
Zmluva o dielo č.2/2017

uzavretá podla § 536 a nasl. zákona ě. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v znení neskorších
predpisov v spojení s ust. § 56 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov

medzi

Objednávatel': Gymnázium Milana Rastislava Štefánika
Adresa: Slnečná 2, 93l 01 Šamorín
Statutárny zástupca: PaedDr. Edita Lysinová
Bankové spojenie: Státna pokladnica
IBAN:SK09 8l80 0000 0070 0049 l956
IČo:00l60407
DlČ :202l151693

ďalej len,,Objednávateť"

a

Zhotovitel1. REALTEC plus, spol s r.o.
Sídlo: Sladovnicka2,91'7 01 Tmava
Zastúpený 1nosti
Osoby opr
zmluvnýc}
technickýc
Stavbyvedl
ICO:4543(
DIČ:20229
Ič DPH:SI
Bankové spojenie: TatraBanka a.s. Tmava
čislo účtu (IBAN): SK97 l 10000000029278319lr7
Zapisaný: v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, reg. č. Ko -2420l20100,od,die1:
SRO, vložka č. 25142/T

d'alej len,,Zhotovitel"'

ďalej spoločne ,,zmluvné strany"

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov verejného obstarávania podťa
zžkona č. 34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneni niektorych zákonov
v zneni neskorších predpisov ktorou bolo zrea|izované verejné obstarávanie na uskutočnenie



slavebných píác; ,,Rekonštrukcía okien - spotočenská míestnost' Gymnázium M. R. štefánika
samoin"
ato postupom zadávania zákazky podl'a § 1I7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verelnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov.

I.
PREDMET ZMLUYY

1.1 predmetomredmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,Rekonštrukcia okien
n iestnost' Gymndzium M, n Šuiani*a Šamorín''" (ďalej len,,dielo").

tejto zmluvy Je - spoločenskd

1.2 Zhotovíteť sa zavázuje dielo zhotoviť v zmysle sút'ažných podkladov av súlade
s rozpočtom stavby, ktoqí tvorí neoddelitel'nú časť tejto zmluvy ako Príloha č. 1 .

1.3 Miesto realizácie prác: Gymnázium Milana Rastislava Štefánika,, slnečná 2, 931 01 šamorín
í.4 Zhoíoviteí sa zavžauje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade

s požiadavkami Objednávatel'a riadne a včas vykonať dielo a odovzdat' dielo
Objednávatelovi. Objednávateť sa zavázlje dielo riadne dokončené ptevziať a zaplatiť za
jeho vykonanie cenu podťa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

1.5 Zhotoviteť sa zavázlje zhotovit' v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 5011976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Na
bezpečnost' a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č.
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdtavia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
392/2006 Z. z. o minimá|nych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní
pracovných prostriedkov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 39612006 Z. z.
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

1.6 Zhotovircr poftrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s obsahom, rozsahom a povahou
diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky realizácie diela a že disponuje
takými kapacitami a odbomými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

1.7 objednávateť na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup vere|ného obstarávania
podťa § 117, zžl<ona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní aozmene a doplneni
niektorých ziikonov, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotovitel'.

1.8 zákazka sa bude realizovať v plnom rozsahu za podmienky dostatočného finančného
Wytia zo strany obj ednávateťa.

IL
KVALITA PREDMETU DIELA

2.1 Dielo musí byt' zhotovené v zmysle čl. I. tejto zmluvy, nesmie mat' žiadne vady
a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spósobujúce rýchlejšie opotrebenie
diela.

2.2 zhotoviíer sa zavázuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania
diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzati niektorých častí samostatne.

2.3 Zhotoyitel' realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovat' kvalitu
vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela dokunrentmi:

a) predložením potvrdených rcalizačných projektov so zakreslením zmien a odchýlok od
overenej dokumentácie v stavebnom konaní,

b) zápismi o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakr}.tých v čase
realizácie, zápismi o vykonaných revíznych a prevádzkových skúškach:



c) zápismi, protokolmi a osvedčeníami o vykonaných skúškach použitých materiálov, osv
edčeniami o akosti použitých materiálov, dokladmi o preukázaní áody použitých
výrobkov na zhotovenom diele:

d) kópiami zo stavebného denníka;

e) potvrdeniami správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom
množstve;

f) potvrdením o odstránení vád a nedorobkov (ak boli zistené),

g) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí diela.

III.

CENA DIELA

3.1 Cena diela bola stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania uvedeného v čl.
I bod 1.7 tejto zmluvy vo výške 78 575,86 EUR Eur vrátane DPH v členení:

Cena diela celkom bez DPH 65 479,88 €
DPH20% 13 095,98 €

Cena za dielo celkom s DPH 78 575,86 EUR

(slovom: sedemdesiatosemtisícpát'stosedemdesiatpát' eur,osemdesiatšesť centov)

3.2 Podrobná špecifikácia ceny diela s uvedením kvalitatívnych a dodacích podmienok je
uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy - rozpočet stavby.

3.3 Zhotoviter potvrdzuje, že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a že pri stanovení ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznámil sa s písomnou ako aj s výkresovou dokumentáciou;
b) preveril miestne podmienky na stavenisku;
c) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie cien v rozsahu uvedenom

v tejto zmluve;
d) v dohodnutých zmluvných podmienkach sú uplatnené všetky požiadavky na riadne

splnenie diela.
3.4 Cena diela dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahfňa všetky vykázané a ocenené

práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré
budú potrebné pri real'izácii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
užívania.

3.5 Cena dohodnutá v bode 3.1 zahrňa náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých
kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podra tejto zmluvy a sút'ažných
podkladov, a to najmá:
a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
- technických normách a predpisoch platných na území SR,
- technických normách a predpisoch platných pre SR ako člena Európskej únie
- normách a technických podmienkach uvedených v projekte pre realizáciu stavby
- v sút'ažných podkladoclr,
b) podmienok realízácie diela:



- vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska,
- zhotovenie potrebnej dielenskej dokumentácie (ak je pre zhotovenie diela nevyhnutne

potrebná)
- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení

a konštrukcií, s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšani a garančných
skúšok,

- vykonanie všetkých geodetických úkonov spojených s realizáciou stavby
- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela
- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby
- náklady na odvoz a poplatky za uloženie preby.točného výkopu a stavebnej sute
- náklady na odvoz prebytočného materiálu
- náklady na zriadenie a používanie telefonu a intemetu pre potreby výstavby
- náklady na osvetlenie staveniska ajednotlivých pracovísk
- náklady na stráženie staveniska a stavby
- náklady súvisiace s bezpečnostbu a ochranou zdravia pri práci počas výstavby
- náklady na zaistenie bezpečnosti techrrických zariadení počas výstavby
- náklady vynalo žené na požiamu ochranu v priebehu výstavby
- poistenie diela, tj. stavby i osób na nej pracujúcich
- colné a dovozné poplatky
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu
- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska, náklady na zabezpečenie

vykonávania stavebných prác v nepriaznivom počasí
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí.

3.6 Zhotoviíer sa nemóže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dóvodu
realizácie naviac prác v prípadoch:
a) vlastných chýb,
b) nepochopenia projektovej dokumentácie a súťažných podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinácie čirurosti pri príprave a realizácli diela,
d) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.

3.7 Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorlých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny,
konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli
predložené:
a) sút'ažné podklady;
b) realizačná projektová dokumentácia;
c) výkaz výmer.

3.8 Ak Zhotoviteť ocenil niektoru položku vo výkaze výmer vo verejnej sút'aži O-vou
hodnotou alebo ju neocenil vóbec, má sa za to, že cenový rozdiel je zalrrnutý v iných
sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny Zhotoviteťa, a preto nemá narok
na úhradu.

3.9 Objednávateť je oprávnený pred alebo počas realizácie diela menit' rozsah prác prípadne
vykonat'ziimenu materiálov oproti lozpočtu stavby v súlade so zákonom č,34312015 Z.z.
o verejnom obstarávaní v platnom znení.

3.10 Objednávateť je oprávnený i v priebehu rcalrizácie diela požadovat' zámeny materiálu
a Zhotoviteť je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu musia
byt predložené písomnou formou ( napr. zápisom v stavebnom denníku). Zhotovitel'má
právo na prípadnú úhradu preukazateťných nákladov vynaložených na zabezpečenie
póvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokial' k zámene dójde až počas
zabudovávania materiálov, Uvedené skutočnosti musia by.t' odsúhlasené osobou
oprávnenou konať vo veciach technických za Objednávateťa uvedenou v záhlaví tejto
zmluvy.



3.1l Bez písomného súhlasu Objednávatela a projektanta nemóžu bl.t' pri realizácii diela
použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej
dokumentácii. Zhotovitef zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál,
o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe,
alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zámenu materiálov, výrobkov za Objednávateťa
móžu potvrdiť len osoby uvedené v záhlaví tejto zmluvy, a to písomne (listom), alebo
zápisom do stavebného denníka.

3.12 V prípade, že pri realizácii diela príde k zmenám diela na základe požiadaviek
Objednávateťa, je Objednávateť povinný odovzdat' Zhotoviteťovi súpis týchto zmien,
ktoré Zhotovitel' ocení podra jednotkových cien upravených v Prílohe č. l tejto zmluvy.
Ak nie je možné tieto zmeny ocenit' týmto spósobom z dóvodu, že príslušná jednotková
cena nie je uvedená v Prílohe č.1, je možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
spracovat' individuálnu kalkuláciu jednotkovej ceny spósobom uvedeným vbode 3.13
s podmienkou, že výšku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny písomne odsúhlasí
Objednávatef.

3.13 Spósob ocenenia zmien uvedených v bode 3.I2:
a) zhotoviteť vykalkuluje cenu s uplatnením normatívov spotreby v SON 1997
a normatívov Zhotoviteťa - uplatnenie normatívov Zhotovitel'a musí byt' vopred
odsúhlasené Ob j ednávatel'om,
b) ceny materiálov sa uplatnia podl'a cien výrobcu alebo dodávatel'a platných v deň

obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame náklady (OPN) uplatní podl'a cien uvedených v Prílohe
č.1 (rozpočet stavby) resp. na zik|ade preuki2ateťných skutočných nákladov.

3.14 V pípade výskytu nepredvídatelných okolnosti, ktoré majú za následok realizácitt
naviac prác, Zhotovitel' berie na vedomie, že Objednávateť je pri uzatváraní dodatkov na
naviac práce povinný postupovat' v súlade s §10 zákona ě.343/2015 Z. z. o verelnom
obstarávaní v platnom znení.

IV.
čls pr,NnNLq,

4.1 Zhotoviter sa zavázqe zhotovit'dielo podťa čl. I. tejto zmluvy v dohodnutom čase:
Termín začatia prác: 13.11.2017
Termín realizácie stavby: do 24.1|.2017
Vypratanie staveniska: do 3 dní od odovzdania dielabez vád a nedorobkov

4.2 Zhoíoyitel' je povinný bez meškania písomne infotmovat' Objednávatel'a o vzniku
akejkoťvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dósledkom na
omeškanie s plnením alebo predÍženie terminu plnenia podl'abodu4,1 tohto článku.

4.3 V prípade, že Zhoíovitel' bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dóvodov
spočívajúcich na jeho strane o 5 pracovných dní a zároveň neinformuje Objednávatel'a
podl'a bodu 4.2 tohto článku, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porušenie zmluvy.

4.4 Dodržanie termínu podl'a bodu 4.1 tohto článku je podmienené riadnym a včasným
spolupósobením Objednávatel'a dohodnutým v tejto znrluve. V pripade, že z viny
Objednávateťa došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa
predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela prerušená.

4.5 V prípade, že Zhoíoyiíer mešká so zhotovením a odovzdaním diela podl'a bodu 4.1, tohto
článku má Objednávatef právo žiadat'náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti.



Objednávatel' určí Zhotoviterovi primeraný dodatočrrý čas plnenia predmetu zmluvy
a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi
od zmluvy.

v.
PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Cena diela bude uhradená na základe faktúry vystavenej Zhotoviteťom po ukončení prác
ana základe Protokolu o odovzdaní a píeyzaíi diela podpísaného oboma zmluvn]foni
stranami, ktorý bude tvorit'prílohu faktúry.

5.2 Zhotovircr je povinný k vystavenej fakture priložit' krycí list a súpis vykonaných prác
a dodávok, ktoré ocení podl'a položiek uvedených v ponukovej cene, podl'a Prílohy č. 1
k tejto zmluve. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadrí do páť pracovných dní
technický dozor Objednávateťa. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotovitelovi
na prepracovanie. Všetky prílohy k faktúre musia by' podpisané a opečiatkované
Zhotoviteťom a techrrickým dozorom investora.

5.3 Súpis vykonaných prác musí by,t' v súlade s položkami prác uvedenými v rozpočte
stavby, ktorý je neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy o dielo. Musí obsahovat' obdobie
realizácie v ňom uvádzaných prác, musi zaznamenávat' skutočne zrealizované množstvá
prác vykonaných Zhotoviteťom vo fakturovanom období.

5.4 zisťovaci protokol o vykonaných stavebných prácach móže bl prikladaný k faktúre ako
doklad, na ktorom Zhotoviteť a Objednávatel' potvrdzujú podpisom oprávnenej osoby
a pečiatkou, že práce uvedené v priložených dokumentoch sú v súlade s touto Zmluvou
o dielo.

5.5 zhotoviteť sa zavázuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overitelným spósobom, faktúra
bude zostavená prehťadne na základe súpisov lykonan ých prác, písomne potvrdených
zástupcom Objednávateťa oprávneného na jednanie vo veciach technických.

5,6 Zmluvné strany sa dohodli, že splatnost' faktúry vystavenej podťa tohto článku je 30 dni
odo dňa jej doručenia Objednávatel'ovi.

5.7 Objednávateť uhradí faktúru vystavenú v súlade s týmto článkom zmluvy prevodom
finančných prostriedkov na účet Zhotoviteťa uvedený v záhlaví tejto zmluly.

5.8 Faktúra na úhradu bude vyhotovená v 2 rovnopisoch. Faktúra na úhradu musí obsahovať
náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových
dokladov.

5.9 Objednávateť vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane jej
príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovat' nesprávne údaje alebo
nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo náležitosti
deklarované v tejto zmluve, objednávatel' vráti faktúru zhotoviteťovi na opravu, resp.
prepracovanie. zhotoviteť je povinný predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota
splatnosti faktúry bude odvíjat' od termínu predloženia novej faktury. pre účely tejto
zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania prislušnéj peňažnej sumy z účtu
Objednávateťa na účet Zhotoviteťa.



vI.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

6.1 Odovzdanie staveniska
6.1.1 Objednávatel' odovzdá protokoláme Zhotovitel'ovi stavenisko správoplatnými

rozhodnutiami a povoleniami. Túto skutočnost' zaznamenajú zmluvné strany zápisom
v stavebnom derrníku, ktorého vedenie je povinný Zhotoviter začať dňom odovzdania
a prevzatia staveniska. Pred odovzdaním staveniska Objednávatel' vyzve Zhotovitel'a
najeho prevzatie aspoň tri dni vopred tak, aby zo strany Zhotovitel'a mohla byt'
d,održaná lehota podl'a čl. IV. bod 4.i tejto zmluvy.

6.1.2 Najneskór ku dňu odovzdania staveniska určí Objednávatel' odberové miesta vody
a elektrickej energie. Náklady na odber znáša Zhotoviteť (vrátane podružného
merania).

6.1.3 Bezdóvodné odmietnutie prevzaíia staveniska Zhotoviteťom sa považuje za podstatné
porušenie tejto zmluvy.

6.1.4 Y prípade činností nad (pod) existujúcimi inžinierskymi sieťami je potrebné riadit' sa
pokynmi dotknutých správcov sietí,

6.1.5 Zhotoviteť je povinný pred zaóaíím prác vytýčit' na stavenisku osi všetkých
inžinierskych sieti a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich
správne vltýčenie a správne zameranie výškových kót. Naklady na práce Zhotoviteía
uvedené v tomto bode sú zahmuté v cene diela. Zhotovitel' nesie zodpovednosť za
funkčnost' inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho
činnosti ich opraví na vlastné nriklady.

6.2 Povinnosti a spolupósobenie Objednávatel'a
6.2.I Objednávateť je povinný sledovat' obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom

uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní.
6.2.2 Objednávatel'je oprávnený kontrolovat' dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak

pri kontrole zisli, že Zhotoviter porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby
Zhotovitel' odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho
zhotovoval riadne, V prípade, že Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v
stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám Objednávatel'a, považuje sa to za
podstatné porušenie zmluvy.

6.2.3 Objednávatel'j e oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávatel'ský systém
i dodržiavanie technológie postupov stavby a všeobecných pravidiel bezpečnosti práce
(o.i. alkohol, bezpečnostnó opatrenia a pod.).

6.3 Povinnosti Zhotovitel'a - dodanie stavebných prác
6.3.1 Zhotoviteť je povinný viest'stavebný denník prostredníctvom stavbyvedúceho (meno,

číslo osvedčenia), do ktorého bude zapisovat' všetky skutočnosti rozhodujúce pre
zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebných denníkov vydaných MV SR a Zvázom Štavebných podnikateťov
Slovenska a zákonom č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a predkladat' stavebný denník osobe
oprávnenej za Objednávatel'a na jednanie vo veciach technických uvedenej v záhlavi
tejto zmluvy. Súčasne je Zhotovitel' povinný zabezpečiť podrobnú fotodokumentáciu
stavebných prác a odovzdať ju na požiadanie Objednávatel'ovi v elektronickej podobe
na CD nosiči aj počas rcalizácie stavebných prác.

6.3.2 Zhoíovitel' je povinný dodržiavat' pokyny dané mu Objednávateťom počas
zhotovovania diela a týkajúce sa diela.



6,3,3 Zhotovitel' je povinný sledovat' obsah stavebného dennika a k zápisom v ňomuvedeným sa vYjadriť do troch pracovných dní, inak sa má zato, ze s otsat ám zapirusúhlasí.
6,3,4 Zhotov,itel' je povinný v priebehu realizácie diela zvolávat, v intervale minimálne 1 xza 14 dní pracovné a kontrolné porady za účasti poverených zástupcov objednávateťa

a z kontrolných Porád spísat' Žáznum. ktorý bude uvádeny u sta,reb.ro'm d"nník,,
a podpísaný všetkými účastníkmi.

6,3,5 Zhotoyitel' je povinný vyzvat' objednávateťa a technický dozor investora písomne,zápisom do stavebného denníka á elektronickou poštou najneskór 3 pracávné dnivopred na kontrolu a k prevereniu všetkých vykoniných prác, ktoré budú ,, ďalšompostupe zakr5^é alebo- sa stanú neprístupnými. Ak tak neurobí, je povinný-na žiadost'
Objednávatel'a odkrfi.práce, ktolé boli z;kryté alebo ktoré.u Šturi o"|řtupnlrrnl nusvoj náklad. V prípade, že sa Objednávutál' do 3 pracovných ani' oá i|"uy nustavenisko nedostaví, je zhotovitel' oprávnený pokiačovat' v prácach. úskoršie

_ ^ _ p2žadované odky.tie prác v takomto p.ipáae hraú Óbjednávatel'.6.3.6 Zhotovitel' je povirurý v súlade . 5 isr obchodného zákonníka bez zbyočnéhoodkladu upozomiť na nevhodnú pováhu alebo vady vecí, podkl;;",';i"ň'potynou
daných mu objednávatel'om ná vyhotovenie diela, ak zhotoviíeli" moňor trito

_ ^ _ n9vhodnost' zistiť pri vynaložení odbomej spósobilosti.
6,3.7 zhotoviteť má právo na náhradu nákladov, i<toré mu vzniknú v súvislosti s prerušenímzhotovovania diela pre nevhodnosť objednávatel'ových pokynov ut"uo-ri.,irrirrortl

s.PouŽitím nevhodných vecí Objednávat ěl'a až do dobý, keď takúto ne1rhodnosil motrolzistit'.
6,3,8 Ak Zhotoviteť zistí skryté ptekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brániazhotoviť dielo riadne, je povinrrý ihned' takéto prekážky oznámit' bu;"áraá.r"u 

"ak sa nedajú odstrániť, navrhrrút' objednávateťovi zmenu realizácie diela.6,3,9 Zh.otovitel' je Povinný zabezpečit' dielo proti kráÁeži a poškodeniu. Zhotovitel, znášanebezpečenstvo škody na zhotovovanoÁ diele do doby protokolárn.t o oáou"auniudiela Objednávatel'ovi. Zhotovitel'na vlastné náklady zábézpečí funkčnost, siaveniskapo celú dobu vÝstavby a zabezpečí čistotu komunik ácie po výjazde vozidiel ,o .tuuty.6,3,10 Zhotoviter v plnom ioz,ahu iodpov 
"aa.u i".prtnost'a ochranu zdravia všetkýchosób v priestore staveniska a ochrannej zóne sáveniska na verejnom |.i".t.-*u",lYkoná_ také bezPeČnostné opatrenia, aby nedošto k ohrozeniu osób v okolí staveniskana verejnom priestranstve.

6,3.11 zhotovit el' zabezpeči 
_vo svojej réžii pracovníkov osobnýnri ochrannýnri pomóckamipre ochranu zdravia. odbornepráce musia byt'vykonané len pracovníkmi zhotovitel'a,ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na ,rýkonanie prác a sú oauo.n" ,ultot"nina špecializované práce. Zhotovitel' je- povinný vsetk;ich p.u.ounit o,,*.tuutyoboznámit' a zaškolit' z predpisov BóZP' a zaiezpečit' ich ioa.ziuuani" poou,výstavby.

6,3,12 Počas rcalízácie prác Zhotoyitel' nemóže znížit' štandard, rozsah, kvalitu, životnost'
a akost' dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodanýchvýrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť diela. 

Ýr llrJÝlr 'vuL ,
6,3,13 Zhotovitel' je Povinný počas realizácie diela rešpektovat, všeobecné technické

PoŽiadavkY a obchodné podmienky stavebných prác a zhotovit' stavbu i.;eJnotri"e
pru:" u postupy v súlade s nimi. Zhotovlteí'.ie viazaný akceptovat' Laua.no"t'i odporúčania všetkých slovenských technických noriem, uy-hlášot u p."ápi.ou, tto.esa týkajú predmetného diela. Všetky použiié materiály, výrobky 

"'".ťr"řgi" p.irealjzácii prác musia mať certifikát o preukázaní ziody plainý p." šioí"nrti,republiku.



6.3.14 Zhotovltel'bude udržiavat' všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenia a pod., potrebné
na realizácitt predmetu zmluvy, v náležitom technickom stal.e, bude udržovať
všestranný poriadok na mieste rea|izácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpeči
koordináciu svojich prípadných subdodávatel'ov.

6.3.15 Zhotoviíeí sa zavázlsje pri uskutočňovaní diela nepoužívat' technológie, materiály,
prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo
autorskými právami bez súhlasu oprávnených osób. V opačnom prípade znáša
Zhotoviter všetky dósledky z toho vyplývajúce.

6.3.16 Zhotoviteť je povinný pravidelne vykonávat' pred, začaíím prác kontrolu stavu
a funkčnosti lešení alebo technických zdvižrých konštrukcii. V prípade zistenia
nedostatku tento urýchlene odstrániť. O vykonanej mesačnej kontrole musí urobiť
záznam do stavebného denníka.

6.3.17 Stavenisko, ochrarrné pásmo staveniska a všetky vstupy na stavenisko musia byt'
zabezpečené tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osób. Zo staveniska je Zhotovitel'
povinný vylúčit' nadmemé zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom,
prašnost'ou). V prípade znečistenia verejnej komunikácie či priestranstva je povinný
zabezpečit' ich okamžité vyčistenie.

6.3.18 Zhotoviteť je povinný zabezpečit' koordinátora dokumentácie, koordinátora
bezpečnosti práce a zároveň je povinrrý zaobstarat' vypracovanie plánu bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku
v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

6.3.19 Zhotovitel' je povinný byť poistený proti škodám spósobeným jeho činnosťou, vrátane
možných škód pracovníkov Zhotovitel'a a to až do výšky ceny diela. Zhotovitel' nesie
voči Objednávateťovi zodpovednost' za škody spósobené činnost'ou svojich
subdodávateťov tak, ako by ich spósobil sám. Doklady o poistení je povinný predložit'
Obj ednávatel'ov i pr e d zaháj ením pr ác.

6.3.20 zhotoviteí sa zavázuje pred začatím prác zabezpečiť odstránenie závesov, počas
rea|izácie prác zabrániť vzniku škody na podlahe - parketách.

VD.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

7,1 Povinrrost' zhotovit' dielo riadne a včas splní Zhotovitel' odovzdaním diela
Objednávatel'ovi na základe Protokolu o odovzdaní a prevzaíi diela. Pripravenosť
na odovzdanie je Zhotoviter povinný oznámit' Objednávateťovi písomne, najmenej 7 dní
vopred.

7,2 protokol o odovzdaní a prevzatí diela zhotovitel vyhotoví v dvoch origináloch
v slovenskom jazyku, podpísaný bude oboma zmluvnými stranami. Protokol bude
minimálne obsahovať údaje o Objednávatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a špecifikáciu
odovzdávaného diela, prípadne prílohy podťa lváženia zhotoviteťa, pričom protokol musi
jasne preukázat', že dielo bolo zhotovené a dodané podl'a požiadaviek tejto zmluvy ajej
prílohy. Jeden originál protokolu je určený pre Objednávateťa ajeden originál
pre Zhotovitel'a. Za Oblednávatel'a prevezme dielo zamestnanec Objednávatel'a uvedený
v zmluve ako osoba oprávnená konat' vo veciach technických.

7.3 Súčasne s odovzdaním die\a odovzdá Zhotoviter Objednávatel'ovi doklady:

potvrdený realizačný projekt so zakreslením zmien aodchýlok od overenej
dokumentácie v stavebnom konaní,
zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakryých v čase

a)

b)



realizácie,
c) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
d) kópie zo stavebného dennika,
e) potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom

množstve,
f.1 doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na

zhotovenom diele,
g) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej práce,
h) podrobnú fotodokumentáciu stavebných prác v elekirbnickej podobe na cD nosiči,

v prípaden že pri odovzdaní diela nebude odovzdaný niektory z t}chto dokladov, má
sa za to, že dielo má vady.

7.4 Dielo sa PovaŽuje za ukončené dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela
oboma zmluvnýryni stranami, návrh ktorého pripraví Zhotovitel'.

7.5 Ak pri preberaní diela objednáv atel' zisti, že dielo, resp. jeho čast', má vady, dielo
neprevezme a spíše so zhotoviteťom zápis o zistených vadách, spósobe a termíne ich
odstránenia.

7.6 Ak všeobe cné závázné predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok
osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykon-anie takýchto skúšok
predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela,

7-7 zhotoviteí je povinný pri odovzdaní a ptevzati diela, resp. jeho časti odovzdať dielo
lyčistené od zvyšných materiálov tak, aby bolo možné diélo riadne prevziať a uživat'.
súčasne je povinný uviest' do póvodného stavu telénne úpravy v okolí objektu, ak počas
rcalizácie prác došlo k ich poškodeniu.

7.8 zhotovitel' sa zavázuje po ukončeni ptác zabezpečit' zavesenie závesov na póvodné
miesto,

WIL
SANKCIE

8.1 Zhotovitelje povinaý zaplatit' zmluvnú pokutu vo výške:
- 300,00 € za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín odovzdania diela

dohodnutý v čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy,
- 399,09 Eur za každý aj začaíý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podl'a čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy,
- 0,1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania v prípade omeškania
s odstránením vád diela v zmysle čl. VII. Bod 7.5 a v zmysle čl. IX úd 9.1 t"lto zmluvy.

8.2 v prípade omeškania objednávateťa s úhradou faktúry .a dielo, má zhotoviĚť nárok na
úroky z omeškania v zmysle všeobecne závázných právnych predpisov.

Ix.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

9.1 zhotovitel' zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas, s maximálnou
odbornou starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, verejným obstarávaním
a_všeobecne záváznými právnyrni predpismi a pokynmi objednávatel'a a bude mat'
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.



9.2 Dielo má vady, ak:
a) nezodpovcdá požiadavkám dohodnutým v tejto zmluve, pdslušným STN EN

a závázným predpisom,
b) nie je dodané v požadovanej kvalite,
c) vykazuje nedorobky, t. j. nieje vykonané v celom rozsahu,
d) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutných na užívanie podťa článku VII. bod 7 .3,
e) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka, alebo je dielo zat'ažené

inými právami tretích osób.
9.3 Zhotoviteť nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spósobené použitím podkladov

alebo vecí píevzatých od Objednávateía a Zhoíovitel' ani pri vynaložení všetkej
odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnost', prípadne na ňu písomne
upozomil Objednávateťa, ale ten na ich použití trval.

9.4 Za shyté vady, ktoré Objednávateť nemohol zistit' pri odovzdaní a prevzatí diela
zodpovedá Zhotovite|' počas 60 mesiacov od odovzdania diela Objednávateťovi § 562
ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (d'alej len ,,Obchodný zákonnik").

9.5 Zánňná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Na
zariadenia, ktoré srim zhotovitel' nevyrába a sú súčasťou jeho dodávky poskytne
objednávatel'ovi zaruku podťa výrobcu tohto zariadenia (doloží záručné listy),
minimálne však 36 mesiacov.

9.6 Záručná lehoía začína plynúť dňom protokolarneho odovzdania a prevzatia diela bez
vád a nedorobkov a neplynie v čase, kedy Objednávateť nemohol dielo užívat'pre vady,
za ktoré zo dpovedá Zhotoviteť.

9.7 Zérukou Zhotoviter preberá závázok, že predmet diela bude počas záručnej doby
spósobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v čase svojej životnostj.

9.8 V pípade zabezpečenia subdodávok Zhotoviteťom začina zaruěná doba plynúť dňom
odovzdania diela Obj ednávateťovi.

9.9 Objednávatel' sa zavázuje, že oprávnenú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po
jej zistení telefonicky, prípadne faxom a následne písomnou formou.

9.10 Zhotovitel' sa zavázuje začať s odstraňovaním vád diela ním zavinených ihneď po prijati
reklamácie podťa bodu 9.9 avady bezodplatne odstránit'v čo najkratšom čase, ktorého
dlžku dohodnú zmluvné strany písomne. O odstránení vady diela spíšu zmluvné strany
zápis, v ktorom uvedú:

o mená zástupcov zmluvných strán,
. dátum odstránenia vady,
o podpis a rozsah vady a spósobjej odstránenia,
. dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady,
o celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia,
. vyjadrenia, či vada bránila riadnemu užívaniu diela,
o podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.

9.11 V pdpade, že Zhotovitel' odmietne podpísať zápis v zmysle bodu 9.10 tohto článku
alebo zápis o zistených vadách v zmysle čl. VII. bod 7.5, alebo nezačne
s odstraňovaním vád v dohodnutej lehote, je Objednávatel' oprávnený odstránit' vady
prostrednictvom tretej osoby na náklady Zhotovitel'a.

9,12 Y pripade, že budú zistené také vady diela, ktoré budú mat' za následok zvýšenie jeho
ceny alebo zniženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné
porušenie zmluvy, v dósledku ktorého vzniká Objednávateťovi právo na zl'avu
z dohodnr"rtej ceny diela vo výške 10 %. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo
Objednávatel'a na náhradu škody a odstúpenie od zmluvy.



zoDpovEDNášt 
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10.1 zhotovitel' zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávatel'ovi alebo tretej osobe
v dósledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmltlvy alebo v dósiedku
porušenia všeob ecne závázných právnych predpisov Zhotoviteťom.

10,2 v prípade vzniku škody poiušenim povinrrosti vyplývajúcich z tejto zmluvy
ktorejkol'vek zmluvnej strane má druhá strána nárok nu nai,,udu ,r"niknutej itoay.

pREcHoD vLAsTNícTvA Ť'Ň"""rn"eENsTvo šxony
l i . l Vlastníkom diela počas jeho realizácie je Objednávatel'.
1i.2 stavebný materiá{ a zaiadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotovitel'.

Kúpna cena týchto vecí je súčasťou-ceny podl'a čt. IiL bod 3.1 te;to zmru|.žhotovlter
zosláva vlastníkom týchto vecí až do iclr pevného zabudovania"do .tuuuý , "ýnl.tou, _ _ _za1iad,eni uhradených Objednávateťom p."d ich zabudovaním.

1 1 .3 Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie
diela znáša zhotovitel' až do protokolámeho prevzatia diela oblednávátel'om.

xII.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

12.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvyalebo v zmysle § 345 obchodného_ zákonníka za podstatné po-s"r-,i. ,.irry,'.oz.
oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokial' to oznámi písomne druhej zmluvnáj strane
bez zbytočného odkladu, najneskór však do l5 dní potom, ako sa o porušení dozvedela.12.2 Objednávatel je tiež oprávnený od zmluvy odstúpii, ak:, výkony zhotovitel'a sú vykonané nekvalitne a nezodpovedajú požiadavkám podl'a
tejto zmlur.y,

o sa zhotovitel' dostane do omeškania so splnením terminu na ukončenie realizácie
diela,

o Zhotoviteť nie je schopný plnit' túto zmluvu,
o je_.na zhotovitel'a vyhlásený konkurz, je v reštrukturalizačnom konani alebo

v likvidácii,
o Zhotoviteť neodstráni nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote.

12,3 Pre určenie plynutia lehoty uvedenej viode 12.1. tohto čiánku je rozhodujúci dátumpoštovej pečiatky odoslania oznámenia.
12.4 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností nad'alej

trvá, alebo ak nevyužije právo v lehote podťa bodu l. tohto článku oá,n,tuuy oa.t,ipit',
:9Ť: :9 zmluvy odstúpit'-,len spósobom pre nepodstatné porušenie z-luvý v Áyste
§ 346 Obchodného zákonníka.

12.5 Ak oprávnená strana .',lehote na odstúpenie od zmluvy podl'a bodu 12.1 tohto članku
stanovi na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpit' oá 

".ruuy



po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakýnr spósobom, akoje uve<lený v bode i2.1.
12.6 Odstúpením od zmluvy zmlwa zaniká dňom doručenia prej avu vóle oprávnenej strany

druhej zmluvnej strane.
l2.7 Odstúpením od zmlur.y zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem

narokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné
sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o posky,tovaní záruky
a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy
zrealizoyaná.

12.8 Vysporiadanie pohťadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
a) časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávatela,
b) v prípade odstúpenia od zmluvy sú zmluvné strany povinné vzájomne lysporiadať

svoje záv'ázky a pohťadávky,

xIII.
zÁvBnnčnÉ, USTANOVENIA

13.1 Zmhya je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateťa v súlade
s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

13.2 Na vďahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahujú
príslušné ustanovenia Obchodného zákonnika a ostatné všeobecne záv?lzné predpisy
platné v Slovenskej republike.

13.3 Zmluvu je možné doplniť alebo zmeniť len v súlade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenými zákonom č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, aío
písomne, obojstranne odsúhlasenými dodatkami, podpísanými oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.

13.4 Obidve zmlur.,rré strany prehlasuj ú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že
nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok, že táto zmluva
zodpovedá ich slobodnej vóli, uzavierajú ju dobrovoťne ana znak súhlasu sjej
obsahom ju podpisujú.

13.5 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z íoho 2 rovnopisy obdrží Objednávateť a 2
zhotoviteť.

13.6 Neoddelitel'nou súčasťou zmluvy sú:

Príloha č. 1: Ocenený výkaz l^ýmer - rozpočet stavby

V Šamoríne dňa 10.11.2017
za zhotovitel a:

V Samoríne dňa l 0, l 1 .2017
7 a Objednáv aíel'a:

(


