne
určitýa zronlmiteľný zmluw uzafu árajű slobodne, v ážne,
nie za nápadne nernýhodných
podmienok a bez nátlalęl anaznak srihlasu s jej
obsahom ju vlastnoruěne podpisujú.
l

V Cíferi, dňa....

V Tľnave,

objednávateľa

Pľíloha č' 1 - Rozpočet _ ocenený výkazqŕmer
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Reka pitulácia rozpočtu p odl'a obi ektov

Zatepleni e a obnova KD s oÚ a rekonštrukcia Úr
v obci Cífer
Objekt

Rekonštrukcia vykurovacej sústavy objektu
Zateplenie a obnova KD s oÚ
SPOTU

Cena bez

DPH

206 053,03 €
130 155,10 €
336 208,13

€

DpH20%

4t2L0,6L€
26o3l,o2€
67 24L,63

€

Cena s DPH

247 263,64€
156 186,12 €
4o3

4p}9,76

€

