
TNTLVVA O DIELO
č.2011153/Po

vzatvorenápodl'a $ 536 Zákona č:. 513/199| Zb. obchodný zákonnft a podl'a zák. č.2512006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoých ziíkonov v znení neskorších

predpisov

Zmluvné strany:

objednávatel': obec Dojč
Sídlo: obecný úrad Dojč, 906 02 Dojč
Zastúpný: Ing. Katarína Jankoviěovii starosta obce
tČo: 00309508
DIČ: 2021063693
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s. Senica
Čislo lietu : 2601902009/5600

ZhotoviÚel':
Sídlo:
Zastfupený:

IČo:
DIČ:
tČ opn:

Telefon:
Fax:
e-mail:

Bankové spojenie: sLsP, a.s. poboěka Trnava
ěíslo účfu: 28465304510900
obchodný register: okresného súdu v Trnave, oddiel S4 vložka č. 10199/T

(d'alej len,'objednávateť")

TSS GRADE, a.s.
Bratislavskí 4,917 02 Trnava
lng. I3uboš Haěko, predseda predstavenstva
Tomáš Kizelq genenílny riaditel'a ělen predstavenstva
35802723
2020281571
sK2020281571

033/s51 1s95
03315515493
info@tss.sk

(ďalej len,'zhotovitel"')

Čbnox I.
Preambula

1. objednávatel'na obstaranie predmefu tejto zmluvy použil podlimitný postup verejného
obstanívania podťa $ 9l použitím $ 52 zÁkonaě.2512006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o znene a dop|není niektorých zákonov v znení neskorších prďpisov.

čhnox tI.
Predmet zmluvy

l. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev
obce Dojč'' podl'a projektovej dokumentiácie a oceneného ýkazu qýmer zhotovitel'om,

ktoré určujú charakteristiku diela
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J.

4.

1.
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)
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I

Zhotovitel' zabezpeěí kompletnú rea|nuciu stavebných ptá9 asúvisiacich dodávok

v rozsahu ýkazuqýmer uvedeného n p.iior'" č. 1 k íejto zm1uve a podl'a projektovej

dokumentiácie,jejtechnickychspráv,vyt.eso.o'výpoětov,'podl'apodmienokvydaných
príslušným staveunyá riiajom, podl'a órryv"t' t"ěr'1ick-ých nori em a zabezpečí revízne

správy v{ých p.ip"J""t',-to" to uváou.iá vyh'áška .ě. l.tgtzoo2 Z.z. na zaistenie

bezpeěnosti u o"rrrurrv-)^6*ia pri bra"i' bezpečnosti technických zariadeni v znení

neskorších predpisov-
Zhotovitel zabezpeéí potrebnú dielenskú a výrobnú d9kum3:táciu podl'a požiadaviek

uvedených v projekte a po odsúhla":ni projet<tamt om zabezpečí jej kompletnú realizáciu'

Zhotoviteť suravurl1iiyt onut dielo vó víastnom mene' ná v1astnú zodpovednosť'

Zhotoviteť sa zavázuje vykonať dielo vo vlastnom mene' na vlastnú zodpovednosť'

včas, riadne av poŽadovanej kvalite' 
-^^1^+i -o iphn zhnfnl

objednávater "u^raru:",i" 
ootoněené dielo prevezme azapqatiza jeho zhotovenie

dohodnutú cenu.

ČÉnokIII.
čas plnenia

Ukončenie realizáciepredmetu zmluvy podl'a ělánku II' Je najneskÓr do 12 mesiacov odo

ďňa ptevzatia staveniska Zhotovitelbm diela'

Zaěiatok reaiizácie pníc na diele je nu;r'",t'o' do 14 dní odo dňa prevzatia staveniska

zhotovitelbm. Zhotoviteť prevezme stavenisko do 14 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy'

Ak zhotoviter pripral oielo na odovzdanie pred dohodnu|ým termínom' zavázuje sa

"u]"o'á"",.r 
toio ái"to prevziať aj v skoršom ponúknutom termÍne'

Dodržanie času plnerriu ,o strany 'r'oŇt'ru 
je závislé od riadneho a věasného

spolupÓsobenia objeánávateťa aot oonotet o v tejto zmluve' Po dobu omeškania

objednávateru , porffiut1- ,potuporot"niu nie je"zhotovitel' v omeškaní so splnením

závázku.

čhnokIV'
Cena diela

Cena zazhotovenie diela v rozsahu podťa článku II' tejto zmluvy je stanovená dohodou

zmluvnýchstránvsúladesozákonomi.1'8l|996Z.z.ocenáchvzneníneskorších
predpisovavyhláškouč.87i19g6Z.z.ajedoloženázhotovitelbmpoložkoqým
oceneným výkazom qýmer, kto4ý tvorí prílohu Ť' 

1 k'"J.': zmluve'

Cenazažhotďroenie celóho dieh pódťa ělánku II' je vo výške

cena spolu bez DPH za všetky práce adodávky 298 393'49 EUR

hodnota DPH 
rr !a 'rv!'lY r---- -' 59 678'70 EUR

cena celkom vrátane DPII 358 072'19 EUR

Táto cena je nemenná.

3. u'#;"""offiů''řJ;;;l"n" ělánku iTl'y :ú "!:]*"jl':.:';:ť"1y.;l.'Y|#l]1Ti:

',::;rffi ' 
;ffi ; .ffi;;;i'Ár{"á""iá staveniska zhotoviteťa ďalej všetky správy,

'tist 
y, atesty' certifikáty a po9'

4. .;ffiř'#";'blc_ ;;i; a iodávok, 1 
ktor'Í1h ii' :Y T."i::^i:9"5:"" ;T1j:

'"tj'#"'lft"'':',T"i'rio"to,ouovaní stavby neuhradia abudú sa povaŽovať za zal'muté

5. 
'#:|,!L:"ť|i}, 

u,o.o"né v ocenenom qýkaze qýmer, sú pre tú istu položku stavebnej

práce adod.ívky rovnaké pre celú stavbu'



6.

7.

C-wy apníre mvbc budú úfrované nasledovne:
a) v prÍpade prác' tÚoré gt uvďené vo výkaze výmer' bude zhotovitel' účtovaťjfuikovri cen1 ktoná zodpovedrí cene uvedenej í o""á"no* ýkazevýmer'b) vprípade pnác, kt'oé nie ů uveáerré_vo ýkaze výmer bude zhotoviteť účtovaťcenu' podťa smerných cierr' ktoré boli pouzitJ pjo"inouun í ýkazuvýmer, nazáHade ktorého bola predložená cenováqonyka o'" 

'*".;"erro 
obstarávani4Potrebu vykonať naviac pr*" uich finančné óhodnotenie u áyrt. bodu 6 tohto článkuzmluvy oznámi zhotoviteť objednávateťo{ pi9omnÝm zápisom v stavebnom dennftu.K ich realizácii zhotoviteť pristupi bezodklad"" ň pďř;uni ooouat u k tejto zmluveoboma zmluvnými stranami_

ZbotoviteÍ sazav'iázuje, že nezrealizované Pýe adodávky odsúhlasené objednávatelbma projektantom, bu&'út,.z*ry 9i"l" Jp"9me ato vcene' vakej sú zahrnuté dorozpďfu' objednávatel' neuhradí zhotovitelb1i 
3ni P.á";-;l" nané bezjeho príkazualebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienoil. 

- 'J'

1.

2.

4.
5.

ČHnok V.
Platobné podmienky

objednávatel'neposkytne zhotovitelbvi preddavok anizálohuna vykonanie prác.Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom, * )áiiua" vystavených faktúr poptedchádzajúcom odsúhlasení realuovaných pníc a dodavo[ investorom, predkladanýchminimálne vo wšk3 ?0Y 
=ceny, 

tj. Ári. zó"l, t rÁ"''' jř' musí bý prinvestované.Lehota splatnosti faktúr buae tzó-dn'.
Zhotaviteť musí svoje práce vyúčto'"ť' ::*rnym spósobom. Faktúra musí byťzostavená prehl'adne a pritom sa musí dodržiavať p"íJr" ňáiožiek a označenie, kÍoré jev súlade s oceneným popi:.oT plác podťa 

'*luq. ffi;ř;" faktú.y je odsúhlasený
3ýn} _v$onaných prác podl'a bo_du 2 tot to eunku.
Každá faktura bude vyhotovená aoorueena objednávatelbvi v šiestich rovnopisoch.

ff:I!:Í,i*:?J#i:"1Í#:ff:é dielo v zmysle tejto zmluvy 
't 

otouit"t''..yřona po

ffffitr#HT |[|!':BH.u"' 
súpis uhradených faktúr a rozdiel ceny k úhrade podl,a

Zhotoviteť zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musi a mať náležitostidaňového dokladu v znysle $ zt oo.. z zit<. ě.222/200i2.;. 
" dani zpridanej hodnoty.V prípade' že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve,objednávatel' je oprávnený vrátiť ju zhotovitelbvi rra áo|rrrái". V takom prípade noválehota splatnosti zaěne p\ýntlr oorueenim opravenej fuktú.y objednávatelbvi.Lehota splatnosti fa\tÍr je l20 dní. V prÍpade, z" 

'prutno.ř 
fakfury pripadne na deňpracovného volha alebo pracovného p'otb.;q-bude'sa ii-a"n splatnosti považovaťnajbližší nasledujúci pracovný deň.

Platby budú vykonávané beáotovostným platobným sýkom na úěet zhotovitel,auvedený vzáhlaví tejto zmluvy aza' zaplatenie'faktúíy sa považuje odpísanie
Ť'h:""q"l čiastky z^itčtuobjeonavatel'a v prospech účfu zhotovitel,a.Ak je objednávatel' v omeškaní 

' nn*qou átm"y' 
^ 

*oze zhotovitel, účtovať

:H:ťř#'l':lbvi 
úrok z omeškania vo výške 0,B;r";;;;upru**j sumy za kaŽdý deň

objednávatel'si vyhradzuje právo zadržať l}Yo zceny diela do doby odstnínenia váda nedorobkov uvedených v zápisnici z preberacieho r.onania 
"ZádrŽnébude 

vyplatené do15 dní od písomného protokolámeho pievzatiaodstránenia váá a nedorobkov.

10.
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ClánokVL
Záručná doba a zodpovednost'za vady

&otoviter zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podl'a projektovej
dokumentiície' oceneného ýkaru výmer, technických noriem a podmienok zmluvy aže
poěas znaěnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
ftotoviter zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania
objďnávateÍovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteť
íba vtedy, ak boli spósobené porušením jeho povinností.
Zánéná lehota za vykonané pnáce je 36 mesiacov a zač,ina plynúť odo dňa podpísania
zípisnice o odovzdaní aprevzatí diela objednávatelbvi. Na zabudované prvky, na ktoré
áotovitel] odovzdal pri odovzdaní aptevzatí die|a záruěné listy, sa vďahuje záruěná
doba podl'a tychto záruěných listov. Záručná doba nepl1,rrie v čase' kedy objednávatel'
nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotovitel'.
objednávateÍ sazavázqe,Žepnpadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej
ástení písomnou formou u zhotovitel'a.
Zhotovitel' sa zavťizuje zaěať s odstraňovanÍm prípadných vád diela v zmysle bodu 2
tohto článku zmluvy do 7 dní odo dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie
objednávateťaavady odstrríniť v čo najkratšom technicky možnom čase.
Zhotoviteť nezodpovedázavady diela, ktoré budú spÓsobené použitím podkladov a veci
poslgrtnu{ých objednávatel'om a zhotoviteť ani pri vynaložení všetkej starostlivosti
nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávatel'a a ten na ich použití
trval.
Zhotoviteť sa zav'ázuje pre prípad vady diela, že poěas záruěnej doby má objednávatel'
pnívo požadovať a zhotoviteť povinnosť bezplatne odstrániť vady.
Materiály, stavebné diely a výrobky, kÍoré nezodpovedajú zmluve a poŽadovaným
skriškam' musí zhotoviteť na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

čtánot vn.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitet vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedá za ěistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel'
odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho ěinnosti. Pri znaďovaní
staveniska zhotovitel' postupuje v súlade so zákonom ě. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
a s nariadením vlády ě. 396/2a06 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdtavotných
poŽiadavkach na stavenisko.
Prevádzkové, sociálne, prípadne aj ýrobné zariadenie staveniska si zabezpeěuje
zhotovitel' v súlade s projektovou dokumentiíciou. Náklady na projekÍ, vybudovanie,
prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou
zmluvnej ceny podl'a ělrínku IV. tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinný pred' zaěatkn zemných prác poŽiadať správcov inžinierskych sietí
o ich vy{ýčenie. Zhotovitel' spolupracuje so správcami inžinierskych sietí a pri prácach
plne rešpektovať podmienky spnívcov sietí.
objednávateť odovzdá zhotovitelbvi pri odovzdaní staveniska vy{ýčené základné smerové
a qýškové body. objednávateť súěasne presne vymedzí hranice staveniska.

7-

8.

l.
2.

J.

5.

6.



W_ ftmviteť je povinný zabezpečiť dielo proti Y'tádeŽi a poškodeniu, poistiť ho proti

žrehým pohromám a vzniku škody a zabezpeěiť na svoje náklady striíženie a osvetlenie

sbvmiska. Na stavenisko móŽu vstupovať iba poverení pracovníci objednávatel'a.

t- Ak v zuvislosti so začatÍm pnác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť

dopavné znaěky podl'a predpisov o pozemných komunikáciách, obstaní a uhradí tieto

plce 
'trotoviteť. 

Umiestňovanie a udržiavanie dopravných znašiek v súvislosti s

ralizÁpioustavebných prác obstará a uhradí zhotoviteť.

9_ Fovolenie na doěasné uŽívanie verejných a iných plich a na rozkopávky obstará a

poplatky zane znáir- objednávateť. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnuý
čas uávania vhrádzazhotovitel'za dobu' po ktoru je v omeškaní.

lo- objďnávateť odovzdá zhotoviteliovi projektovú dokumenúíciu potrebnú na vykonanie

diďa v 3 vyhotoveniach do piatich dní odo dňa podpisu tejto zmluvy obidvoma

zmluvn;ými stranami.
ll-Shoje, zanadenia a materiály,

maj etkom zhotovite I'a.

ktoré zostali po likvidácii zanadenia staveniska sú

lL.Zhotavitet zabezpeéí na svoje náklady dopravu
stavebných hmÓt a dielcov, vyrobkov, strojov a

a skladovanie všetsých materiálov,
zariadení a ich presun zo skladu na

s'tavenisko.
l3-Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých

osób' kÍoré sú opnávnené zdrŽiavať sa v priestore-staveniska a vybaví ich ochrannými
pracovnými pombckami ($ 3 a 9 vyhl. sÚBP a SBÚ č,.37411990 Zb. obezpečnosti práce

a technickýchzariadení pri stavebných prácach ).
l4.Thotovitel'zodpovedá za zabezpečenie poŽiarnej ochrany v zmysle zákona NR sR č.

3t4l2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky Mv sR ě. 94/2004 Z. z- a za
zabezpešenie požiadaviek v zrrysle vyhlášky MPSVaR č,. 7rcDa02 Z.z. na zaistenie

bezpečnosti a ochrany zdraviapri práci a bezpečnosti t€chnických zariadení.

15. Zhótovitel'zodpovedá za nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom NR SR é.2231200I
Z.z. oodpadocň v zneníneskorších predpisov a vyhláškamit'ttŽp sR ě. 283/200t Z.z. ač.
284l200L Z.z. v znení neskorších predpisov.

16-Zhotovitel' zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je

v čase jeho póuzitia známe, že je škoďivý. Použité stavebné výrobky pn realizércii

stavebněho diela musia spínať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone NR SR ě.

90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom zrrení a v zákone NR SR č,.264/1999

Z.z. otechnických požiadavkách na qýrobky a o posudzovaní ňody a o zrnene a doplnení

niektoých zákonov.
17. objednávatet zabezpeěí všetky rozhodnutia orgánov št"ítnej správy potrebné pre

vykonanie diela-
tt. objednava,.5.jt zabezpečí pre zhotovitel'a možnosť napojenia na odber elektrickej energie a

užitkovej vody. Nt{klady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotovitel' a to na

základe skutočnej spotreby.
19. objednávatel' je oprávnený vykonávať techniclqý dozor naď realuáciou diela a

dodržiavanÍm zmluvn1ých podmienok. osoba poverená vykonávaním technického dozoru

má za!ým účelom prísfup na pracoviskrár, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú

materiály.
21.Zhotovitel' je povinný umoáriť objednávatel'ovi vy'konávanie technického dozoruo ato

najmá:
r oboznámiť sa s podkladmi zhotovitel'a, podl'a ktoých stavbu rea|izu1e

. prevziat odneho stavenisko

. spoluprácu s projektantom pri zabezpeéovlaní súladu realnovaných prác a dodávok s

projektom stavby v rámci ýkonu jeho autorského dozoru



o kontrolu doplňovania a zakreslbvania zmien do projektovej dokumentácie, podl'a

ktorej sa stavba realintje,ktoré vykonáva zhotovitel'
o kontrolu zhotovitel'om predkladaných dodatkov a zmien projektu

o kontrolu vecnej a cenwej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných

dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy
r kontrola ých

neprístupqými
diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakrýé alebo sa stanú

o kontrolu postupu prác podl'a časového harmonogramu

o sledovanie vedenia stavebného denníka
o kontrolu odstraňovania vád a nedorobkov

o kontrolu nakladania s odPadmi
o kontrolu uvolonenia staveniska

2l. Skutďnosť, že objednátvatet skontroloval výkresy' dodávky vzorky a vykonané práce,

nezbavuje zhotovit"el]a povinnosti zodpovedať zaprípadné vady a vykonávanie potrebných

kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.

72.ke sledovanie postupu výstavby bude objednávateÍ organizovať na stavbe kontrolné dni,

na kÍoré bude pozývar íeastnftov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich

účastníkom kontroíného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných

dňoch sa stanú pokynom pre zhotovitel'a na vykonanie prác' pokial'nemenia predmet a

cenu zmluvY.
?3.Zhotoviteť poveruje v zmysle

stavbyvedúceho p. Luboša
$ 44 Stavebného zákona vedenÍm uskutoěňovania stavby

Ěenoviča, osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky

ě. 10450*20*.
14.Zhotovitet sa zavázuje vyzvať objednávateťa na kontrolu všet\ých prác, ktoré majú byť

zafuýé alebo sa 
'tu"n_ 

neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred- Ak sa

obje-dnávatel'nedostaví a nevykoná řontrolu ýchto prác' bude zhotoviteť pokraěovať v

prácach. Ak objednávateť bude dodatďne poŽadovať odkrytie !ýchto prác je zhotoviteť

povinný toto ódkrytie vykonať na niáklady objednávatel'a, iba Že sa pri dodatočnej

kontrole zistí,že pníce neboli riadne vykonané'
21.Zhotoviter sazaiin 1e vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávatel'a k úěasti

na skúškach podl'a bodu 28 tohto ělánku zmluvy'
26.Zhotoviteť j} povinný viesť stavebný denník vrozsahu aspÓsobom ustanoveným

v platných p*vnyctr pádpisoch. zhotovitef je povinný viesť stavebný dennft od prvého

dna piip'-ny"ň prá" 
'^ž do skoněenia stavebných ptác- Zhotovitel'_ je povinný

v stavebnom denníku denne zaznamenať všetky podstatné udalosti, kÍoré sa stali na

stavenisku. objednávateť je povinný denne sledovať obsah stavebného denníka a dozor

objednávateťale povinný děnne poznaěiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas_s_ obsahom

denného zéunamua to s uvedením dóvodov nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskÓr do 3 dní

odo dňa zéanamllzhotovitel'4 má sa zato,Že s obsahom záznamu súhlasí'

27.ZhotovrteÍ sazi1,7'lizuje najmenej 15 dní pred odovzdanÍm príslušnej časti diela vyzvať

objednávateťa zápisom do stavebného denníka najej prevzatie.

zs. podmienkou odovzdania a ptevzatia diela je úspešné vykonanie všet\ých skušok

predpísaných osobitnými právnymi predpismi, technic\ými normami a projektovou
^clokumentráciou. 

Doklady o ýchto skúškach podmieňujú prevzatie diela'

29.ZhotoviteÍ sa zavázuje'odovzdať objednávatel'ovi spolu s dielom aj jedno vyhotovenie

projektovej dokumeňtrície so zakreslenÍm všetkých zmien podl'a skutoěnóho stavu

vykonaných prác.
:o. pieto bude Áotovitel'om odovzdané a objednávatelbm prevzaté aj v prípade, Že v zápise

o odovzdaní aprevzatíbudú uvedené vady a nedorobky' ktoré samy osebe ani v spojení s



iqm- ffiánia Plv1ulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto vady a nedorobky musia
!ffmodaui v ápise o odovzdaní aprevzatí diela so stanovením termínu ich odstnínenia.mth sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených
přmovou dokumentíciou, touto zmluvou a obecne záváznýmitechnichými normami a
papismi.

sM" ilfl&obkom sa rozumie nedokončen á prácaoproti projektu.
M-fuviteÍ odovzdá objednávatelbvi najneskór k termínu odovzdania a prevzatia diela

Er5fu'Íné doklady a to najmá :

**wrrerrtiíciu skutoěného vyhotovenia stavby v tlaěenej (2x) aj digitá|nej forme
dnktaďyo uložení odpadu na skládku TKo

- ebdyo vykonaných skúškach
- mÍre spnáYy

- *$ty pouŽiých materiálov
- zfoočné lisry použitých qýrobkov
- Pilcatizačné vyjadrenia spnÍvcov inŽ. sietí o nepoškodení ich sietí stavbou_ saYebný denník
}d- Stavenisko je povinný zhotoviteť uvolhiť v termíneo ktor1ý určí objednávateť v zápisnici o

odorrzdaní a prevzatí diela.
35- Vhstníkom stavby sa postupne stiáva objednávatel'úhradou faktú'y (okrem zádťnébo) .
36- Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho

ňotovenie, znáša zltotovitel' do protokolámeho prevzatia celého diela objednávateťom.

čIánok WII.
Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel' odovzdá dielo uvedené v článku II tejto zmluvy po termíne uvedenom
v ělánku III bod 2 tejto zmluvy, zaplatí objednávatelbvi zmluvnípokutu vo ýške 0,05
Yo z ceny diela uvedenej v ělánku IV bod 2 tejto zrrrluvy zakůdý zač,aty deň omeškania.
Ák zhotovitel' neodstráni vady v dohodnutom termíne podl'a článku VI bod 5 tejto
zmluvy, zaplatí objednávatelbvi zmluvnú pokufu zakaŽdtl vadu vo qýške 33,- EUR za
ka1ždý deň omeškania.
V prípade omeškania s vyprataním staveniska zaplatí Zhotovitel' objednávatelbvi
zmluvnú pokutu vo ýške 33,- EUR zakaždý deň omeškania.
Uhradu zmluvných pokút m6Že objednávatel' uplatniť jednostranným zápoětom
z mesačných faktur' resp. konečnej faktúry.
Z'aplatenie zmluvnej pokuý nevylučuje povinnoď Zhotovitel'a uhradiť objednávatelbvi
škodu v plnej výške, ktorá v-znikla nesplnenÍm záv?izkov, ktoré pre neho žo zmluvného
vzťahu vyplývajú.

čHnok DL
Zodpovednosť za škodu

ZhotoviteÍ sa zavánfie vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia,
potrebné na odvnítenie škody alebo na jej zmiernenie.
Každá zmluvná ktorá poruší povinnosť zo záv?i;lkového vďahu' je zodpovedná
za škodu spósobenú druhej strane.

l.

2_

3-

5.

t-

2.
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Zmluvná stran4 ktorá spÓsobila škodu druhej zmluvnej
v ělánku X.2., zbaví sa zodpovednosti, ak preukiáŽe,

okolnosťou vyluěujúcou zodpovednosť.
Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch

zhotoviteť povinný sa o ne starať, zhotoviteť odstráni škodu

strane spÓsobom uvedeným
Že škoda bola spÓsobená

v období, v kÍorom je
na vlastné náklady, aby

vykonané práce a materiály boli uvedené do póvodného stavu.

5. ZhotoviteÍ zodpovedií za škodu na diele spósobenú vlastným zavinením poěas svojich
pracovných poitupo' pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky,

ako aj za škodu spósobenú |ými, ktoqých použil narcalaáciu diela.

čHnok X.
Vyššia moc

l. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc povaŽujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich

nemÓžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna' mobilizáciq Živelné pohromy, atď-

2- Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyslcytnutia sa vyššej

moci, strana' ktoní sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu

zrrrluvy vo vďahu k predmetu' cene a času plnenia.

ČhnokXI.
ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude informovať objednávatel'a o stave rozpracovaného diela na

pravidelných poradách, ktoré bude zvolávať objednávateť raz za mesiac príp. podťa

potreby. Zhotoviteť bude pri plnení predmetu tejto zmluvy posfupovať s odbornou

starostlivost'ou. Zaviizuje sa dodrŽiavať všeobecne závazné predpisy, technické noÍny a
podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteť sa bude riadiť pokynmi objednávďeťa, zápismi a

dohodami opnívnených pracovníkov zrrluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami

dotknu!ých brgánov štátnej správy. Zhotovitel' v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej

kvality stavebného diela použije v zmysle stavebného zák- č- 5011'976 Zb. v zneni

neskoiších predpisov na jeho ,"álv,á"io ien stavebné vyrobky spíňa;rice podmierrky zák.

č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v meníneskorších predpisov, resp. vyhlášky ě.

24611995 Z. z. o certifikácii qýrobkov a príslušné doklady predloŽí objednávatelbvi ku

kontrole pred ich zabudovaním a súhme pri preberacom konaní diela.

Zhotoviteť je povinný strpieť qýkon kontroly /auditď overovania súvisiaceho

s dodávaným tovaÍom, prácami a službami kedykol'vek poěas platnosti a účinnosti

Zmhny o poslcytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poslqrtnúť im všetku potrebnú

súčinnosť. opnávnené osoby na qýkon kontroly laudiffi/overovania sú najmá:

o Poskýovateť a ním poverené osoby,
. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
o Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikaěný

orgán a nimi poverené osoby,
o Orgán audih4 jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

. osoby prnvané orgánmi uvedenými v písm- a) až d) v súlade s príslušnými

pnávnymi predpismi SR a ES.
Zhotóvitel] sa zavázuje, Že umoŽní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných

orgánov Slovenskej republiky, s cieťom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác a
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strpí výkon audifu súvisiaceho s dodávaným tovaÍom, pnácami a službami súvisiacimi1ry{etom tejto zmtuvy
zbotovitel' sa zav?iatje. že najneskór k o<knahliadnutiu nlaÍníl Pnict-í, zffil'..'.' -: ]_dpi:u 

tejto zmluvy predloží objednávatelbvi
úIcrzk!.Lffi :""tiuplatnďPoistnuimiuň"í'ň,ř#'i"#,J,:y.ťfil'.rHffiŤ?::W;
ZazávaŽnéporušenie tejto zmluvy sa považuje:

=*:f 
]:h"y 

splatnosti faktúr áu;"ona*t"t'o*,
prekrďenie termínov zhotovenia di"ď";;;'y"r." era"n IV tei14 dní" 1to zmluvy o viac ako

- 
' T;:#:;"'f#T.''tÍ##1ff: v lehote troch dní odo dň4 v ktorom bol vyzvaný

ú' V prípade dočasného i'"*s"niu ái"oo a"nnitívneho zastavenia prác nadiele z dÓvodov
foffi:" 

objednávateťq zaplxí objednávatď á",""i."r''vi skutočne vynaložené

o
a

E.

lt-

.*.

5r
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ČHnokXtL
Záverďné ustanovenia

háva a povinnosti oboch zmluvných stnírr" pokial'nie sú stanovené úouto zmluvou' sanadia obchodným zákonníkom ;;ú"i'ň'-i predpismi.Ákékol'vek zmeny a doplnky t":to 
'mr_u"y 

sá uudn robiť formou písomných dodatkovpotvrdených obidvoma zmluvnými 
't 

*u*i.obidve zmluvné str]nY 
"u 

;"ár;i;'onra.ir 
-všetky zmeny údajov dóležiých pre

-Ťry::b-l"."véplneniennluvy'o*r''.:'.nr"vnejstrane.Neoddelitelhou súčasťou t"jď;ilř'ú.o Prílohač' l - ocenený ýkazvýmer prác asúvisiacichdodrávok;o Príloha č' 2 - 
-Časovi 

rra1mo1oĚ*1'o*u1ých pnác a súvisiacich dodávok;Táúo uriluvaje vyhotov"ná o šiesticlivyhotoveniacb, zktoýchzhotovitel, obdrŽí dvevyhotoven i a a obj ednávate l' štyri 
"yr' 

oto*n i u.TiíÍo zrrrluva nadobúda plaáosť" Á; podpisu obidvoma zmluvnými stranami atúčinnosť dňom nasledujicim p"-;;;' j,.j il'"ilniu"'-nu internetovej stránkeobjednávatel'a vznysle 5 +lu"á'. i'ató'u ě.4ůióá;Zb. občianskeho zákonnka\^r^ neskorších predpisov.
Zmluvné strany vyhlasujri, že zmluvu uzavrelislobodne avážne,prečítali ju ana znakgúňlasu s celým jej obsaňom ju poopr'uřopra*ení zrísfupcovia zmluvných strán.

til-

V Trnavg oru, ...ů{.,.?.- ['4,1

hfuaviteťa:

".ů' Bíx 15
T.rnava

irÍ;l{: tl(lil?0.l$1 5ll

Kizek

V Doťól.-.............dňa:

Za objednávatel'a:

fu-ffi,
Bi;ti:,iavská '{

9|'í 0 9o8 02 Do.'č
Éo:0orogt08

Jankovičovágsnenílny itel' a člen predstavenstva


