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ZMLUVA 0 DIELO

uzatvorená podľa § 5 36 a nasledujúcích ustanovení zdkona číslo 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávatel'

Obchodné meno:             Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo:                                         Brnianska 3, 91105 Trenčín
Štatutárny zástupca:           Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Radovan Karkuš
vovecíachtechníckýchopšrtááí:ánpýo±,uaá:,rcaaníu:[ng.EvaBudjačová
Bankové spojenie:
IBAN:                                        SK5081800000007000510133
IČO:                                             37 915  568
DIČ:                                          2021764767

(ďalej aj len ako „ody.cď««'tJaíe/'")

a

Zhotovitel'

Obchodné meno:           DOSA slovakia, s.r.o.,
Sídlo:                                     Dostojevského  l2, 014 01   Bytča
zapĺsaný v Obchodnom registri Okresného súdu ZA oddiel Sro, vložka číslo  14316/L
štatutárny zástupca:

zastúpený:

stavbyvedúci:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
telefón:
e-mail

Miroslav Mucha, konateľ
lng. Juraj Kurtulík, konateľ
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:
vo veciach technických oprávnený ku konaniu:
Peter Skovajsa
VUB, a.s.,
SK18 0200 0000 0039 03013455
36 412 678
20 2010 9443
SK2020109443
041/548 83  97
kostolna@dosadz.sk

(ďalej aj len ako „zÁoŕovJ.ft?/")

Objednávatel' a zhotovitel' (d'alej spolu aj len ako ,Zm/wv#c' §fm#}t") uzatvárajú podl'a § 536
a nasledujúcich   ustanovení   zákona   čĺslo   513/1991   Zb.   Obchodného   zákonníka v   znení
neskorších     predpisov,     na     základe     výsledkov     verejného     obstarávania     vyhláseného
Objednávatel'om podl'a zákona 343/2015 Z.z.  o verejnom  obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých   zákonov   v   platnom   znenĺ,   túto   Zmluvu   o   Dielo   (d'alej   len   ,Zm/wvúJ")   za
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nasledovných podmienok:
Článok 1.

Predmet Zmluvy

1.   Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objedpávatel'a Dielo:
a)     „Rekonštrukcia oporného múru  pri ceste 111/1787 v obci  Cavoj- SO 201  a SO 202" -

Rekonštrukcia   ovporného   múľef  pri  ce:tf  _č_. _II.y|7.87.  .a Re.konš_tr.u_kci_f l`  úse.Ťu   ce~s_ty_ Í:
111/1787 v obci Čavoj, objekt SO 201 a SO 501 (ďíĽ+e;] a:] Len ak;k!o ,])ielo 1"), privcom SO 2;01

predstavuje opomý múr v km 0,075 00 a SO 501  kanalizáciu v km 0,075 00;
b)     „Rekonštrukcia oporného  múru  pri ceste 111/1787 v obci Čavoj- SO 201  a SO 202" -

T:#|n#8t;uvkocíaciočpaovro;:hoob,e#,úšäzJí2:e:tä5či2I,1%e7.]8:"aenR:Í.o#:,koci2Íc),ú#e%2:i
predstavuje opomý múr v lm 0,230 00 a SO 502 kanalizáciu v km 0,230 00,

(Dielo  1  a Dielo  2  ďalej  spolu aj  len ako  ,Pť.e/o")  v rozsahu a spôsobom  dohodnutým  v tejto
Zmluve.

2.   Zhotovitel' sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa Ponukového rozpočtu predloženého zhotoviteľom
v   procese   verejného   obstarávania,   ktorý   tvon'   Prílohu   č.   2   tejto   Zmluvy   za   podmienok
dohodnutých  v  tejto  Zmluve,  a  zhotovené  Dielo  riadne  a  včas  odovzdať  objednávateľovi  v
zodpovedajúcej  kvalite  a  v  ponúknutej  cene,    ako  aj  v súlade  s projektovou  dokumentáciou,
vrátane zabezpečenia právoplatného kolaudačného rozhodnutia na Dielo  1  a Dielo 2 a vykonanie
všetkých  úkonov  s tým  súvisiacich.  Zhotoviteľ  vyhlasuje,  Že  mu  bola  sprĺstupnená  projektová
dokumentácia  Diela,  dôkladne  a  podrobne  sa  oboznámil  sjej  obsahom,  vyhlasuje,  že  táto je
úplná    akompletná    aje    riadnym    podkladom    pre    zhotovenie    Diela    apreberá    na    seba
zodpovednost' za jej úplnost'.

3.   Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  zhotoviteľ je  povinný  bez  ďalšieho  na  základe  tejto  Zmluvy
zhotovit'  v prospech   objednávateľa  Dielo   za  podmienok   dohodnutých  v tejto   Zmluve   ajej
prílohách. Termíny zhotovenia Diela sú stanovené v Hamonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č.
1  tejto Zmluvy.

4.   Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednost'. V prípade
ak  zhotoviteľ  využíva  kapacity  tretích  osôb,  ktorými  preukazoval  technickú  spôsobilosť  alebo
odbomú  spôsobilost'  a  finančné  a ekonomické  postavenie,  zodpovedá za plnenie  Diela  v plnej
miere zhotoviteľ.

Článok 11.
Miesto plnenia

1.     Miestom plneniaje: cesta tretej triedy 111/1787, v obci Čavoj, okres Prievidza.
V rozsahu staničenia:
-    pre Dielo 1: km 0,075 v zmysle projektovej dokumentácie
-    pre Dielo 2: km 0,230 v zmysle projektovej dokumentácie

Článok 111.
Cena Diela

1.    Cena Diela v  celom  rozsahu podl'a  Článku  1.  tejto  Zmluvy je  stanovená  dohodou Zmluvných

ZMLUVA  0 DIELO strana 2 / celkom  strán  16



strán  v  zmysle   zákona  NR  SR  č.   18/1996  Z   .z.   o   cenách   v  znení   neskorších  predpisov.
Dohodnutá   cena   Diela   je   konečná   a   je   možné   ju   meniť   len   v   prípade   závažných
nepredvídateľných  okolností,  v  súlade  s  príslušnými  právnymi  predpismi  formou  písomného
dodatku k tejto Zmluve.

2.    Celková   cena   Diela   je   Zmluvnými   stranami   dojednaná   vo   výške   643220,00   (slovom:
šest'stoštyridsat'tritisícdvestodvadsat')  Eur  bez  DPH.  Cena  Diela  spolu  s DPH  predstavuje
sumu    771864,00    Eur    (slovom:    sedemstosedemdesiatjedentisícosemstošesťdesiatštyri    eur),
sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 128 644,00 €, pričom

a)    cena Diela  1  je vo výške 312 283,00 (slovom:  tristodvanást'tisícdvestoosemdesiattri
Eur bez DPH. Cena Diela  1  spolu s DPH predstavuje sumu 374 739,60   Eur (slovom:
tristosedemdesiatštyritisícsedemstotridsaťdeväť Eur a 60 centov),  sadzba DPH je 20%,
čo predstavuje sumu 62 456,60 €,

b)    cena             Diela             2            je             vo             výške             330 937,00             (slovom:
tristotridsat'tisícdevät'stotridsat'sedem)  Eur  bez  DPH.  Cena  Diela  2  spolu  s DPH
predstavuje  sumu  397124,40 Eur (slovom:  tristodeväťdesiatsedemtisícstodvadsaťštyri,
40 centov), sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 66  187,40 €.

3.    Cena Diela je  stanovená  na základe  opisu  predmetu zákazky.  Ponukový  rozpočet,  ktorý  tvorí
prílohu   č.   2   tejto   Zmluvy   predložil   zhotoviteľ   na   základe   podrobného   oboznámenia   sa
s výkazom  výmer.  Cena Diela podl'a tohto Článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky,
odbomé posudky,  vyjadrenia,  služby ako  aj  ďalšie súvisiace práce potrebné  pri  realizácii  Diela
alebo  pri  prevzatí  a  odovzdaní  Diela  do  užĺvania,  respektíve  pri  kolaudácií  vrátane  odvozu,
likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii Diela.

Článok IV.
Čas plnenia

1.    Zhotoviteľ    sa    zaväzuje     Dielo    podľa    Článku     1.     tejto    Zmluvy    zhotovovať    vsúlade
s Harmonogramom prác, ktorý tvorí Prílohu č.  1 tejto Zmluvy.

2.    Zhotovitel' sa zaväzuje riadne  ukončiť  všetky  stavebné  práce  na Diele v súlade  s podmienkami
tejto Zmluvy tak, aby bolo
a)     Dielo 1  spôsobilé kolaudácie a bolo bez vád a nedorobkov, najneskôr do 58 dní;
b)     Dielo 2 spôsobilé kolaudácie a bolo bez vád a nedorobkov, najneskôr do 58 dní.

3.    Po vykonaní všetkých stavebných prác na Diele v zmysle predchádzajúceho odseku tohto článku
Zmluvy,  je  zhotoviteľ  povinný  bezodkladne  podat'  návrh  na  začatie  kolaudačného  konania
a zabezpečiť vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

\

4.    Zhotoviteľ    sa    zaväzuje    zabezpečiť    vydanie    prvostupňového    kolaudačného    rozhodnutia
povoľuj úceho užívanie :

3}   Bi:!3 ! :3j:::{:: §8 3;..;8.22S; : #; Í: :::8 :í:i:§:: :3§8§:§##:::::::

5.    Zmluvné  strany  sa dohodli,  Že  zhotoviteľ  nie je  v  omeškani'  po  dobu,  po  ktorú  nemohol  plnit'
svoju povinnosť,  súvisiacu  s  realizáciou predmetu  plnenia tejto  Zmluvy,  následkom  okolností,
vzniknutých na strane  objednávateľa.  V takomto prípade  sa lehota predlžuje  len  o dobu,  počas
ktorej  budú práce zo strany objednávatel'a prerušené.  Takéto  skutočnosti  musia byť zapísané v
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stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.

6.    Zhotoviteľ  je   povinný   do   3   dní   písomne   infomovať   objednávatel'a   o   vzniku   akejkoľvek
udalosti,  ktorá má  vplyv  na  realizáciu  Diela.  0 tejto  skutočnosti  musí  byť  uvedený  záznam  v
stavebnom denníku.

Článokv.
Zoznam zodpovedných osôb

1.    Zoznam  osôb  zodpovedných  za riadenie  stavebných  prác  pri  realizácii  predmetu tejto  Zmluvy
bude poskytnutý druhej  zmluvnej  strane bezodkladne po určení takýchto osôb,   v nasledovnom
zložení:
a)     za objednávateľa: stavebný dozor
b)     za zhotoviteľa.. stavbyvedúci

2.    V prípade zmeny  osoby  na pozíciách určených v bode  1  písm.  a)  a b) tohto  Článku Zmluvy je
zmluvná strana povirmá bezodkladne, najneskôr však do 3  pracovných dní od vykonania zmeny,
upovedomiť  druhú zmluvnú  stranu o vykonaní  zmeny  a oznámit'  druhej  zmluvnej  strane  novú
osobu určenú na výkon pozĺcie.

Článok vl.
Podmienky zhotovenia Diela

1.   Objednávatel'   odovzdá   zhotovitel'ovi   stavenisko   s   vymedzenými   hranicami,   bez   právneho
nároku  tretích  osôb,  v dostatočnom  predstihu  potrebnom  na  realizáciu  Diela.  0  odovzdaní  a
prevzatí   staveniska   spíšu   zmluvné   strany   protokol,   ktorý   podpíšu   oprávnení   zástupcovia
zmluvných strán.

2.  Zhotoviteľ  pri  podpise  tejto  Zmluvy  preukáže  objednávateľovi,  že  má  uzatvorené  Zmluvy  o
poistení  zodpovednosti  za  škodu  vzniknutú  pri  realizácii  predmetu  Zmluvy  po  celú  dobu jej
účinnosti.  Požadované  zmluvné  poistné  krytie musí byť minimálne  vo  výške  cenového  návrhu
zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie
musí   byť   platné   počas   celej   doby   realizácie   Diela,   t.j.   od   odovzdania   staveniska   až   do
nadobudnutia   právoplatnosti   posledného   kolaudačného   rozhodnutia   vydaného   v súvislosti
s Dielom.

3.   Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
-    odberové miesta elektrickej energie a vody, ak tieto budú k dispozícii.

4.   Zhotoviteľ  zodpovedá  za  škody   počas  realizácie  Diela.   Zhotoviteľ  zodpovedá  za  škody   na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo
ako   ich   dôsledok.   Zhotoviteľ  je   povinný   na   vlastné   náklady   odstrániť   všetky   škody   na`
vykonávanom   Diele,   ktoré   vzniknú   počas   obdobia   od   začatia   prác   na   Diele   do   jeho
protokolámeho   prevzatia   objednávateľom.   Zhotovitel'  je   zodpovedný   za   všetky   škody   na
predmete  Zmluvy  spôsobené  vlastným  zavinením  alebo  zavinením jeho  subdodávateľov počas
ich  pracovným  postupov,  ktoré  vykonali  za  účelom  plnenia  záväzkov  pri  odstraňovaní  vád  a
opravách  počas  záručnej  lehoty.  Zhotovitel'  zodpovedá  za  to,  že  dodané  množstvo  a  kvalita
vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
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5.   Zriadenie,  prevádzkovanie,  likvidácia,  recyklácia,  vypratanie  a vyčistenie zariadenia staveniska
je zahmuté v cene Diela. Všetky úkony v súvislosti s likvidáciou odpadu hradĺ zhotoviteľ.

6.   Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich
dočasných prípojov a meračov.

7.  Umiestnenie  a  udržiavanie   dopravných  značiek  v  súvislosti   s  priebehom   prác  v  súlade   s
predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.

8.Zohzoht:::;eú];jeprpeožĹnont3vč[Ĺeíseť5:gľa:bBy;,#ení5óv:#Ovrédheombýucdhezzáazí::voact;vzšae:ŕsyovsaktľtu%:j:st:

časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve
realizovaných druhov prác.  Povinnosť viesť stavebný demík končí protokolámym odovzdaním
a prevzatím Diela.

9.  Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.

10.Stavebný   demík   sa   musí   nachádzat'   na   stavbe   a   musí   byt'   vždy   prístupný   zástupcom
objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.

11.Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy
boli práce vykonané  alebo keď nastanú okolnosti,  brániace  ich výkonu,  resp. je potrebné riešiť
ďalší postup prác.  Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované.  Medzi jednotlivými
záznamami  nesmú byť  vynechané  voľné  miesta.  Okrem  stavbyvedúceho  môže  do  stavebného
denníka vykonávat' potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor,  alebo prĺslušné orgány
štátnej  správy.

12.Pokiaľ  stavbyvedúci  nesúhlasí  so  zápisom,  ktorý  vykoná  objednávateľ  alebo  ním  poverený
zástupca, pn'padne spracovatel' projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.

13.Poverený  zástupca objednávateľa je  povimý  podpisovat',  ako  aj  v prĺpade  potreby  sa písomne
vyjadrovať k zápisom v stavebnom demíku vykonaným zhotoviteľom.           '

14.Zhotoviteľ  je   povimý   vyzvať   objednávatel'a   na   kontrolu   častí   Diela,   ktoré   budú   ďalším
postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom dennĺku najneskôr 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotoviteľ   nesplní   uvedenú   povinnosť,   je   povinný   umožniť   objednávatel'ovi   vykonanie
dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prĺpade, ak sa objednávateľ nedostavil na
kontrolu,  na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovat' v realizácii Diela,  avšak až
potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí Diela, ktorú zašle bez zbytočného
odkladu  objednávatel'ovi.  Ak  účasť  na  kontrole  objednávatel'ovi  znemožní  prekážka,  kt®rú
nemohol odstránit', môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie náhradnej kontroly.

15.Zhotoviteľ je  povinný  zápisom  v  stavebnom  demĺku najneskôr 3  pracovné  dni  vopred vyzvať
objednávateľa  na  účasť  pri  vykonávaní  skúšok  v  súlade  s  projektom  stavby  s  STN.  Ak  sa
objednávateľ nedostaví v stanovenom temíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho
účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávatel'om viest' podrobný technický záznam o
vykonaných skúškach.

16.Všetky   zmeny  je   zhotoviteľ   povimý   zdôvodniť   zápisom   do   stavebného   denníka.   Zmeny
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materiálov   nesmú  mat'  vplyv   na  kvalitu   Diela.   Zápisy   v   stavebnom   dennĺku   obojstrame
odsúhlasené   stavbyvedúcim   a  stavebným   dozorom   objednávatel'a  nemajú  charakter  zmeny
Zmluvy.

17.Zhotovitel'   preberá   v   plnom   rozsahu   zodpovednosť   za  vlastné   riadenie   postupu   prác,   za
bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávatel'ov a ostatných
nĺm  pozvaných osôb  na  stavbu,  počas  celého jej  priebehu,  ako  i  za  sledovanie  a dodržiavanie
predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci,  ako aj  platných požiamych predpisov.
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokoláme prevzatých stavenísk bezpečnostným
značením  v  zmysle  Nariadenia  vlády  SR  č.  387/2006  Z.  z.  o  požiadavkách  na  bezpečnostné
zdravotné   označenie   pri   práci   a  Nariadenia   vlády   SR   č.   396/2006   Z.   z.   ominimálnych
bezpečnostných  a zdravotných  požiadavkách  na  stavenisko.  Zhotovitel' je  povinný  dodržiavať
všetky predpisy, nomy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotovitel' berie na vedomie, že
časť prác môže byť vykonávaná za plnej  prevádzky  objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a
označit'  stavbu  tak,  aby  nedošlo  k úrazu  zamestnancov  objednávatel'a.  Predovšetkým,  ale  nie
výlučne, je  zhotovitel'  povinný  zabezpečit'  splnenie  povinností  vyplývajúcich  objednávatel'ovi
ako   stavebníkovi   z   §3   anasl.   Nariadenia   vlády   SR   č.   396/2006,   kčomu   mu   udel'uje
objednávateľ  poverenie.  Zhotoviteľ  je  povinný  bezodkladne  (najneskôr  však  v deň  zahájenia
realizácie    Diela)    infomovať    objednávateľa    o osobe,    ktorú    poveril    výkonom    funkcie
koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti v zmysle  §3  a nasl. Nariadenia vlády  SR
č.  396/2006. Zhotoviteľ má povinnosť bezodkladne (najneskôr však v lehote  3  pracovných dní)
informovat' objednávateľa o prípadnej zmene v osobe koordinátora.

18.Zhotoviteľ je  povinný  plnit'  ohlasovaciu  povinnost'  v  prípade  vzniku  mimoriadnych  udalostí
(úrazy,   požiare,  havárie  a  pod.)  voči  príslušným  štátnym  orgánom  a  vznik  takejto  udalosti
oznámit'    neodkladne    aj    objednávatel'ovi    za    účelom    objektívneho    vyšetrenia   a    prijatia
preventívnych opatrenĺ.

19.Práce,  ktoré  vykazujú  uŽ  v  priebehu  realizácie  nedostatky  alebo  sú  v  rozpore  s  STN  musí
zhotovitel' na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.

20.Zhotovitel' je povinný použiť pre zhotovenie Diela len výrobky, ktoré majďtaké vlastnosti, aby
na   dobu   predpokladanej   existencie   stavby   bola   pri   bežnej   údržbe   zaručená   požadovaná
mechanická pevnosť  a  stabilita  stavby,  požiama  bezpečnosť,  hygienické  požiadavky,  ochrana
zdravia a životného prostredia a bezpečnost' pri užívaní stavby.

21.Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý

je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.

22.Zhotoviteľ    zabezpečí     zhodnocovanie     odpadov    recykláciou    prevádzkou    zariadenia   `na
zhodnocovanie  odpadov  podľa  zákona  č.   79/2015   Z.z.   o   odpadoch  a  o  zmene  a  doplnenĺ
niektorých  zákonov  a jeho  prílohy  č.  1  pre  čimost'  R5  -  Recyklácia  alebo  spätné  získavani?
iných anorganických materiálov.

23.Objednávateľ  počas   realizácie  Diela  má  právo   kontrolovať  vykonávanie  prác   a  priebežne
zhotovitel'a upozomit' na prĺpadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.

24.Zhotovitel' bez zbytočného odkladu pĺsomne upozomí obj ednávatel'a na nevhodné pokyny, ktoré
mu  objednávateľ  dal  na  vyhotovenie  Diela.  V  prípade  prerušenia  prác  z  tohto  dôvodu  nie je
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zhotoviteľ v omeškaní.

25.Nebezpečenstvo  škody  na  Diele,  ako  aj  na  veciach  a  materiáloch,  potrebných  na  zhotovenie
Diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia Diela objednávateľom.

26.Zhotoviteľ  je  povinný  zúčastňovat'  sa  pracovných  porád  a  kontrol  na  stavbe,  ktoré  bude  v
priebehu   realizácie   Diela  zvolávať   objednávateľ.   Objednávateľ   minimálne   3   pracovné   dni
vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný temín.

27.Zhotoviteľ   zodpovedá   za   bezpečnost'   práce,   ochranu   zdravia   zamestnancov,   bezpečnosť
technických  zariadení  pri  stavebných prácach,  za dodržiavanie  všeobecne  záväzných  právnych
predpisov  a  STN,  týkajúcich  sa  činností  pri  vykonávanĺ  Diela a  ochrany  životného  prostredia.
Pokiaľ  porušením  tejto  povinnosti  zhotoviteľa  vznikne  škoda  v  priestoroch  staveniska  alebo  v

jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotovitel'.

28.Zhotoviteľ  splní  svoju  povinnost'  vykonávať  Dielo,  ktoré  je  predmetom  tejto  Zmluvy,  jeho
riadnym dokončenĺm. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých
skúšok,  predpísaných  osobitnými  predpismi,  záväznými  nomami  ako  aj  odstránenie  všetkých
prípadných vád a nedostatkov. Zhotovitel' na svoje náklady zabezpečí všetky  činnosti  súvisiace
s vydaním príslušného právoplatného kolaudačného rozhodnutia v súvislosti s Dielom.

29.Zhotoviteľ  7  pracovných  dní  pred  plánovaným  odovzdaním  predmetu  Zmluvy  písomne  vyzve
objednávateľa k prevzatiu Diela.  Najneskôr 3  pracovné  dni  pred začatím preberacieho  konania
budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

30.Pre odovzdanie predmetu Zmluvy/Diela platĺ:
-    Zmluvné  strany  vyhotovia  protokol  o  odovzdaní  a  prevzatí  predmetu  Zmluvy  podpísaný

osobami   oprávnenými   konať   vo   veciach  technických.   Protokol   bude   obsahovat'   najmä
základné údaje dokončeného Diela, súpis zistených drobných vád a nedorobkov (ak sa takéto
vyskytnú),  dohodu  o  opatreniach  a  lehotách  na  ich  odstránenie,  prípadne  dohodu  o  iných
právach zo zodpovednosti za vady,

-    ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predffietu Zmluvy, spíšu

Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
-:83žfaddaon;ekuDíke:fausdaačunsék:tu°ž:Ĺaenšítue,aptr:d#°spfn°e]:r:äcdí:Te#pVo°dd[ťač:át:buy[vZ.ísokdasTí2

tejto Zmluvy.

Zmluvné strany  sa dohodli, že odovzdanĺm predmetu Zmluvy  v zmysle tohto bodu sa Dielo
nebude považovat' za úplne a riadne zhotovené a povinnosti zhotovitel'a podľa tejto Zmluvy
za splnené, a to až do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia k Dielu  1  a Dielu`2,
ktorých   vydanie   je   povinný    zabezpečit'   na   svoje   náklady   zhotoviteľ   v súčinnosti    s
objednávateľom.

31.  Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:
-    projektovú  dokumentáciu  skutočného  vyhotovenia  so  zakreslením  všetkých  zmien  podľa

skutočného  stavu vykonaných prác,  zoznam  zariadení,  ktoré  sú  súčasťou  dodávky,  ich pas
porty  a  návody  na  obsluhu  a  údržbu  v  slovenskom  jazyku,  resp.   v  inom  jazyku  ale  s
prekladom do slovenského jazyka,

-    v prípade potreby overený geometrický plán na vysporiadanie pozemkov a zriadenie vecných

ZMLUVA  0 DIELO strana 7 / celkom strán  16



bremien
-zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
-    zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
-    zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
-    doklady o vykonaných fiJnkčných skúškach,
-    východiskové revízne správy elektrických zariadení (v prípade ak Dielo bude tieto zariadenia

obsahovať).

32.Na odovzdávacom -preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je
stanovené v predmete Zmluvy, prevedie sa ĎÍzická kontrola vykonaného Diela  1,  resp.  Diela 2,
jeho    súčasti    a    príslušenstva,    overia    sa    revízne    správy,    atesty    a    komplexné    skúšky
technologického zariadenia stavby.

33.Zhotovitel' je povirmý po odovzdaní Diela  1, resp. Diela 2 usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný
materiál  na  stavenisku  tak,   aby  Dielo   1,  resp.   Dielo  2  mohlo  byť  riadne  užívané,   pričom
stavenisko je povinný vypratat' do  10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia Diela 1, resp. Diela 2.

Článok vll.
Subdodávatelia

1.    Každý  subdodávatel',  ktorý  podľa osobitného  predpisu  má povinnosť  zapisovať sa do  registra
partnerov  verejného  sektora, je  povinný  byť  zapĺsaný  v  registri  partnerov  verejného  sektora.
Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávatel'a po celú dobu trvania Zmluvy.

2.    V Prĺlohe  č.  3  tejto  Zmluvy  sú uvedené  údaje  o všetkých subdodávateľoch Zhotoviteľa,  ktorí
sú   známi   v čase   uzavretia   tejto   Zmluvy   vrozsahu   obchodné   meno/názov,   sĺdlo/miesto
podnikania a IČO subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu
meno   apriezvisko,   adresa   pobytu   adátum   narodenia.   Zhotovitel'   je   povinný   oznámiť
objednávateľovi    akúkoľvek    zmenu    údajov    o    každom    navrhnutom    a    objednávatel'om
odsúhlasenom   subdodávateľovi   počas   plnenia   Diela   a   to   bezodkladne,   najneskôr   v   deň
nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.

'

3.    V  prípade  zmeny  subdodávateľa  počas  trvania  Zmluvy,  pričom  zmenou  sa  rozumie  výmena
pôvodne  navrhnutého  subdodávateľa alebo  vstup  ďalšieho  nového  subdodávateľa, je  povimý
zhotoviteľ najneskôr v deň,  ktorý predchádza dňu,  v  ktorom má zmena subdodávateľa nastať,
oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávatel'a a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:
-      %-ný podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám,
-     #:ž:ľaý:hlčnooťž:äodsä?adt:fá,vateľov   v rozsahu   obchodné   meno/názov,   sĺdlo/miesto

-      predmety  plnenia  a  údaje  o  osobe  oprávnenej  konať  za  subdodávateľa  v  rozsahu  merK)  a

priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
Každý  subdodávateľ,  ktorého  sa  zmena  týka  musí  spĺňať  podmienky  osobného  postavenia
podľa §  32 ods.  1  zákona č.  343/2015  Z.z.  o verejnom obstarávaní a nemôžu u neho existovat'
dôvody  na  vylúčenie  podl'a  §  40  ods.  6  písm.  a)  až  h)  a  ods.  7  zákona  č.  343/2015  Z.z.  o
verejnom   obstarávaní,   pričom   oprávnenie   zhotovovať  práce   má  subdodávateľ   k  tej   časti

3;eddumoej=.:át€iišyč]Í:°krťzmmá[upj;:ťaZároveňSubdodávatel'musíspĺňat'ajpodmienkupodi'a

4.    V    prĺpade    akýchkol'vek    pochybností    zo    strany     objednávateľa    vzťahujúcich    sa    ku
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ktorémukol'vek   subdodávateľovi,    si    objednávateľ   môže    overiť    sám    vyžiadaním    si    od
Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podl'a zákona
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov.

5.   #|r,:ptaodhetop%r|:áeknui,amháoor:jš3íž:ätá, pp:ží=:á:ítút#,aJ;údcžjms|au;;Pdodávateľov alebo ich zmeny

6.    Objednávateľ  si  vyhradzuje  právo  odmietnuť  subdodávateľa,  ktorý  je  s  ním  v  obchodnom,
súdnom alebo inom spore.

Článok vlll.
Platobné podmienky

1.   Cena podl'a Článku 111. tejto Zmluvy bude fakturovaná mesačnými faktúrami za jednotlivé časti
Diela  samostatne,  pričom  faktúra(y)  bude  vystavená  na  základe  Súpisu  vykonaných  prác  za
uplynulý   kalendámy   mesiac   odsúhlaseného   objednávatel'om.   Zhotoviteľ   vystaví   faktúru(y)
najneskôr do  dvoch dní  od  odsúhlasenia  Súpisu vykonaných  prác  a doručí ju  objednávatel'ovi.
Splatnost' vystavených faktúr je 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

2.   Zhotovitel'  sa zaväzuje  vypracovať  Súpis  vykonaných  prác  uskutočnených k  5.  dňu v mesiaci.
Objednávateľ  sa  zaväzuje,  Že  v  prípade  ak  stavebný  dozor  nezistí  rozpor  medzi  vykonanými
prácami a Súpisom vykonaných prác,  odsúhlasĺ predložený  Súpis vykonaných prác do desiatich
dní  odo  dňa jeho  predloženia  zhotovitel'om;  spravidla  tak  Že  Súpis  vykonaných  prác  potvrdí
stavebný dozor;  ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác
neoznámi zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to,  že s predloženým  Súpisom vykonaných prác
súhlasí.  Ak  by  objednávateľ  mal  k  predloženému  Súpisu vykonaných  prác  pripomienky,  budú
odstránené vzáj omnou dohodou obj ednávateľa a zhotoviteľa.

3.   Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s

platnou  právnou  úpravou  SR  a  jej   prílohu  tvorí   Súpis  vykonaných  fakturovaných  prác.   V
prípade, že daňový doklad nebude obsahovat' tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátit' ho
na  doplnenie  a  prepracovanie.  V  takomto  prípade  sa  preruší  lehota  splathosti  a  nová  lehota
splatnosti   pre   objednávatel'a   začne   plynúť   doručením   doplneného/prepracovaného   dokladu
objednávateľovi.

4.   Zhotoviteľ  je  povinný  pred  podpisom  tejto  Zmluvy  doručit'  objednávatel'ovi  Zábezpeku  na
vykonanie  prác  a  na  splnenie  zmluvných  záväzkov  (ďalej  len  ,záóczpe4a").  Objednávatel' je
oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky  svoje nároky z vád Diela, nároky na zaplatenie zmluvnej
pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od Zmluvy a iné nároky, ktoré
nebudú zhotovitel'om riadne a včas uspokojené.                                                                                         `
Zábezpeka bude mať fomu bankovej záruky vo výške
a)   10  %  z ceny  Diela  1  bez DPH s  platnosťou počas  celej  doby  zhotovovania Diela  1,  pričom`

táto banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania Diela  1, t.j.  až
pokým zhotovitel' riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené Dielo
l bez vád a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto Zmluvy;

b)   10  % z ceny  Diela 2 bez DPH s  platnosťou počas  celej  doby  zhotovovania Diela 2,  pričom
táto banková záruka musí byť platná a vymáhatel'ná po celú dobu vykonania Diela 2, t.j.  až
pokým zhotovitel' riadne a včas nevyhotoví a neukončĺ a objednávatel' takto dokončené Dielo
lbez vád a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.
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Banková záruka sa  bude riadit' ustanoveniami  §  313  a nasl.  Obchodného  zákonnĺka,  musí  byt'
vydaná   vo   fome   a   s   obsahom   akceptovatel'ným   pre   objednávateľa   ako   neodvolateľná   a
bezpodmienečná  banková  záruka  splatná  na  prvé  pĺsomné  požiadanie,  podl'a  ktorej  príslušná
renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej  banky na území  Slovenskej  republiky
vyhlási,    že    uspokojí    objednávateľa    na    základe    písomného    oznámenia    objednávateľa
adresovaného banke v prípade, Že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy
a   všeobecne   záväzných   právnych   predpisov   alebo   podľa   ustanovení   §   306   0bchodného
zákonníka bude nepochybné,  Že zhotoviteľ svoj  záväzok nesplní,  napr.  pri  vyhlásení konkurzu.
Zhotoviteľ  je   oprávnený   nahradit'   bankovú   záruku   zložením   sumy   predstavujúcej   10%   z
celkovej  ceny  Diela  1  bez DPH a 10% z celkovej  ceny  Diela 2  do notárskej  úschovy,  alebo na
účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to
počas celej  doby vykonania Diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa
považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť.

5.   Zmluvné strany sa dohodli na garančnej zábezpeke, ktorá predstavuje:
-      5%zcelkovej cenyDiela l  bezDPH;
-      5%zcelkovej cenyDiela2bezDPH.
Zhotoviteľ  pred  odovzdaním  Diela  objednávatel'ovi  zabezpečí  plnenie  svojich  povinností  v
záručnej  dobe  iným  spôsobom  písomne  akceptovatel'ným  pre  objednávateľa,  napr.  bankovou
zárukou vo výške 5 % z celkovej ceny Diela 1  bez DPH a vo výške 5 % z celkovej ceny Diela 2
bez DPH, pričom banková záruka musí byt' platná počas celej doby záručnej doby.

Článok IX.
Zodpovednost' za vady a záruky

1.    Zhotoviteľ  zodpovedá  za to,  Že  Dielo  má  v  dobe  prevzatia zmluvne  dohodnuté  vlastnosti,  že
zodpovedá  technickým  nomám  a  predpisom  SR,  a  že  nemá  vady,  ktoré  by  rušili,  alebo
znižovali    hodnotu    alebo    schopnosť   jeho    použĺvania    k    zvyčajným    alebo    v    Zmluve
predpokladaným účelom.

2.    Zhotoviteľ zodpovedá za vady,  ktoré predmet má v čase jeho odovzdania bbjednávateľovi.  Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené
porušením jeho povinností.

3.    Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia Diela objednávateľom, na stroje a
zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný temín ukončenia záručnej doby zmluvné strany
zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia Diela.

4.    Záruka    sa    vzt'ahuje    na    Dielo    za    predpokladu   riadnej    starostlivosti    a    údržby    Diela
objednávateľom.    Záruka   sa   nevzťahuje    na   prípady    násilného    poškodenia   Diela,    resp.
poškodenia živelnou pohromou,  okrem  prípadov  ak  bude  preukázané  Že  k  poškodeniu  došlo,
alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného Diela.

5.    Zhotoviteľ   sa   zaväzuje   začať    s    odstraňovaním    prípadných   vád    Diela   reklamovaných
objednávateľom   do   5   dní   odo   dňa   obdržania   reklamácie,   a vadu   odstránit'   bezodkladne,
najneskôr však do  10  dní od začatia s jej  odstraňovaním,  ak nedôjde  k obojstranne podpísanej
dohode o inom temiíne.
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6.    Objednávateľ je  povinný  umožnit'  zhotoviteľovi  prístup  do  priestorov,  kde  sa  majú  záručné
vady odstraňovať.

7.    V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnost' odstrániť vady riadne a včas, je objednávatel'
oprávnený zabezpečit' odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

Článok x.
Zmluvné pokuty a sankcie

1.   V   prípade,   že   sa   zhotoviteľ   dostane   do   omeškania   so   splnením   ktorejkol'vek   zo   svojich

povimostí  podľa  Článku  IV.  ods.  2.  alebo  ods.  4  tejto  Zmluvy,  má  objednávateľ  právo  na
zmluvnú  pokutu  vo  výške  0,2  %  z  ceny  Diela  vrátane  DPH,  a to  za  každý  deň  omeškania  so
splnením ktorejkoľvek z týchto povimostí.

2.   V  prípade,  že je  objednávatel' v  omeškani'  s  úhradou faktúry,  zhotovitel'  má právo na  úroky  z
omeškania  v  zmysle   §   369  0bchodného  zákonníka  v  znení  neskorších  predpisov  vo  výške
určenej podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.ľnapprrí.paf:.ž=::iš::i:kár:J#1'ť:šd:dpáov:it#:sti|teýbk.ajúJ;eĹž:ta|esu:#á:2;eal::ľa,alekbt:jchngpeíäž

podmienky  podľa  §  32  ods.  1  zákona  č.  343/2015  ZVO),  má  objednávateľ nárok  na zmluvnú
pokutu  vo  výške  5  %  z ceny  Diela  vrátane  DPH  za  každé  porušenie    ktorejkol'vek    z  vyššie
uvedených povinností, a to aj opakovane.

4.   Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvné pokuty podľa tohto
Článku dotknuté.

Článok xl.
Odstúpenie od Zmluvy

1.    Od  Zmluvy  možno   odstúpiť  v   prípadoch,   ktoré   stanovuje  táto   Zmluva  a   §   344   a  nasl.
Obchodného zákonníka.                                                                                                   `

2.    Odstúpenie od Zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.

3.    Objednávatel'  je   oprávnený   odstúpit'   od   tejto   Zmluvy   úplne   alebo   čiastočne   ak   napriek
prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom
rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.

4.    Zhotovitel'  je  povinný   dbať  na  dodržiavanie  pracovnej   disciplíny,   opatrení  bezpečnosti` a
ochrane  zdravia  pri  práci  a  požiamej  ochrany  svojich  zamestnancov  a zamestnancov  svojich
subdodávateľov  (osobitne  zákazu  požívania  alkoholu  a  omamných  látok)  a dodržiavat' všetky
zmluvné  podmienky.  V prípade,  ak objednávateľ  zistí,  že  zamestnanci  zhotoviteľa,  resp. jeho
subdodávateľa  závažne  porušujú  pracovnú  disciplínu,   zásady  bezpečnosti   práce   a  ochrany
zdravia   a   požiamej   ochrany,   podmienky   nakladania   s   odpadmi,   respektíve   iné   písomne
dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od Zmluvy.

5.    Odstúpenie od Zmluvy musí byt' druhej zmluvnej strane doručené písomne.
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6.    Objednávateľ je  oprávnený  odstúpiť  od  Zmluvy  v  prípade  podstatného  porušenia  Zmluvy  zo
strany zhotovitel'a, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:

-    :žat?o:te°nvéĺtpe:'istpnr:dz:iáus€;P;omdľ:ač]aYnynkk:nva[=íádspí2e]taejt:ežLeľuk;ž,e  °bj ednávateľovi,   že  má

-    ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu Diela alebo inak prejavil

-ií:;znEčät#:ezp;o:kÉr:a:pfoyváa:t;vČz:Í!;#áí|&:Šdií'?T:jtž;E#:ij;I,ZtáJdt:Z4mltueĺtyo'zmluvystalebo

1    ak zhotoviteľ bude preukázatel'ne realizovat' Dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v
tejto   Zmluve,   alebo   ak   sa   vyskytnú   vady   v   plnenĺ,   na  ktoré   bol   zhotovitel'   pĺsomne
upozomený     a    ktoré     napriek    tomu    neodstránil     v    primeranej     lehote    poskytnutej
objednávateľom.

-     ak   sa  zhotovitel'  dostane  do   omeškania  so    zhotovením    akejkoľvek  etapy   Diela  podľa

stanoveného Harmonogramu prác, ktorý tvorí Prĺlohu č.  1  tejto Zmluvy.

Článok xll.
Náhrada škody, právne vzt'ahy a dôsledky neplnenia Zmluvy

1.   V prípade,  že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší  alebo zastaví  práce,  prĺp.  dôjde k
prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej  viny, zaväzuje sa druhej  strane zaplatit' všetky preukázané
náklady,    ktoré   jej    v    súvislosti    s    prerušením    alebo    zastavením    vznikli.    Vecný    rozsah
rozpracovanosti    nákladov    ako    aj    finančné    ohodnotenie    bude    odsúhlasené    štatutárnymi
zástupcami oboch zmluvných strán. 0 tejto skutočnosti musí byt' uvedený záznam v stavebnom
denníku.

2.   Každá  zo  Zmluvných  strán  má  nárok  na  náhradu  škody,   vzniknutej   v  dôsledku  porušenia
záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok xlll.
Záverečné ustanovenia

'

Rovnopisy
Zmluva   sa   vyhotovuje   v   štyroch   exemplároch,   zktorých   si   po   ich   podpise   dva   ponechá
objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Zmeny Zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zmeniť alebo doplnit' 1en fomou pĺsomných
dodatkov,  na  ktorých  platnost'  sa  vyžaduje,  aby  boli  riadne  potvrdené  a podpĺsané  oprávnenými
zástupcami  Zmluvných  strán.  K návrhom  dodatkov  k tejto  Zmluve  sa  Zmluvné  strany  zaväzujú
vyjadrit' písomne, v lehote  14 dní od doručenia návrhu dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom
viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala.

Zrušenie Zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvuje možné zrušit' len písomnou fomou.

Doručovanie
Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia, správy a pod. (ďalej aj  len áko „Oz#ámG#J.&")
týkajúce sa tejto Zmluvy,  si Zmluvné strany budú doručovat' niektorým z nasledovných spôsobov:
osobne, doporučeným listom s doručenkou, alebo kuriérom na adresy Zmluvných strán a kontaktné
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údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, ak zmluvná strana doručuje fomou doporučeného
listu s doručenkou a zmluvná strana, ktorej je Oznámenie adresované, jeho prijatie odmietne alebo
iným  spôsobom jeho  prijatiu  zabráni  (neoznámením  zmeny jej  adresy  alebo  iných  kontaktných
údajov), považuje sa na účely tejto Zmluvy za preukázané doručenie vrátenie nedoručenej  zásielky
odosielatel'ovi podľa poslednej známej  adresy takejto zmluvnej strany. To platí aj vtedy, akje v tejto
Zmluve začiatok dohodnutej  lehoty viazaný na okamih doručenia písomnosti. V takomto prípade sa
za okamih  doručenia považuje  okamih vrátenia nedoručenej  zásielky  odosielateľovi.  Za poslednú
známu  adresu  zmluvnej  strany  sa  považuje  adresa  pozostávajúca  z označenia  obce,  názvu  ulice
alebo verejného priestranstva (ak je obec členená na ulice a inak označované verejné priestranstvá),
súpisného,  popr.  i orientačného  čísla  a poštového  smerovacieho  čísla  a v prípade,  ak  ide  o adresu
mimo Slovenskej  republiky i označenie štátu, oznámená pĺsomne inej  zmluvnej  strane, inak adresa,
ktorá je uvedená pri každej  zo zmluvných strán v záhlaví tejto Zmluvy.  Ak niektorá zo zmluvných
strán  v súlade  a za  podmienok  uvedených  v tejto  Zmluve  oznámi  inej   zmluvnej   strane  zmenu
adresy,  považuje  sa  za  poslednú  známu  adresu  táto  oznámená  adresa,  ato  vždy  tá,  ktorá  bola
oznámená najneskôr. Pre účely tejto Zmluvy budú Oznámenia považované za doručené dňom:
•    potvrdenia  doručenia  adresátom,  alebo  dňom  odmietnutia prevzatia  zásielky  adresátom,  ak  sa

doručuje osobne, alebo
•    potvrdenia  doručenia  adresátom  alebo  dňom  odmietnutia  prevzatia  zásielky  adresátom,  ak  sa

doručuje kuriérom, alebo
•    potvrdenia  doručenia  adresátom  alebo  dňom  odmietnutia  prevzatia  zásielky  adresátom,  ak  sa

doručuje doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou.

Počítanie [ehôt
Na účely tejto Zmluvy sa do lehoty určenej  podľa dní nezapočítava deň, kedy došlo ku skutočnosti
určujúcej  začiatok lehoty.  Koniec lehoty  učenej  podľa týždňov,  mesiacov alebo  rokov pripadá na
deň, ktorý sa pomenovaním alebo číselným označením zhoduje s dňom,  na ktorý pripadá udalosť,
od ktorej  sa  lehota začína.  Ak  nie je  takýto  deň  v poslednom  mesiaci,  pripadne  koniec  lehoty  na
jeho posledný deň. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným
dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Povinnost' mlčanlivosti '

Zmluvné   strany   vyhlasujú,   že  táto  Zmluva,   ako  aj  jej   časti   a infomácie,   dáta  a skutočnosti
nadobudnuté niektorou zo zmluvných strán na základe a/alebo v spojení s touto Zmluvou, nemôžu
byť sprístupnené tretĺm  osobám bez predchádzajúceho písomného  súhlasu ďalšej  zmluvnej  strany.
Každá  zo  zmluvných  strán  berie  na  vedomie,  že  za  dôvemé  infomácie  sa  vprávnom  vzťahu
založenom  touto  Zmluvou  považujú  infomácie,  ktorých  obsahom  sú  majetkové  pomery  ďalšej
zmluvnej  strany  a všetky ďalšie  informácie,  ktoré vypovedajú o osobnom  a majetkovom postavení
zmluvnej  strany a členov jeho rodiny, o predmete Zmluvou dojednaného obchodu a iné infomácie,
ktoré sú mu objektĺvne spôsobilé privodit' ujmu alebo narušit' intímnu sféru zmluvnej  strany. Každá
zo  zmluvných  strán je  povinná  zachovávať  mlčanlivosť  o dôvemých  infomáciách  a chráfiiť  ith
pred neoprávneným, úplným alebo čiastočným, sprístupnením tretím osobám bez predchádzajúceho
písomného  súhlasu  dotknutej  zmluvnej  strany.  Povimost' mlčanli.vosti  sa neaplikuje  v prĺpade,  aki
zmluvná strana zodpovedne preukáže, Že:
•     je povinná predmetnú dôvemú infomáciu sprístupniť na základe zákona alebo
•      dôvemá informácia sa stala všeobecne známa.
V prípade,  ak zmluvná strana má v úmysle  dôvemú infomáciu sprístupniť, je  povinná o tom  bez
zbytočného    odkladu    informovať   vopred    ďalšiu   zmluvnú    stranu.    Za   porušenie   povinnosti
mlčanlivosti sa nepovažuje, ak je dôvemá infomácia sprístupnená v potrebnom rozsahu právnemu
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zástupcovi,    daňovému   poradcovi    alebo    audítorovi    zmluvnej    strany,    ak   tieto    osoby   budú
preukázatel'ne  zaviazané  zmluvnou  stranou  k  povimosti  mlčanlivosti.  Za  porušenie  povimosti
zachovávat'  mlčanlivost'  podľa  tejto  Zmluvy  sa  nepovažuje  ani  poskytnutie  infomáciĺ  orgánom
štátnej   správy,   samosprávy,   prokuratúry   alebo   iným   právnickým   osobám   a fyzickým   osobám,
ktorým  zákon  zveruje  rozhodovanie  o právach  a povinnostiach,   za  podmienky,   že  poskytnutie
informácie  súvisí  s činnost'ou  subjektu,  ktorému sa infomácia poskytuje.  Za porušenie povimosti
zachovávať  mlčanlivost'  sa tiež  nepovažuje  poskytnutie  infomácií  tam,  kde  to  prikazuje  právny
poriadok Slovenskej republiky.

Vyššia  moc

Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných
strán,   a zmluvné   strany   ich   nemôžu   ovplyvniť,   napr.   vojna,   mobilizácia,   povstanie,   živelné
pohromy atď. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným v dôsledku vyskytnutia sa vyššej moci,
zmluvná  strana,  ktorá  sa  bude  chcieť  na  vyššiu  moc  odvolat', je  povinná  do  dvoch  mesiacov  od
vyskytnutia sa vyššej  moci požiadat' ďalšiu zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy v tej  časti, ktorá bola

##autá:|aš!iráp:douc,vš:i:j.mo:siúdp::,iätažm1:;:dôu;i:kkyd.odhso,g;,enTá::s::::ádsňtáamnaáokio::n:g
oznámenia o odstúpení.

Notifikačné povinnosti
Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že  sa  budú  počas  realizácie  tejto  Zmluvy  oboznamovat'  o všetkých
skutočnostiach  spôsobilých  mat'  vplyv  na  realizáciu  práv  a  povimostí  vyplývajúcich  z  právnych
vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú, že bez zbytočného odkladu,
najneskôr   však   v   lehote   30   dní,   sa   budú   vzájomne   oboznamovat'   o všetkých   skutočnostiach
spôsobilých mat' vplyv na práva a právom chránené záujmy inej zmluvnej strany.

Súčinnost'
Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto Zmluvy poskytovať všetku vzájomnú
súčinnosť  potrebnú  k  dosiahnutiu  splnenia  oprávnenĺ  a záväzkov  vyplývajúcich  z tejto  Zmluvy.
Súčimosť  si  budú  poskytovať  bezprostredne  po  tom,  čo  budú  inou  zmluvnou  stranou  na  jej
poskytnutie vyzvané.                                                                                                             ,

Riešenie sporov
Zmluvné   strany   sa   dohodli,   že   všetky   rozpory   vyplývajúce   zplnenia   Zmluvy,   budú   riešit'

predovšetkým   dohodou  a vzájomným  rokovanĺm.   Až  v prípade,   ak  nedôjde  k dohode,   uplatní
ktorákoľvek  zo  zmluvných   strán   svoje   práva  zo  Zmluvy   na  príslušnom   súde,   prípadne   inom
príslušnom orgáne.

Nadpisy
Zmluvné strany vyhlasujú, že nadpisy jednotlivých článkov a ustanovení tejto Zmluvy slúžia len na
informačný účel a nezakladajú Zmluvným stranám žiadne práva ani povinnosti.

Zánik Zmluvy
Zánik tejto Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzriknutej jej  porušenĺm, ani zmluvných
ustanovení  týkajúcich  sa  vol'by  práva  alebo  voľby  zákona,  riešenia  sporov  medzi  Zmluvnými
stranami  a  iných  ustanovení,  ktoré  podľa prejavenej  vôle  strán  alebo  vzhľadom  na  svoju  povahu
majú`trvat' aj po ukončení Zmluvy.

Započítanie
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Zmluvné  strany  sú  oprávnené jednostranne  započĺtať  svoje  vzájomne  pohľadávky,  ktoré  vzniknú
ktorejkoľvek zo zmluvných strán v súvislosti s touto Zmluvou. Zápočet vzájomných pohľadávok je
možný najmä na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán.

Zmluvná pokuta
Akákoľvek  zmluvná  pokuta  uvedená  v  tejto  Zmluve je  splatná  momentom  porušenia  povimosti
zmluvnou  stranou,  na  ktorú  sa  viaže  vznik  nároku  inej  zmluvnej  strany  na  zaplatenie  zmluvnej
pokuty.  Ustanoveniami  o  zmluvnej  pokute  nie je  Žiadnym  spôsobom  dotknuté  právo  oprávnenej
zmluvnej  strany domáhat' sa od druhej  zmluvnej  strany náhrady škody, ktorá porušením dohodnutej
povinnosti vznikne, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.

Zmeny právneho poriadku
Ak počas realizácie tejto Zmluvy, alebo počas realizácie zmlúv uzatvorených na jej  základe,  dôjde
k takým   zmenám   v právnom   poriadku   Slovenskej   republiky,   ktorých   uplatňovanie   by   viedlo
k podstatnej  zmene práv a povinností z nich vyplývajúcich, k podstatnému poškodeniu niektorej  zo
zmluvných strán alebo by bol zmarený účel tejto Zmluvy, zaväzujú sa Zmluvné strany uzatvoriť bez
zbytočného odkladu po nadobudnutĺ účimosti príslušnej právnej nomy dodatok k Zmluve, ktorým
sa uvedú príslušné ustanovenia Zmluvy do súladu s novou právnou úpravou. Ak nedôjde k dohode o
dodatku, má zmluvná strana, ktorá prejavila o jeho uzatvorenie záujem, právo odstúpiť od Zmluvy.
Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

Prechod práv a povinností
Zmluvné   strany   sa  dohodli,   že  práva  a  povimosti   ztejto  Zmluvy   prechádzajú  na  právnych
nástupcov  Zmluvných  strán.  Riadne  zabezpečenie  takéhoto  prechodu je  povinnosťou  dotknutej
zmluvnej  strany.

Interpretácia
Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje ták, že je účinné a platné podľa
platných  právnych  predpisov.   Pokiaľ  by   však   niektoré   ustanovenie   tejto   Zmluvy   bolo   podľa
platných  právnych  predpisov  nevymožitel'né  alebo  neplatné,  bude  neúčimé  iba  v rozsahu  tejto
nevymožiteľnosti  alebo  neplatnosti  a ostatné  ustanovenia  tejto  Zmluvy  budú  i naďalej   záväzné
a v plnom  rozsahu  platné  a účinné.  V prĺpade  takejto  nevymožiteľnosti  alebo  neplatnosti  budú
Zmluvné strany v dobrej  viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch tejto Zmluvy,
ktoré  sú  potrebné  na  realizáciu  zámerov  tejto  Zmluvy  z hľadiska  tejto  nevymožiteľnosti  alebo
neplatnosti.

Platnost' a účinnost'
Zmluva   podlieha   zverejneniu   v   zmysle   zákona   č.   211/2000   Z.z.   o   slobodnom   prĺstupe   k
informáciám  v  platnom  znení.  Zmluva  nadobudne  platnosť  dňom  podpisu  oboma  zmluvnými
stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení.                                                                           `

Platnost' uvedených údajov
Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  údaje  uvedené  v záhlaví  tejto  Zmluvy  sú  v súlade  so skutočným
stavom platným  v čase uzavretia Zmluvy.  Zmluvné  strany  sú povimé oznámiť zmenu príslušných
údajov bezodkladne písomne  inej  zmluvnej  strane,  pokial' tak neučinia,  nemôžu sa domáhať voči
inej zmluvnej strane žiadnych nárokov spojených s touto zmenou.

Vyhlásenia Zmluvných strán
Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná vol'nost' nie j e obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité
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a zrozumiteľné. Zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo
za nápadne nevýhodných podmienok.

Právna úprava
Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného touto Zmluvou,
ňou neupravené, sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991  Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších  predpisov.  Ak  niektoré  ustanovenia  tejto  Zmluvy  neskôr  stratia  účinnosť,  použije  sa
právna   úprava,   ktorá   sa   najviac   približuje   zmyslu   a   účelu   tejto   Zmluvy.   Pokial'   neexistuje
aplikovateľná právna úprava, bude sa postupovat' podľa obchodných zvyklostí v príslušnej oblasti.

Vol'ba práva a právomoci
Zmluva sa uzatvára podl'a právneho  poriadku  Slovenskej  republiky  a právny  poriadok  Slovenskej
republiky  je  rozhodujúcim  právnym  poriadkom  pre  úpravu  všetkých  vzťahov  založených  touto
Zmluvou.  Zmluvné  strany  sa dohodli,  že  právomoc  na rozhodovanie  sporov,  ktoré  vzniknú  alebo
môžu vzniknúť z právnych  vzt'ahov  založených touto  Zmluvou,  majú všeobecné  súdy  Slovenskej
republiky.

Súčasti Zmluvy
Neoddelitel'nými súčasťami tejto Zmluvy sú:
Príloha č.  1  - Hamonogram prác
Príloha č. 2 - Ponukový rozpočet
Príloha č. 3 -Zoznam subdodávateľov

[Podpisy Zmluvných strán]

V..Tí.3€ťgl{Í#=....,dňa.....3.0...flB,..20ZZ
0  9   -08-  ZOZZ

VBytči,    dňa  ....................

Trenčianskeho samosprávneho kraja
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REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód :                                 20-064-1
Stavba:                 Rekonštrukcia oporného múru pri ceste lll/1787 v obci čavoj -S0 201  a s0 202

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Správa cjest Trenčianskeho samosprávneho  kraja

Zhotoviteľ:
DOSA Slovakia,  s.r.o.

Proiektant:

DAQE  Slovakia  s.r.o.

Spracovateľ:

lng.  Rolko

Poznámka:

Cena bez DPH

Sadzba dane
DPH základná               2o,ooo/o

znížená                20,00%

Projektant

Dátum  a  podpis:

Ô5fôah-á7aiar

Spracovateľ

vEUR

Pečiatka Dátum  a  podpis:

KS:
Dátum:

lčo:
lč  DPH:

lco:
IČ  DPH:

lčo:
IČ  DPH:

lco:
lč  DPH:

0  9   -08.  ZOZ2`

9.8.2022

37915568

36412678
SK2020109443

643 220,00

Výška  dane
0,00

128 644,00

771  864,00

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód :                                                20-064-1

Stavba:                              Rekonštrukcia oporného múľu pri ceste lll/1787 v obci čavoj -S0 201  a s0 202

Miesto:

Objednávateľ:                       Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Zhotoviteľ:                                  DOSA slovakia,  s.r.o.

Kód

Náklady z rozpočtov

Popis

Rekonštrukcia úseku cesty 111/1787 v obci Čavoj

Všeobecné položky

Rekonštrukcia oporného múru v km 0,075

Kanalizácia v km 0,075 00

Rekonštrukcia oporného múru  pri ceste 111/1787

Všeobecné položky

Oporný múr v km 0,230
Kanalizácia v km 0,230

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

09.08.2022

DAQE  Slovakia  s.r.o.

lng.  Rolko

Cena  bez  DPH  [EUR]           Cena  s  DPH  [EUR]

643 220,00

312 283,00

21  220,00

273 705,80

17  357,20

330 937,00

17  330,00

293163,00

20 444,00

771  864,00

374 739,60

25 464,00
328 446,96

20 828,64

397124,40

20 796,00

351  795,60

24 532,80
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Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska  3,  91105 Trenči'n

TENDERS

PRILOHA     5

VYHLÁSENIE  UCHÁDZAČA 0 SUBDODÁVKACH

Uchádzač/skupina dodávatel'ov:           DOSA slovakia, s.r.o.,

Obchodné meno:                                          DOSA slovakia, s.r.o.,

Adľesa spoločnosti:                                   Dostojevského l2, 014 01  Bytča

lčo:                                                                      36 412 678

?#kť:g,p,ĺ:2:íaz.á;;ur%ah:ctádr:aÉ:i:ýe:::i,:,:t,n:,vťh::s.íj%TJ.Žje_nšore2aáiíáacišsr:d.T`:,t:yzhíá:#
verejným obstarávatel'om Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja so sĺdlom Brnianska
3,  911  05   Trenčín vo Vestnĺku verejného obstarávania 43979 VVYP:

E               sa nebudú  podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočnĺme vlastnými kapacitami.

x                  sa budú  podiel'ať nasledovnĺ subdodávatelia:

P. Obchodné meno a sídlo lčo
Údaje o osobeoprávnenej % podiel nazákazke

Predmet
č. subdodávatel'a konat' zasubdodávatei'a2 subdodávok

1 GEOstatik,   a.s.,   Kragujevská 31  589 057 lng.  Martin  Panek 18% Zakladanie
11,01001     Žiina špeciálne

2

3

V Bytči,  dňa 09.08.2022 +=-:--_=_-::`--._=--::ffl


