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Zmtuva o dielo ć. ../pp.:-2'{ - 0' - 4

uzatvorená podl,a s 536 a nasl. zákona ć,. 513t1gg1 zb. obchodn zákonník v.znenĺ neskorších

predpisov 1o'alej len,,oĹcrloon zákonník") anazáklade v sledku podlimitnej zákazky

na predmet verejného obstarávania

objednávateľ: obec Dunajská !9ľ
Sĺdlo: JánošĺkovsŘá ą6an,9o0 42 Dunajská LuŽná

Zastr]pen: ŠtefanJurčĺk,starostaobce
Bankové śpojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK21 O2OO 0000 0000 25522112
ICO: 00400009
DlČ: 2020663755
Kontaktná osoba poverená
objednávatel'om v technick ch
veciach : lng. Ńorbert Hudák, lng' Vladimír Pĺš

d'alej len ,,objednávateľ", na strane jednej

a

Zhotoviteľ:
Sĺdlo.
Zastripen :

Bankové spojenie
Č. etu:
rco:
DIC:
Zápis v oR:

d'alej len ,,Zhotoviteľ", na strane druhej

KAMI PROFIT, s.r.o.
Pri starom letisku 17,831 07 Bratislava
lng.MilínKa uščák,konatel',BarboraMikitová,konatel'
TATRA BANKA a.s.
sKTo 1100 0000 0029 2986 9791

35943301
2022023872
.poloeno.ľ je zapísaná v obchodnom registri vedenom okresnom s dom

v Bratislava l, oddiel Sro, vloŽka 36648/8

takto:

1

Glánok I.

Úvodné ustanovenia
objednávatel' je samostatn r1z9mn ^19právny-celok 

Slovenskej republiky, je právnickou osobou

uvedenou v lĺariaoeni;iáđy SR č.'258i1996'Z.z., kton m sa vydáva Zoznam-obcí a vojensk ch

obvodov tvoriacich jednotíive okresy. objednávatel'.' vykonáva rikony s visiace s riadnym

hospodárenĺm s majetkom obce, vykonávä správu' škÔi a školsk ch zariadení, kton ch je

zriadbvatel,om a na uskutoč ovanie v chovno-vzdelávac.ieho procesu zabezpečuje priestory a

materiálno-technické zabezpeÖenie. ob;äánávateľ je tieŽ zriad'ovateľom Základnej školy v Dunajskej

Ľl'?."l . šr"ršráii"Jalné. u u"roun.. Ťĺio zmluvu objednávatel'uzatvára za učelom zabezpeěenia

priestorov pre uskutoc ovanie v chovno-vzdelávaciého procesu Žiakov základnej školy a ich

stravovania.

objednávatel' d'alej prehlasuje, Že ako vlastnĺk a stavebník disponuje právom k stavbe a

k pozemku, na kton-ich má byť realizované dielo podl'a tejto zmluvy, označené ako ,,Prestavba

a nadstavba bloku G Základnej školy, Ďunajsra LuŽná". bielo sa-bude realizovať v Dunajskej

LuŽnej, k.rj. Nové Košariská ná časti po."'Ŕu reg. C s parc. č).72ĺ7 a na stavbe na tejto časti

pozemku postavenej, s presaho' n" po='n ky 72ĺ1 ,222t1 a 222t8 vo vlastníctve objednávatel'a'
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Ę'
Zhotovitel' prehlasuje a v prĺlohe ě 1 k tejto zmluve pripojen m v pisom. z. obchodného registra

alebo v pisom 
'o 

zivnosténského regisiru alebo ooriaomĺ poot'a práva štátu svojho síd|a svojou

povahou, zodpovedaj cimi v 9is1.z oncnooného registru a/alebo v pisu zo Živnostenského

registru preukazu1ą"'iě ,i; eiistujricim-'uoiáxto', kt'or má všetky oprávnenia pre predmet

podnikania, kton m'i"lrjáli'."ia 'stavieb, ich zmeny a odstra ovanie tzn., Że je subjektom

oprávnen m vyronłi preámet oiela poái'a tejto zmiuvy v zmysle zákona č. 50/1976 Z'z' o

zemnom plánovanĺ ä stavebno' po'Ĺä[u iśtaveon zákon) v znení neskoršĺch predpisov.

Zhotovitel, prehlasuje a v prílohe e. z prlpoiánym v pisom preu'kazuje, Že je zapísan v Registri

partnerov verej ného sektora.

Táto zmluva je uzavretá na základe v sled'ku verejného obstarávania podlimitnej verejnej

zákazkyna stavebné práce s názvom,'Préstavba a naďstavba bloku G Základná škola' Dunajská

Ll)iná,,,ev. č. vzis?l2 _WYP (d'alej ioá,ľeľeinázákazka), zadávanej podl'a s 108 anásl'

zákonać.343t2o15Z.z' oveĘnom oośtarávaníao zmene a doplnenĺ niekton ch zákonov (d'alej

len ,,ZoVo.), kde zadávatel' verejnej ;Äk*iy Ĺol oo1"onávatel' podl'a tejto zmluvy a vybran m

dodávatel,om v rámci veĘného obstarávaniá ool vyh'odnoten zhotovitel' podl'a tejto zmluvy'

V sriIade s poŽiadavkami financujriceho ministerstva, resp. iného orgánu sa zhotovitel'zaväzuje

spolupÔsobiť pri v kone finančnej rontiolv ä áuditu_podľá predpisov a zákona ć" 35712015 Z' z'

a prĺslušnej zmluvy o poskytnutĺ nenáíratného finančného prĺspevku a jej prĺloh' vrátane

Všeobecn ch zmluvn ch podmienok pre také zmluvy a poskytnriť t mto orgánom riadne a včas

všetku potrebnri sričinnosi. Táto okrem iného zahr uje poskytnutie kontrolnému orgánu dokladov

o dodávkach stavebnych prác, tovarov a .luzi"o, hraben ch z verejn ch v clajov alebo z verejnej

finančnej podpory v rozsahu nutnom pr" ou"i"níe prĺsluśnej opera-ciě Porušenie tejto povinnosti

zhotovitel,a je podstatn m porušenĺ' .'luuv, ŕĺ"rä opráv uje bo1ednau.ate'l'a..od zmluvy odsttipiť'

Trito povinnosľ ouáä z ot viteľ poŽadovať rovnako od svojich subdodávatel'ov'

Za okolnosti vylučujrice zodpovednosť objednávatel'a sa povaŽuje rovnako konanie' resp'

nekonanie a oneskorenie prĺslušného riádiaceho orgánu, sprostredkovatel'ského orgánu,

orgánov kontroly á auditu a in ch orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania' ktoré

má zanásledok oneskorenie financovania projektu z verejn ch zdro1ov a následné oneskorenie

platieb zo strany objednávatel'a zhotovitel'ovi'

Clánok lt.

Predmet zmluvY

1. Zhotovitel,sa touto zmluvou pre objednávatel'a zavažuje vykonať vlastn m menom, na vlastn

zodpovednosť, ;lastn nar.läo 
" 

uläiine nebezpečenstvo a za podmienok stanoven ch touto

zmluvou oiero, spléi"äiĺ." " 
realizácli a dodávke stavebn ch a in c! prác, predmetom kton ch

je ,,Prestavba ä naostavna bloku e załrl^aná škola, Dunajská Lużnď" vrátane všetk ch

projektov cn prác a dokumentácie, p"tr"nn"] k rispešnej kolaudácii a vrátane zabezpečenia

právoplatného rolaudačného roznoo u1i" ĺo"l"j len ,,dieloi) v rozsahu a spÔsobom uvedenym v

tejto zmluve a jej prĺlohách, t.j.:'. . ...,'L^- _L^łalriła'a rłialą rr na^nha nrniektovĺ '

a) dokumentá"íi" uěr"in"i 
'zákazky pre 

-v 
ber 

. 'zhotovitel'a 
diela v podobe projektovej

dokumentácie pre realizáciu 
't"uoŕ 

ĺonsi, ..ktorou bol zhotovitel' zoznámen a ktor v

potrebnom počie v tlaikov obdżal (prĺloha č J3). ,

b) łyr^r"vymei s cenami za jednotlivé profesie (príloha č. 4)

c) štandardoch jednotliv ch prác . u 
'ooLou, 

uveäen ch v projektovej dokumentácii

d) platn ch technick ch normách ^-^_^l^^x ^ ., 'azoąhll nnr{.a nrniaktnv,
2. Zhotovitel, ." oäl"j ''áväzuje, Že dielo vykoná _spÔsobom 

a v rozsahu podl'a projektovej

dokumentácie, ktor mu objednau"t"i oooizdal. Pokial' s na ďalších miestach tejto zmluvy

uvádzané pojmy ,,dokumentacia" aIeoo ,,pioi"rtoua dokumentácia", rozumie sa t m podl'a článku

ll., odst. .l písm. a) projektová dokumentŁcia v rozsahu dokumentácie pre realizáciu stavby

(DRs). Zhotovitel' éa' tléz ,ara.u,", ie dielo vykoná spÔsobom a v rozsahu vyŽadovanym

kolaudujĺjcim stavebn m uradom a dotknut mi orgánmi, ktor1 ch stanov|sko je pre koĺaudáciupotrebné' Zhotovitel' je povinn včas a riádne z-ískat' všetŕy povolenia, umoŽ ujÚce riadneuŽívanie predmetu diela alebo jeho častí a je povinny poonitnr]t' všetko pre hladk priebehkolaudačného konania, vrátane uskutočnenia všetŕ ch nutn ch alebo vhodn ch pred-kolaudačn}ich konaní (vrátane HaZZ, lgp, RUVZ atd'.). Pokial' zhotovitel, získa akékol,vekpľedbeŽné povolenĺe pre uŽívanie predmetu dĺela, je aj nad'alej povinn: získat, konečnékolaudačné rozhodnutie. Zhotovitel' sa zaväzuje śpolupracovaŕ s projektantmi stavby,a rešpektovat' ich ako zástupcov objednávatel'a vo'veciach bns a kontroly vykonávania stavbyv s lade s DRS. Zhotovitel' sa załazu1e spolupracovat' s projektantmi stavoy najmä počasvykonávania architektonĺckého dozoru pre objednávatel'a, akb aj v prĺpade nutností zmienv projektovej dokumentácii vyvolanej počas realizácie diela, 
"r 

't.r1i prípad nastane.Dokumentáciu skutočného stavu vyhotoviGPS v srjčinnosti so zhotovitel'om diela'

3' Srjčast'ou diela sr] všetky práce, materiály, činnosti, dodávky a sluŽby nutné alebo vhodné prezhotovenie predmetu diela a odstránenie všetk ch prĺpäonycĺ vaá a nedorobk'ov dielazhotovitel'om s najlepšou odbornou starostlivost'ou, riadne, včas a v sÚlade so zmluvou azáväzn' mi predpismi, vrátane obstarania všetk ch zariadení, pomÔcok, strojov, energiĺ,zariadení staveniska a d'alšĺch vecí, ktoré sÚ potrebné pre realizáciu diela, všetk ch p,,.*nli.nsíl, mechanizmov, materiálov, ako aj inyich zäriadení a pomocn1ich stavieb, rovnaro tał všettydodávky a v kony, ktorrj srj treba trvalo alebo dočasne pre real'lzáciu a dokončenie diela a prespešnr1 kolaudáciu stavebnyim Úradom.

4' objednávatel' sa touto zmluvou zaväzuje za podmĺenok d'alej stanoven ch riadne vykonanéa právoplatne skolaudované dielo od zhotovitel'a prevziat' a záplatit'za neho cenu Vo v ške asp sobom d'alej stanoven m.

5' Pokial'srj v d'alších ustanoveniach tejto zmluvy bez bliŽšej špecifikácie uvádzané pojmy ,,podľazmluvy" alebo ,,podľa tejto zmluvy",. rozumie sa t m táto zmluva o dielo, vrátane všetk ch jejpríloh a prípadn ch písomn ch dođatkov, ktoré tvoŕia jej nedelitet'nĺ sĺeást,. V prípade rozporumedzi jednotliv) mi ustanoveniami tejto zmluuy a j;j' nĺektonimi piĺiona'' majÚ prednost,ustanovenia uvedené vdokumente zmluvy.o diélo, p'oŘĺ"ľ takéto ustänovenia nie s v slovnev písomnom dodatku zmenené, anulované, prípadne in m sp sobom upravené. V prípaderozporu medzijednotliv mi ustanoveniamĺ príloh iejto zmluvy majÚ p'"ono'i' ustanoveniä jrilon
v tomto poradí:
a) projektová dokumentácia v rozsahu dokumentácie pre.realizáciu stavby (DRs) (príloha č. 13)b) štandardy jednotliv ch prác a v robkov, obsiahnuté v prol"Ŕtou"i'ookumentáciĺ ako jejsamostatná čast'

9) v, kaz v1imer s cenami za jednotlivé profesie (príloha č' 4)d) celkov harmonogram projektu (d'alej l.ounäko iba ,,hármonogram,,) zo d a 17.o5.2o21(príloha č. 6A).

6' Predmetom diela je. všetko, čo je uvedené v čl. ll., odst. 1 ' až 5' tejto zmluvy, resp. čo z nichvypl va, a to bez ohl'adu na to, v ktoĘ jej časti. Jednot|ivé easti zaoaváce1 ootumentácie veĘnejzákazky sa v slovne povaŽujri za vrĺuomne sa doplliujĺ"" 
" 

upréśnuiJčä, prieom uvedené platíanalogicky pre projektovrj dokumentáćiu, štandardy maleriálov a v robkov, technické špecifikáciezarĺadení, ich popisy a vykazy v mer V slovne'bolo dohodnuté, zé piäo'"tom diela a práczhotovitel'a je všetko, čo je uveděné vdokumentoch alebo čo vypl va'żel. ll ods. ,1 aŽ 5 tejtozmluvy.
7 ' Zhotovitel'preskrimal a preveril dokumenty uvedené v čl. ll., odst. 1 ' až 5'tejto zmluvy čo do ĺchÚplnosti, správnosti, .presnosti a pouŽitel'nosti a prehia9-uję, Ž9 dokumentácii porozumel a Že jeyr'9nnÝ dielo a jeho jednotlivé časti vykonat'tar, äoy śpin"lo všetky poŽĺadavky na neho kladené.Zhotovitel'preskÚmal v mery a mnoŽitvá uvedenéío_v kaze v mer (príloha c. 4), porovnal ichs DRS (príloha č. 13) apreveril ich správnost'. Zhotovitéľ nemá'pravo'ná-zaplatenie naviacprác

4.

ł5
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z dovodu nesuladu DRS s vykazom v mer alebo z dovodu ch bajricich poĺoŽiek, nedostatočn1ich
vymer, resp. mnoŽstiev uveden ch vo v'ykaze v1imer, ak zl'lotovitel' mohol tieto nezrovnalosti
zistit'pri vynaloŽení odbornej starostlĺvosti a tieto nezrovnalosti mohli byt'odstránené vysvetlením
sut'aŽn ch podkladov verejn m obstarávatel'om (objednávatel'om) na základe Žiadosti
ovysvetĺenie s t'aŽn ch podkĺadov zo strany zhotovitel'a alebo iného záujemcu, ak tak to
nes lad je spÔsoben zjavnou chybou v písaní a/alebo počítaní.

8. Podpísaním tejto zmluvy preberá zhotoviteľ odborn , stavebn , technickt], ekonomickrj
a organizačn zodpovednost'za prípravu , realizáciu a rispešnri kolaudáciu diela.

9. Zhotovitel' je povinn obstarat' na svoje náklady všetky verejnopráVne a iné povolenia, srihlasy či
schválenia, vyŽadovanézáväznymi predpismi, ktoré budrj nutné pre realizáciu a kolaudáciu diela,
vrátane dopravno-inŽinierskeho opatrenia a dopravno-inŽinierskeho rozhodnutĺa. Zhotovite1 nieje oprávnen vznášat' voči objednávatel'ovi akékol'vek nároky vypl vaj ce z absencie
akéhokol'vek takého povolenia, srihlasu či schválenia.

10. Pokial'pre realizáciu niektor ch častí diela pouŽije zhotovitel'subdodávatel'a, zodpovedá zato,že ą títo subdodávatelia, kton ch zoznam tvori príloh u Ö,' 7 tejto zmluvy, budrÍ disponováť Jpríslušn: mi oprávneniami, ktoré s vyŽadované od zhotovitel'a.

1 1. Zhotovitel' sa zaväzĄe, Že realizáciu diela na jeho strane bude zaist'ovat' realizačn tím, zloŽenie
ktorého a odborná kvalifikácia jednotliv ch členov stj uvedené v prílohe č. 5 zmluvy, popr. tĺm,
ktorého zloženie bolo zmenené v sulade s t1imto článkom (d'alej len ,,realizaeny tĺm,;;. V mena
ktoréhokol'vek z členov realizačného tímu je moŽná iba v prĺpaäe, ze t<ázay nouy el"n
realizačného tímu disponuje minimálne poŽadovanou odbornou sp sobilost'ou podľä prílo'hy č. 5
zmluvy. Akukol'vek zmenu člena realizačného tímu je zhotovitel'povinn oznámii'objednávatel'ovi
najmenej 2 pracovné dni pred touto zmenou, okrem prípadov, kton ch povahá to vylučuje.
Zhotovitel' je povinn na poŽiadanie objednávatel'a preukázat' splnenie povinností stanovénycľl v
tomto lánku.

12. objednávatel' vystaví zhotovitel'ovi pĺsomné splnomocnenie, na zastupovanie objednávatel'a
v kolaudačnom konaní, ktoré bude opráv ovat'zhotovitel'a k uskutočneniu právnycrl ä tarticrycn
konov vedrjcich k vydaniu a právoplatnosti uŽívacieho povolania na dielo.

Glánok tl!.
Vykonanie diela, podklady pre vykonanie dieta

1. Zhotovitel' je povinn práce na diele zahĄiť bez zbytocného odkladu po obdźanĺ vyzvy
objednávatel'a a po písomnom odovzdaní staveniska zo strany objednávatel'a.

2. objednávatel' vyzve zhotovitel'a k prevzatiu staveniska a k zahájeniu prác aspolŤ 2 dni pred
objednávatel'om poŽadovan m zahájením stavebn17ch prác a zhotovitel' sa zaväzuje dostavit' sa
na vyzvu objednávatel'a za rjčelom spísania zápisu o prevzatí stavenĺska a zahąeni prác astavebné práce vtermíne stanovenom objednávatel'om reálne zahĄit' a p|ynule 'v 

nich
pokračovat'.

3. Zhotovitel' sa zaväzĄe dielo, resp. jeho jednotlivé časti riadne vykonat' a objednávatel'ovi
dokončené odovzdat' v termínoch a v medzitermínoch/míl'nikoch (d'alej iba ,,médziterminy,,;
pod!'a harmonogramu, ktoré tvoria prílohu č. 6.A a definovan ch v prílohe e. o.e tejto zmluíy.
V s lade s t mito prílohami sa zhotovitel'zaväzuje ukoncit'stavebné práce, dielo vykonairiáäne
t.j. bez vád a nedorobkov, odovzdat'objednávatel'ovi právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 

" 
áŔo

aj dielo samotné najneskÔr do 15 mesĺacov od prevzatia staveniska.

4. Pokial'zhotovitel'dielo riadne nevykoná a objednávatel'ovi neodovzdá v lehotách stanoven ch
v harmonograme a v míl'nikoch a následne ani v dodatočnej lehote, stanovenej písomne

objednávatel'om, ktorá nesmie byt' kratšia neŽ 10 pracovn ch dní, a to v ktorejkol'vek fáze
zhotovenia diela, je objednávatel' oprávnen uplatnit' si voči zhotovitel'ovi nárok na zmluvnu
pokutu vo v ške 5o/o z Canf diela, zaslaním pĺsomného oznámenia o uplatnení zmluvnej pokuty
objednávatel'om voči zhotovitel'ovi, a to i opakovane, pre kaŽdé také porušenie. Rovnako pre
tento prípad má objednávatel' právo od tejto zmluvy odstupit'' Právo od tejto zmluvy odsttipit'
vznikne objednávatel'ovi rovnako v prípade, pokial' niektor čast' diela zhotovitel' nevykoná
v medzitermĺne podl'a harmonogramu a následne ani v dodatočnej lehote, stanovenej písomne
objednávatel'om, ktorá nesmie byt'kratšia neŽ 10 pracovn ch dní.

5. Učinky odst penia nastávaj dliom doru enia oznámenia o odst penízhotovitel'ovi

6. Zhotovitel' potvrdzuje, že pred podpisom tejto zmluvy riadne a s najlepšou odbornou
starostlivosťou:

a) skontrolovalvšetky informácie, t kaj ce sa realizácie diela
b) preštudoval zmluvné dokumenty jednotlivo, aj v ich vzájomnej s vislosti
c) vyŽiadal si a obdżal vyjasnenie nejasností a zistil si všetky podrobnosti, t kaj ce sa

povahy a realizácie diela vrátane pos denia s ladu v kazu v mer s DRS a vyjasnil si
tak všetky záleŽitosti, ktoré maj vplyv na realizáciu diela

d) navštívil stavenisko, preveril miestne podmienky na stavenisku a vyhodnotil ich ako
vyhovuj ce.

7. Zhotovitel' nesmie bez s hlasu objednávatel'a alebo inej objednávatel'om pĺsomne
splnomocnenej osoby (príloha č. 8) zverej ovat' svoje práce alebo ich časti. Rovnaké platí o
popisoch realizácie stavby, v kazoch v mer, nákladoch stavby a projektovej dokumentácii.
Všetky podklady zostávaj vlastnĺctvom objednávatel'a a prechádzĄÚ bez ohl'adu na autorské
práva do majetku objednávatel'a. Fotograficktj dokumentáciu, okrem dokumentácie priebehu
v stavby, mÖŽe zhotovitel' pre svoje reklamné čely pouŽit' iba s písomn m s hlasom
objednávatel'a' Zhotovitel' smie podklady pre realizáciu prác pouŽiť iba pre plnenie podl'a tejto
zmluvy.

Glánok lV.
Cena diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, Že cena diela je stanovená ako cena pevná s maximálnou v škou
plnenia čiastkou, ktorá predstavuje

2287 472,81 EUR
20 % DPH 457 494,56 EUR
celkom 2744967'37 EUR (slovami dva mili ny sedemstoštyridsatštyritisĺc

devät'stošest'desiatsedem EUR, 37 centov)
d'alej rovnako iba ,,cena diela".

2. Cena diela uvedená v čl. lV., odst. 'ĺ. tejto zmluvy bola zm|uvn mi stranamidohodnutá na základe
kalkulácie ceny diela, vykonanej zhotovitel'om na základe v kazu v mer s cenami za jednotlivé
profesie, ktor tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy, pričom zahr uje všetky náklady zhotovitel'a pri
realizácii diela, resp. jeho jednotliv ch astí. objednávatel' uhradĺ iba skutočne vykonané práce.
Práce a dodávky, ktoré zhotovitel'nevykoná, budÚ odpočítané od maximálnej ceny diela uvedenej
v bode 1 tohto článku a nemÔŽu byt'zhotovitel'om fakturované.

3. Zv šenie materiálov ch, mzdov ch a ak chkol'vek in ch nákladov, vrátane prípadnej zmeny cien,
odvodov sociálneho a/alebo zdravotného poistenia, zmeny dovozn ch priráŽok alebo kuzu Euro
a pod. po podpĺsaní zmluvy nemaj vplyv na cenu diela a jeho častí, dohodnut ch v tejto zmluve,
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ani na zmenu jednotkov ch cien alebo pauŠálneho ocenenia niektor ch poloŽiek pri zmene

rozsahu diela v podobe naviacprác'

Ceny prác, dodávok a slużieb zhotoviteľa po jednotliv ch stavebn ch objektoch (so)

a prevádzkov ch 
'jooro.r' 

(PS) v štruktrjre a leneni podl'a iyuazu vymer, uvedeného v prílohe

č.4, sÚ cenami pevn mi a obsahujti najmä:

a) materiálové, oo ráune " u"äľ";síe materiálové náklady, prĺslušenstvo, stroje, prĺstroje,

nástroje a stavebné pomocné máteriály, ktoré sr] nutné na vykonanie prác

b) mzdové a vedl'ajšie mzdové náklady, dane, náklady na dozor zhotovitel'a, odmeny, nadčasy,

odlučné, jazdné a iné vedl'ajšie náklady a v davky

c) náklady na vykládku, skladovanie a rozdelenie všetk ch na stavbu potrebn ch dodávok, bez

rozdielu miesta a podlaŽia

d) náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovísk, pomocné náradie'

lešenie a skladovacie plochy

e) náklady na všetky zodpovedajrjce ochranné opatrenia na vykonanie prác aż do ich prevzatia

objednávatel'om'íratane realżácie tzv. zimn ch opatrení - ZlP pre práce v zimnom obdobĺ

Đ náklady na vypratanie staveniska, ako aj odvoz všetkého stavebného odpadu a sutiny,

vrátane náldaoäv na špecifickr] likvidáciu oäpadov, ak také budrj v zmysle platn ch právnych

predpisov vyŽaáované, za podmienŘv áoożbvania príslušn chzákonov o ochrane Životného

prostredia a prĺslušn ch nariadení oriánov, vľátane nákladov srivisiacich s riradnou kontrolou

zdravotnej nezávadnosti materiálov iouŽit ch na zhotovenie diela a/alebo riradnou kontrolou

spÔsobu lĺrvidacie odpadov alebo jej vhodnosti

g) vedl,ajšie náklady zariadenia staveniska akéhokol'vek druhu, mimostaveniskovtj dopravu,

event. sťaŽené däpravné podmienky, akékol'vek rjzemné vplyvy a pod'

h) náklady na vykonanie sk šok konštrukcií a meranĺ, predovšetk m stavebn ch materiálov a

látok
i) náklady spojené s dovozom materiálov, v robkov, či prác zo zahraničia ako aj z tuzemska,

vrátane coln ch a in ch poplatkov spojen ch s dovozom, dopravn ch nákladov, certifikácie

v robkov a materiálov, pokiaľ ich zhotovitel'potrebuje pre svoje plnenie

j) náklady na meranie a udrŽovanie meracích bodov, pomocn ch bodov, značiek a nivelít na

stavbe
k) náklady na d'alšie pomocné i reŽijné prá9e. a- v kony, ktoré srj potrebné pre dokonalé a
,tompletnézhotoveniedielaajehojednotliv chčastĺ

l) priebeŽné cistenie stavby a jej okolia, denné hrubé upratovanie, komplexné upratanie stavby
' 

pred jej odovzdanĺm a tźv. nĺorové čistenie nášl'apn ch vrstiev podláh

m) náklady nazäbery verejnyich plÔch, vrátane poplatkov zaich zriadenie a udźovanie počas

celej dobY zhotovovania diela

n) náklady na priemyselné, autors|é a iné práva, licencie/sublicencie v s vislosti s autorsk m
' 

právom k projektovej dokumentácii

o) náklady na skr]šky, atesty, osvedčenia a certifikácie v s lade s príslušnymi zákonmi

a právnymi predpismi

p) náklady na médiá všetkého druhu na stavenisku a pre potreby stavby, vrátane zriadenia

proviz rnych prípojok a ich osadenie meradlami

q) náklady na prípadné proviz rne napojenie na vlastné energetické zdroje zhotovitel'a formou

elektrocentral,"'ooil,łycn generatoroł, vrátane rozvodov a pod.' mobilného zásobovania

vodou a Pod.
r) náklady na vystavenie a udrŽovanie bankovej záruky podl'a čl. Xlll., bod 7 a vystavenie

a udrŽovanie źárury na záručné opravy podl'a čl. Xlll., bod 9.

s) náklady na projektovti dokumentáciu a inŽiniersku činnost'zhotovitel'a v rozsahu podl'a čl. V,
čast'A a B

Đ náklady na poistenie zhotovitel'a a udrŽiavanie poistenia v platnosti počas celej lehoty
v stavby v s lade s článkom Xlll., bod 1.

5' Podpisom tejto zmluvy zhotovitel' potvrdzuje, Že bol vopred zoznámeny so všetk1imi
skutočnost'ami, podmie ujticimi riadnu realizáciu diela' najmä pomermi tam existujricimi,
dopravn mi podmienkami a prístupom na miesto realizácie diela, vrátane podmienok dopravy
materiálu na stavenisko, technickou realizáciou diela a pod. Ak kolVek prípadn omylzhotovitel'a,
t1ikaj ci sa t chto skutočností, nezakladá právo zhotovitel'a na zmenu ceny diela podl'a tejto
zmluvy.

6. Honorár zhotovitel'a v časti odmena za projektové práce sa riadi podl'a tejto zmluvy. Ak sa
zmluvné strany nedohodnrj inak a ak odmena za projektové práce, kton ch potreba vystane
dodatočne, nie je uvedená v tejto zmluve (bod 4 písm. s) tohto článku), bude stanovená podl'a
Sadzobníku UNlKA pre navrhovanie ponukov ch cien projektov ch prác. Cena za projektové
práce je dohodnutá v zmysle zákona ć,. 1811996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov je
nezávislá na zmene taríf, miezd, všetk ch odvodov, daní alebo inyich poplatkov v sÚvislosti
s realizáciou projektov ch prác zhotovitel'a.

7. Cena za projektové práce zhotovitel'a je nemenná i v takom prípade, ked' sa z akéhokol'vek
dÔvodu a akyimkol'vek spÔsobom zv šia náklady funkčnyich častí stavby podl'a čl. 1.2.1.
Sadzobníka UNll(A (Ponuková cena) pre navrhovanie ponukov ch cien projektov ch prác a
inŽinierskych činností , verzia 2019.

8. V nákladoch na projektové práce a inŽiniersku činnost'zhotovitel'a podl'a bodu 4. písm. s) tohto
článku, ktoré srj zahrnuté V cene diela sri obsiahnuté všetky hlavné a vedl'ajšie náklady, ktoré srj
nutné pre v kony zhotovitel'a a všetko, čo je treba pre ripln , riadnu, funkčnrj, termínovo a Vecne
primeran realizáciu v častiach, ako aj v celku, v slovne potom:
o nákladY na poskytnutie licencie za pouŽltie dokumentácie zhotovĺtel'a v rozsahu podl'a čl.

V., odst. A, B tejto zmluvy
. dopravné a prepravné náklady zhotovitel'a v rámci sídla zhotovitel'a, aj mimo neho. časové príplatky, odlučné' príplatky za sťaŽené prostredie, mzdové a vedl'ajšie mzdové

náklady
o nákladY na rozmnoŽenie podkladov, v kresov, projektovej a technickej dokumentácie

v rozsahu poŽadovanom podl'a čl. V. tejto zmluvy, dokumentácia, fotografie
o poštové poplatky, telef n, faxové poplatky
o všetkY vedl'ajšie a režljné náklady, ktoré srj potrebné pre dokonal a kompletnrj realizáciu

všetk ch projektovyich prác a inŽiniersku činnosť v jednotlivom, ako aj v celku.

GIánor V.
Projektová dokumentácia zhotoviteľa

Projektová dokumentácia
S časťou záväzkov zhotovitel'a je vypracovanie projektovej dokumentácie v niŽšie uvedenom
rozsahu, členení a miere podrobnosti, ktorá bude realizovaná za podmienok stanoven ch zmluvou a
v lehotách podl'a celkového harmonogramu projektu podl'a prílohy č. 6.A tejto zmluvy.

A. Dielenská, montáŻna a koordinačná dokumentácia zhotoviteľa
A1. Zhotovitel'sa zaväzuje predloŽiť objednávatel'ovi na odsrjhlasenie najmenej 5 dní pred zahájením
prác dielenskri (v robnri), montážnu a koordinačnrj dokumentáciu jednotliv ch stavebn ch objektov
a technologick ch sriborov.

ł
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Pokial, objednávatel, vyzve zhotoviteľa,.bude dokumentácia technologick ch zariadení, predkladaná

zhotovitel,om, vrátane vyjadrenia lnspeLtorłu bezpečnosti práce a oĚtsĺcn dotknut ch organizáciĺ'

B.Dokumentáciapľeriěelykatastraazriadenĺvecn chbremien
81. Zhotovitel,vyxoná ná vtastne nakIäov géodeticke'zaméranie (g"9ľ:ľi:'k plán) celého diela

a/alebo jeho jednotliv ch častĺ poq|a páŁäo"ui"k objednávateľa,''vrátane všetk ch komunikáciĺ'

prĺstupov ch ciest, pärkovacĺch plÔch atd'. a odovźdá ho oojednávatel'ovi najneskÔr ku d u

kolaudácie diela alebo jeho častĺ v 2 v tlačkoch v papierovom vyhätovení a v 2 ks na nosičoch cD'

c. Všeobe cné zäväzky zhotoviteľa v s vislosti s pľojektovou dokumentáciou

C1. Zhotovitel, je povinn upozorniť objednávatel'a nä crryoy proje\to.ve'1 a te.chnickej dokumentácie,

ktorrj obdżal od objednávatel'a. Vady, pripomienky, l.o'pory'a neriplné popisy prác a v konov' ako

aj chyby vo vykaze vymer., prĺp. ostatne orolnosti, oznámibn1"onáu"t9i'9vj zhotovitel' pĺsomne bez

nárokov na zvláŠtnu hradu, a to aj v prĺpade, ak srj iba v sťlviśíosti s ostatn mi dodávkami a prácami

(prĺpoje, montáŽne práce, stavebné priäräuä*st!o1e oooávxy zariadení á vybavenĺ objednávatel'a

pre in ch dodávatelLv, rozrlranie prác medzi dodávkami siav'oy a in ch dodávatel'ov atd'')' Za laké

Lpo.orn"nie mu nenáleŽí zvláštna odmena' q

C2. odsrjhlasenie jednotliv ch častí akejkol'vek .projektovej a/alebo technickej dokumentácie

zhotovitel,a (dielenská, koordinačná, montáŽna atd'.; technicŕ m dozorom nezbavuje zhotovitel'a

zodpovednosti za t""nnrcxv správne' h;; dá'"e a prevaJzxyscnopné vypracovanie dokumentácie

a technick crl pooriáo or, ź^iän ĺplnosi ä za srjlad so všetk mi platn mi právnymi alebo všeobecne

záväznymi predpismi, platn mi technick mi normami a posledn m 9ta.vo1. 
techniky' Schválenĺm

akéhokol,vek z dokumentov zhotoviteĺa, áoxumentácie 
'alebo Ĺľ''' jednotliv ch častí nepreberá

technick dozor zodpovednosť za zlu iunxciu zariadenia a jeho častĺ, 9| nejde o chybu v d sledku

chybného zadania objednávatel'a oosri-rl äi" áL"it ol'u"r dokumentácie zhotovitel'a technick m

dozorom rovnako nezakladá nárok znátovitel;a na préoĺzenie lehoty v stavby a/alebo na nav šenie

zmluvnej cenY diela.

C3. Všetky grafické, písomné, počtové a iné dokumenty, v stupy a v sledky v častiach alebo v celku

plnenia predmetu tejto zmluvy sa..táuajJ-maietro' ojéonáv-ateľá, pričom ich zhotovitel' nesmie

pouŽiť pre iného źaxaznĺ*a a oe)' [ĺ."..91o.srjhläsu objednávatel'a zverej ovať daje o

objednávatel,ovi a o nákladoch .t''lov. V nimku z t chto záväzkov tvorĺ iba fotografická

dokumentácia alelo inä všeobecna iácnnická dotumeniácia, ktorrj mÔŽe zhotovitel' poużiť pre

vlastné reklamné íe"v 
'n" 

na základe písomného s hlasu objednávatel'a'

c4,Ponadobudnutĺprávoplatnostikolaudačnéhorozhodnutiaariplnomodstránenívád
z preberacieho piotor.olu mäozi onieon9ya1el'om 

' 
a zhotovitel'om stavby odovzdá zhotovitel'

objednávat"l'oui usěixv áorumenty, ktoré zĺskal na prĺpravu a realizáciu diela' 
i

C5. Dielo sa v casti projektová dokumentácia povaŽuje.za riadne dokončené, ak bude mat'vlastnosti i

stanovené touto zmluvou, právnv.i'prääpi' i, i"cnni"ry'ni no''nami.9 obchodn mi zvyklosťami' ]

Technick dozor je oprávnen oo'ii"t,juľ jednotlivé itupne projektovej dokumentácie alebo 
]

akékol,vek iné technické podkladv ĺär"oo Jorumentáciu v pŕĺpadé, Že na ktoromkol'vek z nich budtj

pri prevzatĺ ,irt"ne uáov,-spoeĺváju." u n"ro.pletnosti aleoo v odporuj cich si podkladoch' ostatné i

prípadné vaoy ouáĺ uueoéne u rotoŕoi" o ooovzoanĺ a prevzatí'dielá s dohodnut mi termĺnmi ich

odstránenia. Všetky vady projektovej-dokumentácie je technicky dozor povinn uplatniť u zhotovitel'a

pĺsomne.
Zhotovitel, sa zaväzuje rešpektovať pripomienky a'pokyny technického dozoru stavebnĺka (TDS)'

d,alej len ,,technick dozor,, r pro1enJv.í á"r".ánta'cii źnotovitel'a a zapracovať ich do jednotliv ch

časti dokumentácie podl'a jeho pokynov'

c6. Ak bude zhotovitel'povaŽovat'pokyny technického dozoru za nesprávne, čiz hl'adĺska realizácie
v stavby nerlplné či nevhodné, je povinn o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu pĺsomne
upovedomit' technick dozor a vyžiadaÍ' si doplnenie alebo špecifikovanie pokynov. V prípade, Že
niekton z postupov, navrhnut ch technick m dozorom, bude V rozpore s tecnnicrymi,'či inymi
normami a predpismi, je zhotovitel' povinn na tak to rozpor písomne upozornit'tecnnicry dozor a
predloŽit' objednávatel'ovi písomne alternatĺvne riešenie, ktoré je s technick mi či in mi normami a
predpismi v sÚlade a maximálne reflektuje poŽiadavky technického dozoru.

C7. Zhotovitel' zodpovedá za riplnost' a vecn správnost' všetk ch podkladov a dokumentov, ktoré
vypracuje, ich vzájomn s lad a pouŽ|tel'nost'pri realizácii diela, ako aj za vhodnost't chto podkladov.

c8. Zhotovitel' zodpovedá za škodu' spÔsobenri objednávatel'ovi realizáciou diela v rozpore
s platn mi právnymi predpismi, či touto zmluvou. Škodou sa pre r1čely tejto zmluvy rozumie nielen
škoda, vzniknutá priamo v sÚvislosti s pÔsobením zhotovitel'a, ale aj- škoda nepriamo sp sobená
napr. oneskoren m či chybn m plnením zhotovitel'a, popr. tretích os b, a to vznĺknutá bez ohl'adu na
zavinenie zhotovitel'a.

c9. Zhotovitel' sa zaväzuje projektovÚ dokumentáciu, pĺsomnÚ dokumentáciu
a fotodokumentáciu archivovat' po dobu 5 rokov od doby získania právoplatného kolaudačného
rozhodnutia na celé dielo alebo jeho čast'.

C10. Zhotovitel'sa zaväzĄe vopred písomne informovat'technick dozor o všetk ch rokovaniachs častníkmi všetk ch správnych konaní (vrátane predbeŽn ch rokovaní) a všetŔ mi dotknutyimi
orgánmi, aby sa ich mohol v prípade záqmu prostrednícivom svojich'zástupcov zrjčastniÍ a
objednávatel' je povinn mu k t mto rokovaniam vystavit' potrebnri plnrl moc.

C11. Zhotovitel'nie je na základe tejto zmluvy oprávnen prijímat'za objednávatel'a akékol'vek
finančné, vecné priame alebo nepriame právne a iné záväżky, okrem záväźkov, vypl vajricich pre
neho z platn ch právnych noriem, tejto zmluvy a rozsahu plnej moci, udelenej objednávatel'o..

C12. Zhotovitel' je povinn bez zbytoćného odkladu a bezplatne odstránit' oprávnene reklamované
vady projektovej dokumentácie zhotovitel'a, najneskÔr však do 1o-tich dnĺ oá doručenia reklamácie
objednávatel'a, pokial'strany nedohodnrj in termín. Vady, v d sledku kton ch by objednávatel'ovi
mohla vzniknrjť škoda alebo majÚ priamy dopad na priebeh stavebn ch prac aleoo poskytovanie
sluŽieb z hl'adiska času, je zhotovitel'povinn odstránit'po ich písomnom uplatnení ob;ädnávatel'om
bez zbytočného odkladu.

c13 Vprípade, Že zhotovitel' neopraví vady projektovej dokumentácie zhotovitel'a a/alebo
technick ch podkladov zhotovitel'a vo vyššie uveden ch lehotách a ani v dodatočnej lehote, ktorá
predstavuje minimálne 10 dníod doručenia písomnej vyzvy objednávatel'a pre nápravu, je technickyi
dozor oprávnen zaistĺt' opravu vád ĺn m subjektom,- a io na náklady, iiziko a nebezpečenstvo
zhotovitel'a. Povinnost'zhotovitel'a platit'zmluvntj pokutu zakaŽdy, ą zát;aty de omeškänia podl'a
tejto zmluvy, tym nie je dotknutá.

C14. Za podstatné porušenie povinností zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy sa V časti projektová atechnická dokumentácia zhotovitel'a v kaŽdom prípade povaŽujri ,áŽne chyby i piojektove;
dokumentácii zhotovitel'a a technick ch podkladoclr aĺälebo v rokovániacrl s orgánmi štáinejsprávy
?]"9o-konaniach pred nimi, ak nastali zd vodov na stranezhotovitel'a, ktoré šu 

'po.oĹilä'pr"oĺiĺľrealizáciu diela voči zmluvn m termínom alebo spÔsobia vynaloženia neočakávan ch dodaiočn ch
nákladov zo strany objednávatel'a.

-cj^?; 'Z.horovitel' .vykonáva, organizuje a zodpovedá za koordináciu projektovej dokumentácieVsetkych subdodávatel'ov projektov ch prác. Pre realizáciu tohoto projekiu uiavrie ś nimi zhotovitel'
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zmluvy tak, aby títo vo vzt'ahu k nemu vystupovali ako jeho dodávatelia jednotliv1 ch profesií.
Zhotovitel' smie pre projektové práce pouŽif len tak ch subdodávatel'ov, ktori majr1 pŕeukázatel'né
sk senosti s porovnatel'n mi ukončen mi projektmĺ á v minulosti uŽ také odborne, Vecne, kvalitne, v
stanoven ch termĺnoch vykonávali.
Zhotovitel' sa zaväzu1e, Že pre Vypracovanie projektovej dokumentácie v časti geodetické zameraniepodl'a čl. 81 tejto z'mluvY pouŽije iba oprávnené osoby v zmysle zák na ć,.138l1gg2 Z.z'
o autorizovan ch architektoch a autorizovan ch stavebn ch inźinieroch v znení neskorších
predpisov.

C16' Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, platia pre vecné vymedzenie rozsahu diela v častiprojektová dokumentácia nasledujrÍce podklady, ked'orräm porušenĹ právnych predpisov platia tietopodklady v uvedenom poradĺ.
o slovenské normy a technické predpisy v prípade, ak by medzizmluvn mi stranami nebolo

pĺsomne dohodnuté odlišné riešenie 
-

. dokumentácia pre realizác|u stavby (DRS).

C1^7-' Zhotovitel'v postavení autora udel'uje objednávatel'ovi srjhlas na akékol'vek pouŽitie diela podl'a
$ 19 ods. 4 zákona č,. 18512015 Z.z' v znení'neskorších predpisov (d'alej len ,,Autorsk zákon,,) as časne udel'uje objednávatel'oviv hradn vecne, časovo, Územne ä iny' rozsahom neobmedzenrj
licenciu na pouŽívanie, rozširovanie, rozmnožovanie, sprístup ovanie a/alebo spracovanĺe diela
v akejkol'vek jazykovej mutácii, ak mkolVek sp sobom (vrátane akejkofueŔ 

-pooooy 
a formy) a naakékol'vek čely podl'a vol'nej rlvahy objednávatel'a.

od protokolárneho odovzdania diela zhotovitel' ako autor nesmie d'alej nakladat' (rozhodovat' odälšom nakladaní) s právami (oprávneniami) preveden mi licencĺou n" bo;áonavatel'a. Zhotovitel'
ako autor nesmie bez predchádzajriceho písomného sÚhiasu objednávatel'a previest'na tretiu osobu
alebo jej udelit' licenciu k dielu v rozsahu práv (oprávnení), preveden ch zo zhotovitel'a ako autorana objednávatel'a' o t chto právach mÔŽe zhotovitel' ako autor znovu rozhodovat' len v prípade
splnenia podmienok ustanoven ch v $ 71 ods. 3 Autorského zákona.
Zhotovitel'v sr]lade s ust. s 558 obchodného zákonníka udel'uje objednávatel'ovi svoj v slovn aneobmedzen srihlas s pouŽitím diela aj na iné r]čely, neŽ je ueel vyplyvajuciztejto zmluvy o dĺelo
1ajmä na jeho d'alšie..spracovanie, vyhotovenie rozmnoŽeniny, sp'o;änié s in m dielom . poJ..
Zhotovĺtel'potvrdzuje, Že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsaĺrom a povahou áiela, srj mu rná'"
technické, kvalitatívne a iné podmĺenky potrebné k realizácii diela, Že sije vedom .oopoveánośti
za porušenie práva inej osoby z priemyselného alebo iného duševného vlastnícĺva pool'"-ś đsg
obchodného zákonníka a disponuje tak mi kapacitami a odborn miznalost'ami, ktoré stj na tvälĺtne
zhotovenie diela potrebné. Zhotovitel' zodpovedá sám a na vlastné náklady za vysporiadanie
autorsk ch a d'alších srjvisiacich práv, ktoré je potrebné k realizácii dĺela vysporiadat'' 

-

Licencia/sublicencia podl'a predchádzajricich odsekov je udelená ako v hradná po dobu trvania
majetkov ch práv autora v zmysle $ 32 Autorského zákona, teritoriálné obmedzená na rjzemĺe
Slovenskej republiky a udelená na všetky známe spÔsoby pouŽitia diela na objednavŔu pooĚ š łg,
ods. 4 Autorského zákona, vrátane práva menit'alebo upravovat'dielo na oojeonávru, .šp. pts'iiľ
dielo na objednávku za rjčelom vytvorenia akéhokol'vek ĺného autorsŕého diela. 

- 
vyr'TáJ.ĺ

licenciu/sublicenciu nadobudnutri podl'a tohto odseku nie je objednávatel'povinnyi vyuŽit'. 
! '_--"'

Zhotovitel' vyhlasuje, Že je nositel'om všetk ch autorsk ch práv k dielu podl'a vyššie uvedeného
odseku v rozsahu, v akom udelil objednávatel'ovi licencie/sublicencie a dielo nebude pii iěr'oodovzdaní objednávatel'ovi zat'aŽené ak1imikol'vek právami tretích os b. V prípade, pokial' ny 

'ä 
n.

diele podiel'ali autorsky aj iné osoby, neŽ zhotovitel'(subdodávatelia), zaistil si oprávnenie s dielom
nakladat'a oprávnenie poskytovat'licenciu /sublicenciu na jeho pouŽiiie v takom rozsahu, v akom tak
robí touto zmluvou. Zhotovitel'vyhlasuje, Že všetci autori/spoluautori autorsk ch diel a/alebo originálni
nosĺte]ia majetkov ch práv k autorsk m dielam srjhlasia s udelením'licencie/sublicencie zospoloěnosti zhotovitel'a na objednávatel'a a srjhlas s udelením licenciělsublicencie a/alebo

c

postr1pením licencie/sublicencie zo spoločnosti objednávatel'a na tretie osoby bez obmedzenia.
Zhotovitel' rovnako vyhlasuje, Že nároky autorov/spoluautorov/originálnych nositel'ov majetkovyich

práv k autorsk m dĺelam 
-podl'a 

tohto podčlánku sri v plnom rozsahu vysporiadané tak, aby

objednávatel' monol nerušene pouŽĺvať autorské diela podl'a tohto podčlánku, a to bez ak chkol'vek

náiokov autorov/spoluautorov/briginálnych nositel'ov majetkov ch práv k autorsk m dielam podl'a

tohto podčlánku voči objednávatel'ovi.

V prĺpade, ak sa po uzatvorenĺ zmluvy preukáŽe neoprávnené alebo nedostatočné/ne plné

pośryinutie licenčn ch/sublicenčn ch práv zhotovitel'om objednávatel'ovi g -v 
tej s vislosti si Ęde

äryroľver autor/spbluautor/originálny nositel' majetkov ch práv k autorsk m dielam podl'a tohto

poäelánLu uplat ovať akékoľvék majetkové nároky voči objednávatel'ovi z titulu neoprávneného
pouŽitia autorského diela podl'a tohto podčlánku, zaväzĄe sa zhotovitel'nahradit'objednávatel'ovi v

plno' rozsahu akrjkol'vek škodu, vzniknutÚ objednávatel'ovi v d sledku porušenia povinnostĺ

zhotovitel'a podl'a tohto podčlánku, ktorá mu vznikne z d vodu, Že vyhlásenie zhotovitel'aza pravdivé

povaŽoval.
clánok Vl.

Zariadenie staveniska
lstavenisko pre realizáciu diela je zhotovitel' oprávnen budovat' a uživať iba na pozemkoch

objednávatel'a, ktoré mu budri pie realizáciu diela odovzdané. V prĺpade nutnosti si zabezpečí
o'aisie pozemky pre zriadenie zariadení staveniska na vlastné náklady rovnako na cudzĺch
pozemkoch. Zhoiovitel' podpisom zmluvy potvrdzuje, Že si pred podaním ponuky podrobne

preveril všetky pomery, iyra;ĺce sa realizácie diela a miest pre zariadenie staveniska, vrátane

ich vlastností-a rjnosnosii. Počas celej v stavby je povinn si tieto pomery nad'alej priebeŽne

preverovat', vrátane technickej realizácie celého diela. Zhotovitel'a je povinn zariadiť si
stavenisko tak, aby umoŽnil bezpečnri v učbu a prevádzku v susednom bloku F Základnej školy.

Zhotovitel'zodpovědá za komplexnr] BOZP a Po staveniska a stavby počas celej doby realizácie.

2. Pred zahájenĺm prác predloŽí zhotoviteľ dokumentáciu zariadenia staveniska, z ktorej bude

zrejmé roźmiestenie dočasnyich zariadenĺ stavby s ohl'adom na postup prác zhotoviteľa na

stavbe. Ak budrj pri prácaclr na zariadení staveniska alebo pri vlastn ch prácach na stavbe

nájdené umelecké alebo staroŽitné predmety, vykoná všetky kroky podl'a platn ch predpisov

^ 
b"=zbytočného odkladu upovedomí objednávatel'a. V takom prĺpade sa bude zhotovitel' riadiť

zákonom č' 5o/1 976 zb. o rjzemnom plánovanĺ a stavebnom poriadku v znení neskoršĺch zmien

a doplnkov, predovšetk m jeho s 127 a zákonom č. 49ĺ2002 Z.z. o štátnej pamiatkovej

starostlivostiv zneníneskoršich predpisov. Pri objavenĺ predmetov podliehajrjcich tomuto zákonu
je zhotovitel' povinn uzavrieť zmluvu s právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má prĺslušné
'oprávnenie, 

vydané Ministerstvom kultriry SR na vykonanie záchranného archeologického
v skumu.
ždžania, vypl vajrice z tohoto nálezu, napr. v skumné alebo archeologické práce, neopráv ujti

ku zmenám cien podl'a čl. lV., bod 4. tejto zmluvy.

3. V dohodnutej cene zazariadenie staveniska v rozsahu a poŽiadavkách na zariadenie staveniska
s v zmluvne; cene zhotovitel'a v štruktrire a členení podl'a vykazu v mer zhotovitel'a (príloha č.

4) pre zariadénie staveniska obsiahnuté všetky hlavné a vedl'ajšie náklady, ktoré s nutné pre

v kony zhotovitel'a v srjvislosti so zariadením staveniska, a to najmä:

stioje' budovy, stavebné sklady, sklady materiálov, plochy, prístroje, dopravné a prístupové
komunikácie,

- náklady na ich zriadenie, prevádzku a rjdrŽbu do doby prevzatia diela alebo jednotliv ch

stavebn ch objektov objednávatel'om, demoláciu, vrátane ich odpisov, dopravy a odvozu po

ukončení prác,
_ potrebné náklady, vrátane vedl'ajšĺch prác, poplatkov a nákladov na pripojenie na jednotlivé

médiá od bodu napojenia na najbliŽšie miesto pripojenia pre vlastnri potrebu a potrebu firiem

činn ch na stavbe, viátane ich pohotovosti počas celej v stavby do ukončenia všetk ch prác

a prevzatia diela alebo jednotliv ch stavebn ch objektov objednávatel'om,
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zriadenie, udrŽanie, pohotovost' a demontáŽ proviz rnej staveniskovej prípojky elektrickej
energie a vody pre vlastn potrebu, ako aj pre potrebu d'alších subdodávatel'ov stavby a ich
osadenie meracĺmi prístrojmi,
náklady na montáŽ, pohotovost', drŽbu a demontáŽ tzv. podruŽn ch elektrick ch
rozvádzaćov,
vybavenie prípojok pr du pre vel'kospotrebiče vlastn mi meračmi,
proviz rne základy alebo rámy pre osadenie skladov, buniek a obytn ch alebo sociálnych
kontajnerov,
zaistenie stráŽnej slużby a ochrany staveniska, ochranné lešenie a oplotenie v potrebnej
v ške,
náklady na zavedenie a prevádzkové náklady pre kontrolu pohybu os b a vozidiel po
stavenisku,
proviz rne odkanalizovanie a odvod daŽd'ovej vody, zdravotno-technické inštalácie,
proviz rne opatrenia pre dopravné značenie, informačné a orientačné tabule pre proviz riá,
proviz rne cesty, chodníky, komunikácie a iné opatrenia pre bezpečn pohyb os b,
mechanizácie a materiálu v areáli Základnej školy v srlvislosti s činnost'ou zhotovitel'a na
stavenisku,
príjazdové komunikácie, komunikačné provizoria, príjazdové cesty ku skladom a materiálu a
kmiestam skládky po celri dobu v stavby, vrátane ich čistenia a zamedzenia znečistenia a
poškodenia ulíc,
opatrenie pre v1istavbu v zime - tzv. ZlP nielen pre vlastnrl potrebu, ale aj pre všetky profesie
na stavbe,
priebeŽné čistenie staveniska a všetk ch uŽívan ch pl ch a dopravn ch ciest denne, zásadne
ale vŽdy pred opustením staveniska a ukončením stavebn ch prác,
priebeŽné odstra ovanie odpadu, suťe, rozmerného odpadu, obalov vrátane triedenia
odpadu azamedzenia znečistenia Životného prostredia v srjlade s príslušn mi predpismi,
osvetlenie staveniska, jednotliv ch pracovísk a príjazdov ch ciest, vrátane dopravn ch
značiek podl'a príslušn ch ustanovení a predpisov,
vyt enie staveniska, hlavn ch stavebn ch osí všetk ch potrebn ch nivelačn ch prvkov'
rysiek, lavičiek a meracích bodov,
ochrana diela alebo jeho dokončen ch a nedokončen1ich častí proti daŽd'u, záplavovej a
spodnej vode, mlazu, snehu a Vetru, vrátane príp. čerpaniu vody,
zistenie polohy a funkcie všetk ch existujticich nadzemn ch a podzemn1 ch vedenĺ a ich
odborné zaistenie, prípadné odstránenie,
zriadenie a udrŽovanie telefonického spojenia, vrátane poplatkov za toto zriadenie,
v roba, zriadenie, udźovanie a premiestnenie stavebn ch tab l počas celej v stavby a jej
demontáŽ po ukončení prác,
zaistenie a udrŽovanie uzáverov, bezpeěné zaistenie stavebn ch jám a otvoreny7ch šachiet,
opatrenie na ochranu postihnut ch susedn ch pozemkov a komunikácií proti poškodeniu a
znečisteniu,
škody na zariadení staveniska, kton ch p vodca nemohol byť zisten ,

poistenie staveniska a všetk ch dočasn ch zariadenív zodpovedajricej v ške,
všetky vedl'ajšie náklady zariadenia staveniska akéhokol'vek druhu, náklady na mimo
staveniskovri dopravu, st'aŽené dopravné podmienky, zemné a prevádzkové vplyvy,
náklady na zriadenie, rjdźbu a demontáŽ po ukončení prác zhotovitel'a zariadenia staveniska
pre potreby technického dozoru počas celej doby realizácie diela v rozsahu podl'a prílohy č.
14 tejto zmluvy
demontáż zariadení staveniska najneskÔr do 15 (pätnásť) dní po ukončení prác a uvedenie
do p vodného stavu
postavenie, udżovanie, príp. premiestnenie s ohl'adom na postup prác, demontáŽ po
ukončenĺ prác a osvetlenie 2 ks stavebn ch a informačn ch tab l', rozmery 300 cm x 600 cm,
ocel'. konštrukcia, návrh bude odsrjhlasen objednávatel'om.
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5. odstjhlasením dokumentácie zarĺadenia stavenĺska nepreberá objednávatel' akÚko1vek
zodpovednost' za vhodnosť, čelnost', prevádzkyschopnost', dostátočné dimenzovanie,
rozmiestenie, efektívnost' vynaloŽen ch nákladov ä ekonomick prevádzku, funkčnost' a
bezpečnosť zariadenĺ staveniska a jeho častí a jeho vyuŽívania počas v stavĹy pre potreby
zhotovitel'a. Zhotovitel' sa zaväzuje v srllade s poštupom prác počäs celej v stavoy priäoezne
aktualizovat'dokumentáciu zariadenia staveniska. Priestory a piocny pre zariadenie staveniska
zhotovitel'a poskytne objednávatel' na odovzdan1ich pozemŔoch oezplätne.

6. V stjvĺslosti s postupom prác d'alších dodávatel'ov objednávatel'a, najmä počas vytvárania tzv.
stavebnej pripravenosti alebo konečn ch montáŽí dodávatel'ov obje'dnáväteľa ná jednotliv ch
objektoch a/alebo miestnostiach, sa zhotovitel' zaväzĄe'- strpiet' v kony in ch dodávatel'ov objednávatel'a na jednotliv1ich objektoch, stavenisku a

v jeho bezprostrednom okolí
poskytn t'čast'plÔch zariadeni staveniska alebo nedokončen ch objektov pre ich vyuŽívanie
d'alším dodávatel'om stavby pro ich objekty zariadenia staveniska umiestenie śkladov a
parkovania na stavenisku a/lebo v jeho bezprostrednej blízkosti
umoŽnit' uŽívanie sociálneho zázemiad'alšĺm častníkom v stavby
umoŽnit'napájanie spotrebičov a malej mechanizácie dodávatel'ov z inštalovan ch rozvodov
pod ruŽ n ch r ozv ádzać,ov
umoŽnit' uŽívanie prístupov ch ciest a staveniskov ch ciest
vytvárat' stavebnrj pripravenosť a umoŽniť d'alšim subjektom na stavenisku vytváranie
stavebnej pripravenosti pre ich montáŽe a nadväzĄÚce práce a dodávky, najmä pre časť
dodávky interiéru a gastro
koordinovat' vzájomne svoje činnosti v prípravnej časti (projektová a koordinačná
dokumentácia) a na stavenisku z hľadiska času a vecnosti đodávok s činnosťami in ch
častníkov v stavby na stavenisku a v jednotliv ch stavebn ch objektoch

predchádzat' konfliktom na stavenisku v prípade prác in ch dodávatel'ov' a pokial' tieto
vznikn , riešit'tieto zmiernou cestou.

clánok Vlt.
PrekáŽky a prerušenie pľác, lehoty realizácie

1. Ak sp sobí zhotovitel'svojou činnost'ou pri realizácii diela prekážky, brániace prevádzke bloku F
Základnej školy, 9l9bo častí diela podl'a tejto zmluvy alebo preráŹky brániace in1 m osobám vov stavbe tohoto objektu, v d sledku rto 

9.n 
vznikne objednávatel'ovi škoda, je zhđtovitel'povinn

ich objednávatel'ovi nahradit', vrátane ušlého zisku.

2. Z d vodu krátkodobého prerušenia prác, vzniknutého z dÔvodu prekáŽok' vyvolanyich ostatn mi
osobami z častnen mi na v stavbe objektu, najmä dodávatel'ovi vnr]tomého uybauenla aléboin ch zariadení, nevzniká zhotovitel'ovi Žiadän právny nárok na náhradu škody voči
objednávatel'ovi, ani na posunutie termínov realizácie diela.

3' objednávatel'alebo technick dozor mÔŽu nariadiť prerušenie prác, pokial'by zistil, Že zhotovitel,
realizuje dielo v rozpore so zmluvou, stavebn m povolením, pro;eriovou dokumentáciou alebojeho pokynmi.

4' Zhotovitel'berie na vedomie t skutočnost', Že najmä počas dokončovacích prác PSV a TZB budrjje!o práce prebiehat' srjbeŽne s v konmi d'älších dodávatel'ov objednávatel'a (zarĺadení,
vybavení, dodávky gastro, AV médiá)jpre ktoré bude vytvárať stavebné'pripravenosti a na ktorébud rovnako jeho práce d'alej nadv äzovat'alebo s nimí bezprostredne sŁvisiet'.
5ube-Žne prebiehaj ce činnosti viacej dodávatel'ov na stavbe počas tohoto obdobia nie je możné
ľ,':""?:"]l za 

,prekáŽky v práci zhotovitel'a a zhotovitel' berie na vedomie skutočnost', Že poeá.tycnlo präc nebude stavenisko zbavené práv tretích os b. Prevzatie priestorov a/alebo ich častí

{
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pre d'alšie srjvisiace montáŽe d'alších rjčastníkov v stavby po jednotliv ch miestnostiach atd'. (tzv.

stavebná pripravenosť) nemá charakter prevzatia diela a/alebo jeho častí podl'a čl. Xll. tejto

zmluvy.

clánok Vllt.
Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa

Zhotovitel' je povinn vykonať dielo v dohodnutom rozsahu, bez vád, v termíne uvedenom v čl.

lll., bod 3 ä vsr]ladě s-projektovou dokumentáciou, všeobecne záväznymi právnymi predpismi,

noimami, nariadeniamia pokynmi objednávatel'a, resp. nĺm poveren ch a splnomocnen ch os b,

uveden ch v prĺlohe č. 8 tejto zmluvy.

Záväzné predpisy alebo záväzné časti štátnych noriem, ktoré sri platné v čase realizácie diela,

stanovia vykonanie skrjšok, osvedčujrlcich żmluvné vlastnosti diela alebo jeho častĺ. Úspešné
vykonaniei chto skrišok, najmä komplexn ch skr]šok v rozsahu podl'a prĺlohy č. 12 tejto zmluvy
v celom rozsahu, musĺ predchádzať dokončeniu diela, resp. jeho častí a ich odovzdaniu
objednávatel'ovi.

Zhotovitel' musí pre svoje práce pouŽívať vhodn , bezpečn a plne funkčn materiál a je povinn

vykonávat' dielo kvalitne podl'a harmonogramu postupu prác, posledného stavu techniky a

predpisov v robcov.

Zhotovitel' je povinn v zmysle zákonač. 5o/1976zb' (Stavebn zákon) v znení neskoršĺch zmien
a doplnenipouŽiť pŕe realiżáciu diela len v robky a materiály odsrjhlasené objednávatel'om, ktoré

majri také vlastnosti, aby bola po dobu Životnosti realizovaného diela pri beŽnej rjdżbe zaručená
poźadovaná mechanická pevnosť a stabilita, poŽiarna bezpečnosť, hygienické poŽiadavky,

bchrana zdravia, Životného prostredia a bezpečnosť pri uŽívaní, pričom všetky dodané materiály

a v robky musia zodpovedať predpokladanému a/alebo obvyklému spÔsobu pouŽitia.

znotovitéľ pouŽije materiály' ktoré spĺ ajri podmienky a poŽiadavky, uvedené v zákone č.

133t2o13 Z. z. o stavebn ch v robkoch a o zmene a doplnení niekton ch zákonov, v spojitosti

s vyhláškou MDVaRR SR č. 162t2o13 Z'z' ktorou sa ustanovuje zoznam skavebn ch v robkov a

syśtemy posudzovania parametrov a technické poŽiadavky na poŽiarnu bezpečnosť pri v stavbe
pbdľa vynlasty MV sR č,. 94ĺ2oo4 Z. z., ktorou sa ustanovujrl technické poŽiadavky na poŽiarnu

bezpečnosť pri vystavbe a uŽívaní stavieb a zaväzuje sa dodrżať podmienky vyhlášky MV SR č.

726;,t2oo2 Z. z', ktorou sa ustanovujrj vlastnosti elektrickej poŽiarnej signalizácie, podmienky jej

prevádzkovania a zabezpećenia jej pravidelnej kontroly. V zmysle zák. č. 133ĺ2013 Z.z.

b stavebn ch vyirobkoch a o zmene a doplnení niekton ch zákonov zhotovitel' predloŽĺ

objednáváteľovi rozhodnutia o schválenĺ a certifikáty v robkov a za tieto nesie pln zodpovednosť.

Zhotovitel' sa v rámci svojich prác zaväzuje dodať v technick ch špecifikáciách uvedené alebo
v celom rozsahu porovnáteľné a rovnocenné v robky a/alebo materiály na základe svojich

odborn ch znalosti a skÚseností, ktoré v plnej miere zodpovedajri poŽiadavkám objednávatel'a,

uveden m v t chto špecifikáciách a vykazuj riplne rovnaké obstarávacie náklady, materiálové,
fyzikáln'e, stavebné, rjŽitkové a prevádzkovo-technické vlastnosti s prihliadnutím na ich Životnost'

á rovnaké prevádzkové náklady v stjvislosti s ich rjdżbou počas celej do.by ich Životnosti, pričom
pre ten-kton materiál a/alebo v robok musia byt'splnené všetky tieto poŽiadavky.

Zhotovitel' sa zaväzi1e v predstihu predloŽiť objednávatel'ovi na odsrjhlasenie rovnako technické
listy strojov a zariadení strojnotechnologickej časti jednotliv ch technologick ch stiborov alebo
ooáavor, vrátane uvedenia všetk ch technick ch parametrov. Pokial'budrj na stavbe zhotovitel'om
dodané a zabudované stroje a zariadenia, kton ch technické listy neboli vopred objednávatel'om
odsÚhlasené, je objednávatel'oprávnen poŽadovať náhradnrj dodávku strojov a zariadení.
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3. Zhotovitel'zodpovedá priamo za vyber a riadnu koordináciu všetk ch subdodávatel'ov. V mena
subdodávatel'a voči zoznamu subdodávatel'ov podl'a prĺlohy č. 7 tejto zmluvy je moŽná len na
základe predchádzaj ceho písomného srjhlasu objednávatel'a. objednávatel' má právo
v opodstatnen ch prĺpadoch poŽadovať v menu subdodávatel'a zhotovitel'a. Prĺpadné náklady,
vypl vaj ce z v meny subdodáVatel'a, nesie v plnom rozsahu zhotovitel'. Dodávky materiálov,
látok alebo predmetov pre realizáciu prác sa nepovaŽujÚ za subdodávatel'ské v kony.

4' Zhotovitel' sa zaväzĄe spolupracovat' s ostatn mi subjektami, z častnen1imi na realizácii diela,
najmä dodávatel'mi vybavenia a zariadenia pre objednávatel'a tak, aby nedochádzalo ku
konfliktom.

5. Zhotovitel' je povinn udżovať pracovisko v čistote, odváŽat' stavebn odpad a vykonávať
pravidelne denne hrubé čistenie po skončení svojich prác. Pokial' objednávatel' vyzve márne
zhotovitel'a na upratanie staveniska a ten tak bez zbytočného odkladu nevykoná, má
objednávatel'právo vykonat'vyčistenie stavby na náklady, riziko a nebezpečenstvo źhotovitel'a.
odpadky, zbytky stavebn ch materiálov a stavebné prvky je treba Vecne, správne a odborne
zlikvidovať, a to V s lade s príslušnyimi hygienick mi ustanoveniami, miestnymi podmienkami a
všeobecne platn mi právnymi predpismi, predovšetk m v srilade so zákonom č. 79ĺ2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niekton ch zákonov a vyhláškou Ministerstva Životného
prostredia ć,. 37112015 Z.z., ktorou sa vykonávaj niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

6. Pokial' pouŽije zhotovitel' cudzie zariadenia a lešenia, potom postupuje na vlastné
nebezpečenstvo. objednávatel' nepreberá Žiadnou zodpovednost' za bezpećnosť a vhodnosť
tak ch zariadení pre Účely zhotovitel'a.

7. Zhotovitel' musí ním vykonané práce a prípadné predmety alebo dodávky, predané mu pre
realizáciu prác alebo zabudovanie, chrániť pred poškodením a krádeŽou aŽ do prevzatia diela
alebo jeho častĺ objednávatel'om. Zhotovitel' bude na vlastné náklady a nebezpečenstvo
skladovat'všetky materiály, látky a zariadenia, vrátane príslušenstva až. do doby ich montáŽe,
zabudovania alebo spätného odvozu zo stavby.

8. objednávatel' poskytne zhotovitel'ovi na náklad zhotovitel'a vodu a elektrickrj energiu formou
napojenia z hlavn ch uzáverov priamo na stavenisku alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.

9. Na Žiadost'objednávatel'a je zhotovitel'povinn zdokumentovat'navrhované materiály a v robky
na vzorkách a predloŽiť ich v dostatočnom časovom predstihu objednávatel'ovi na odsrihlasenie,
pričom pouŽije formulár pre vzorkovanie podl'a prílohy č. 10 zmluvy. Rozmerovo menšie materiály
a v robky budtj prezentované TDS fyzicky pre odstihlasenie formou vzorky, v prípade
rozmernejších bude k formuláru priloŽen technĺck list a/alebo fotografia v dostatočnom
rozlíšení a podrobnosti, vrátane prĺpadn ch kotiev, uchytenĺ, detailov alebo srjvisiacich a
nadväzujticich prvkov, komponentov atd'. odsrjhlasenie predloŽenyich v robkov, vzorĺek a
materiálov objednávatel'om alebo technick m dozorom nezbavuje zhotovitel'a zodpovednostiza
nevhodnost' pouŽit ch materiálov, v robkov, stavebno{echnologick ch alebo montáŽnych
postupov pre Účely špecifikované v projektovej dokumentáciĺ a jejjednotliv ch častiach.

Glánok lX.
Priebeh a vedenie stavby, stavebn dennĺk

objednávatel' je oprávnen dať svoje záujmy zastupovať technick m dozorom stavebníka (TDs).
Ponuky, podklady a písomnosti je treba adresovať TDS, príp. in m splnomocnen m osobám
podl'a prílohy č. 8 tejto zmluvy. Zástupca zhotovitel'a na stavbe je stavbyvedrjci so vzdelaním a
qraxou zodpovedajricou jeho Úlohe, musí byť dostatočne a včas informovan o budricich rjlohách.
objednávatel' je oprávnen odmietnuť, aby bol nasaden1 stavbyvedÚci alebo jednotliví d'alší
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pracovnĺcizhotovitel,a,ktorĺsasprávaj hrubo,neprĺstojnealebosvojimkonanímovplyv ujťl

zmluvn realizáciu piä. ái"oo oooavo'ŕ alebo 
'nemajĺi 

dbstatočn kvalifikáciu alebo prax pre

odbornrj realizáciu diela. objeonavateile opravneny'ľovnako odmietnuť nasadenie a činnosť

takej osoby a vyzaoäu"ł;ą odvolanie., p'"rił p:záJu1ĺ oovolanie pracovnĺka zhotovitel'a rady

alebo prĺslušné orgány stavebného xo*ni".'Také osoby sa zhotovitel' ..zaväzuje 
na Žiadosť

objednávatel,a oovoiaľ źo siauov oo z oni oáo on. doručeniá Žiadosti a zaistiť primeranÚ náhradu'

V lehote 15 (pätnásť) dnĺ po dátume nadobudnutia činnosti zmluvy o dielo predloŽí zhotovitel'

objednávatel'ovi poárobn harmonogram Pr?9 . 
na. schválenie' Tento časov1 a vecn

harmonogram musĺ rešpektovaľ plánoíane oooooie v stavby podl'a prílohy č. 6.A tejto zmluvy

(Celkov harmonogram projektu; pri zohľadnenĺ 1eonotliv cn żava.znych mĺľnikov podľa niŽšie

uvedeného podčlánku a prĺlohy č 6 ä iđ 
'*l''"y 

Ky* nebude harmonogram zhotoviteľa

odsrjhlasen technick m dozorom, .ĺ pl"int-termĺny'podÍa harmonogramu projektu, uvedeného

v rámci nástroja pre riadenie projektu a to: dĺŽku pracovného d a, díŽku pracovného t Žd a a dni
pracovného pokoja.

V rámci podkladov objednávatel'a sÚ definované jednotlivé stavebné profesie, ktoré je potrebné
doplniť o návrh plánu dodávok zariadenia a vybavenia objednávatel'a, vrátane väzieb medzi
jednotliv mi činnost'ami - následnosť, sÚbeŽnost'a technologické prestávky. Tieto činnosti budt]
aktualizované a dopl ované zhotovitel'om vofáze dokončovania jednotliv ch stavebn ch objektov
formou aktualizácie harmonogramu zhotovitel'om.

odstjhlasenie podrobného harmonogramu objednávatel'om nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti
za vlastné riadenie stavebn ch prác, koordináciu prác a subdodávok, charakter, rozsah prác a
oĺŽru ich trvania, lehoty na realizáciu jednotliv ch prác, zabezpećenie dodávok a nasadenie
primeraného počtu pracovníkov, strojov, mechanizácie a zariadenízhotovitel'a.

3. Zhotovitel'sa z čast uje po dobu v stavby t1iŽdenn ch koordinačn1ich porád v mieste plnenia a
je povinn zaistiť na poradách čast'os b, oprávnen ch rokovať menom zhotovitel'a, uveden ch
v prílohe č. 5 zmluvy, a to minimálne hlavn stavbyved ci alebo jeho zástupca (d'alej len
,,zástupca zhotovitel'a"). Za neÚčast' zástupcu zhotovitel'a na koordinačnej porade vzniká
objednávatel'ovi voči zhotovitel'ovi nárok na zmluvn pokutu vo v ške 400,- EUR za každy
jednotliv prípad porušenia uvedenej povinnosti. Všetky body protokolov zo stavebn ch porád
platia za potvrdené, pokial' k nim niektorou zo zmluvn ch strán do 5 dní nebudtj predloŽené
pripomienky písomnou formou.

4. Sktjšky, atesty a osvedčenia a s nimi s visiace náklady, ktoré v srjvislosti s realizáciou diela
podl'a tejto zmluvy bude, prĺpadne mÔŽe poŽadovat'od zhotovitel'a stavebn rad v stavebnom
konaní alebo v zozname prác, sÚ zakalkulované v cene za predmet plnenia.

5. Pri odst pení objednávatel'a od zmluvy podl'a čl. lll., odst. 4 z dÔvodu oneskorenia zhotovitel'a je
zhotovitel' povinn čiastkové práce a dodávky, ktoré nie s pre objednávatel'a samostatne
pouŽitel'né, uviesť na vlastné náklady a nebezpečenstvo do pÔvodného stavu bez zbytočného
odkladu.

6. Zhotovitel' musĺ po dobu realizácie prác viest' stavebn denník - spracovávať denné správy,
z kton ch je zrejmé pouŽitie personálu a mechanizmov, postup prác, sktišky funkcie a akosti, príp.
prekáŽky a všetky udalosti, ktoré maj vplyv na priebeh stavby, a to formou zápisov v stavebnom
denníku.

7 . Štruktrjru, rozsah a formu vedenia stavebného denníku, rovnako ako spÔsob podpisovania a jeho
archiváciu odstjhlasí, v s lade s právnymi predpismi, pĺsomne zhotovitel's technick m dozorom
pred začatím prác.

8. Povinnosť viest' stavebn denník (vrátane jeho nedelitel'n ch sričastí) končí pre zhotovitel'a d om
odstránenia poslednej vady alebo odstránenia posledného nedorobku podl'a protokolu
o odovzdanía prevzatídiela a odstihlasenia ukončenia vedenia stavebného denníku technick m
dozorom.

9. Práce, ktoré nie je moŽné alebo je moŽné iba obtiaŽne vykonávať dodatočne, je potrebné dať si
bezprostredne pred začiatkom v konu potvrdit'technick m dozorom. objednávatel'sa k zápisom
v stavebnom denníku vyjadrí do 3 dní odo d a vykonania zápisu. Podpis objednávatel'a v
stavebnom denníku neznamená akékol'vek uznanie kladen ch poŽiadaviek, ani potvrdenie
správnosti zápisu zhotovitel'a. Uznanie poŽiadaviek musí byt' potvrdené v slovn m srlhlasom
s konkrétnymi poŽiadavkami zhotovitel'a s pripojením podpisu objednávatel'a alebo TDS.
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v prĺlohe č. 6.A tejto zmluvy

Harmonogram zhotovitel'a bude pripraven na základe počĺtačové.ho programu v sr]lade s

met dou kritickej cesty (CPM) za pouŽitia programu Pre'časové plánovanie, napr. Primavera

SureTrack, ĺrĺS ľro1ácť"l"oo ineno poooonei-lo edzinárodne uznávaného programu pre časové

plánovanie. v prĺpaJě: ;k ;" znotojitel'io'noon" pouŽiť ak kol'vek inrj formu elektronickej verzie

harmonogramu (napr. špecifické webové rozhranie v inom počĺtačovom programe)' musĺdetailne

popĺsať funkcionality danej alternatívy táx, áov bolo moŽnb zhodnotiť reálnosť jej vyuŽitia počas

realizácie diela.
Zároveljezhotoviteľpovinn akosrjčasťpredloŽenéhoharmonogramup-oskytnriťbezplatne
formou prenájmu počas celej lehoty " 'tJŕcD s aplikáciou, v ktoréjje moŽnosť uloŽen s bor

prezeraťa overiť aeŔlarovanr] funŘcionalitu zhotovitel'om navrhovaného systému na sledovanie

a vyhodnocovanie ěinnostĺ zhotovitel,a ; ä'" pooľ" poŽiadaviek objednávateľa. V prĺpade inej

formy elektronickej verzie harmonogr"'u, n"z l" vyššie uvedené, zhotovitel' potvrdzuje, Že

náklady na licencie/podlicenc're za pouŽitie takéhoĺo progĺamu srj srjčasťou jeho ceny diela a boli

rovnako dodrŽané všetky poŽiadavky u 'ĺ"đ" ' 
Autorsk-m zákonom podľa tejto zmluvy o dielo'

Zhotoviteľ je povinny predloŽiť r,armonogäm 1x v papierovej (grafickej) ?.1.* 
u elektronickej forme'

Všetky činnosti v predloŽeno' n.r'á-nog'"'" )rrbtoviten'husia 
-byť 

konečné, meratel'né a

zvolené tak, aby obsiahli cel rozsah jiäĹ] vratanefázprojektovania, v stavby a uvedenia diela

do prevádzxv s elelenim leo'hotrivych 8innostĺ zhotoviteÍa ŕzmluvne stanovenej lehote v stavby'

ZpredloŻeného harmonogramu práczhotoviteľa bude zrejmy plán postupu prác, nasadenie a stav

pracovnĺkou, ooxoneovanYle ieolb1livycn piaćoyny.1ĺseŕoŕa ěastĺ diela a ich trvanie a stavebná

pripravenosť pre ieonotiive irofesie á montáŽe, prĺp. kompletizácia strojn ch a technologick ch

zariadení. Harmonogram musĺ ovľ vvtvoieny u l gi.Lej nadväznosti realizovan ch činnostĺ tak,

ako sa budr1 jednotlivé práce reatizovät: ľréolozěny harmonogram s uvedenĺm všetk ch prác'

nevyhnutnych na- ukončenie stavebnei einnosti, Ĺude členěny po jednotliv ch stavebn ch

objektoch a Poschodiach.

Jednotlivé, v harmonograme zobrazené činnosti, musia byť vzájomng Previazané a bude im

priradená zodpovedajr]ca dĺŽka t'"niä, ŕiil' jednotlivé činnosti budrj previazané na základe

logick ch 
" 

.t"u"on;tĹ.nnologick cn u'aži"o. rázoejjednotlivej činnosti bude priradená sečka,

ktorá zodpoueoa áizxe1łáni" t-ej_litorei8innosti Jr/ieŕápodrobnosti harmonogramu prác musĺ byť

dostatočná, vsetryärł"itv '''iá maľiil,änie v d och. okrem toho musĺ harmonogram prác jasne

ukázať všetky termĺny pre zadanie prac subdodávatel'om a činnosti subdodávateľov na diele'

Harmonogram prac oudä revidova" 
'i;; 

piäJcnaozajrjcim pĺsomn m srjhlasom objednávatel'a'

Harmonogram prác bude aktualizovan 
'pri,; 

'ŕ 
iazáv,,meśiac alebo vo vzájomne dohodnut ch

intervaloch. Zhotovitel, je povinn 
'",ät 

ä uvhoono"ovat.postup. prác pomocou vlastn ch met d'

JednotIivé ěinnosti formou čiar musia oo'äíio"ái popis činnosii,'plánované zaćatie a ukončenie

činností s jasn m vyznačenĺm kritickej cđv.-znoioulteľ musĺ jasne definovať pracovn kalendár

{ł
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10'V prĺpade zvárania a in ch nebezpečn ch prác, vyŽadujucich.zvláštny reŽim, musĺ zhotovitel'

poŽiadať o pouor"]..,ié pŕ" ,""li'aciu-iychio einnosti- oprávnenu osobu objednávatel'a a zaistiť

realizáciu všetk ch opatrenĺ, 
't"náuäny.n 

v prĺslusn ch predpisoch avyhláškach' Za vykon

t chto prác ako Ą zabezpečenie .ĺnl"śu objednávatán ä prĺpadne orgánov štátu zodpovedá

v plnom rozsahu zhotovitel''
11.Prirealizáciidielajezhotovitel,povinn dodżiavaťvšetkypredpisy'a.platnétechnickénormy,

najmä predpisy'o'beżpečnosti a ocniane zdravia pri pŕaci a predpisy o poŽiarnej ochrane'

Zhbtoviiel' zod povedá ża bezpečnosť svojich pracovn ĺkov'

12. Zhotovitel, je povinn oznámiť objednávatel'ovi pred zahájenĺm realizácie diela predpokladan

spotrebu elektrickej energie.a oez sJntasu objednávateĺa iu nesmie zvyšovať uvádzanĺm ďalšĺch

zariadenĺ do prevádzky. Ďalej j"-;* " 
',s objednáuát"ľo' spolupracovať pri dodrŽiavanĺ

odberového diagramu, dohodnutéh; 

' 
.'luu" oojeonavatel'a na dodávku elektrickej energie

a dodrŽiavať stánovené regulačnä-op"tréni" po ", prĺpadného vyhláseného stavu n dze

v elektroenergetike podl'a príslušnej vyhlášky'

13. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá alebo. odstránená z dohl'adu bez srihlasu TDS' Zhotovitel'

poskytne ĺos neonmedzentj moznoiľ preskrišať 
"..ěr"ľ 

tak časť dieta, [iol"a 'a byť zakrytĄ (p
stane sa neprĺstupnou alebo nuoe oJstia nenázdohl'adu pred t m, neŻ-jez u bude umiestnená

akákol,vek iná asť diela / ouoe zJpä.ouäná oo ine1 easti oiála' Zhotovitel' písomne upozornĺ

technick dozor v dostatočno' prJliit',u-, 1nini*áln" ź pracovné dni pred realizáciou príslušn ch

stavebn ch prác zápisom do stavéonerro dennĺku 
'Ŕeoyroľvet<, 

.k"9' taká časť diela bude

pripravená n. [ontioiu a technick oozor sa do 2,pracovn ch dní dostaví za r]ěelom kontroly a

zmerania takej časti diela, pokiáľ to ale nebude povaŽ'ovaľ za zbytoćné a neoznámi t to

skutočnosť pĺsom ne zhotovitel'ovi'

14. Pokiaľ zhotovitel' nesplnĺ povinnosti uvedené v tomto ěl' lX', odst' 13' je povinn umoŽniť

technickému dozoru vykonanie ooJätoenei kontroly ooĹrytĺm akejkol'vek časti diela, vykonaním

otvorov do alebo skz akrjkolvek eaśľ diela arén vykon-anĺm ak chkol'vek opatrenĺ'

poŽadovan chtechnick mdozoro.,n"*pokyntechnĺckéhodozoruprekontrolovanrjčasťdiela
bezzbytoćneno oáŔiaou uviesť do povooného stavu alebo opraviť na vlastné náklady'

15. Zhotovitel,rovnako umoŽní odkrytie častí diela alebo vykonanie-otvorov do nej alebo vykonanie

akéhokol,vek iného opatrenia, "moi 'J,1;"nä 
Ŕ"ávr.oľvek na príkaztechnického dozoru kontrolu

diela.
,16.Pokial,by odknvaná Öasť diela podľa tohoto čl. lX., odst. 15 bola zakrylá alebo odstránená z l

dohl,adu v sÚlade s pravidlami stanoven mi v še ueLli., odst. 1g aoáb ronst"tou"né, Že je I

vykonaná u ,ĺáoi'ro zmluvnyäi- oorl."ntami, zhotoviteľovi čelne vynaloŽené náklady l'

vzniknuté tak m odkrytĺm, uytuo*ni' otuorou v prĺslušnej časti diela alebo skz príslušn časť i
diela, uvedením do pÔvodného ,täuu 

" 
opouou čä$i diela, kalkulované podl'a jednotkov ch cien !

zvykazuvymer (príloha č. ł) aletä o"J,m;.p:dľq;i' ŕ.' oo't' s a o ä scnŕálené technick m b

dozorom, budri pripočĺtané r c"íe .ilh ä technick áo'o'' o tom bude informovať zhotovitel'a; B

k piu zašle objednávatel'ovi. Vo 
"š.,i. 

;;.i"i'y.nbĺpááo'n ponesie všetky vyvolané náklady 
i

zhotovitel', vrátane nákladov na meranle' 
l

clánok X.
Naviac práce zhotoviteľa

1. Żiadnazmena diela, sp sooujuca-źménl rozsanu diela, zmenu ceny diela alebo predlŽenie

akejkoľvek lehoty plnenia ." .n"..i" uskutočniť bez predchádzajriceho odstihlasenia zmeny

objednávatel'om, a to formou pĺsomného dodatku k tefo'zmluvę' PodPĺsaného oboma zmluvn mi

stranami. Zhotovitel, nemá prauo'na ĺniaJv za prac,é adodávky naviac, ak nebude na základe

pĺsomného dodatku k tejto zmluve uvedené inak. Dodatok nesmie byť uzatvoreny v rozpore s $

18 zákonao verejnom obstarávaní v platnom znenĺ'

2. Všetky naviac práce budrj evidované v samostatne pre tento rjčel vedenom dennĺku zmien -
čĺslovanéhozoznamuzmien, doloŽeného číslovan mizmenov mi listami, v kton ch bude uveden
vŽdy dÔvod zmeny, kto pożiadavku predloŽil, technické riešenie zmeny, ocenenie zmeny
zhotovitel'om, vyjadrenie vplyvu zmeny na termĺn dokončenia diela a/alebo jeho častí a vyjadrenie
k poŽiadavke od TDS, resp. objednávatel'a a následné schválenie zmeny objednávatel'om.
Zhotovitel' poużije pre predloŽenie poŽiadaviek na naviac práce formuláre podl'a prílohy č,. 11.A a
č' 11.B tejto zmluvy alebo vsrjvislosti sfinancovanĺm zr znych operačn ch programov iné
tlačivá, poŽadované t mito orgánmi.
Za vypracovanie, predloŽenie, doloŽenie všetki ch relevantn ch podkladov a špecifikáciĺ a
prerokovanĺe jednotliv ch zmien s objednávatel'om, prípadne podanie vysvetlení financujricemu
orgánu, zodpovedá v plnom rozsahu zhotovitel'.

3. Ceny naviac prác, zhotoven ch na Žiadosť alebo so srjhlasom objednáVatel'a, sa stanovia podl'a
jednotkov ch cien, uveden ch vo v kaze v mer s cenami za jednotlivé profesie (príloha č.4)'
objednávatel'uhradí iba skutočne vykonané práce. Práce a dodávky, ktoré zhotovitel'nevykoná,
budti odpočítané od maximálnej ceny diela uvedenej v čl. lV bode 1 a nem Žu byt'zhotovitel'om
fakturované.

4. Ak sa maj vykonat' práce, ktoré sa odchyl'ujÚ od popisu prác, uveden ch vo v kaze v mer
(prĺloha č. 4) alebo tam nie sÚ uvedené, je zhotovitel' povinn pred zahájenĺm prác predloŽit'
dodatočn ponuku a navrhn ť jednotkovri a celkovrj cenu naviac práce objednávatel'ovi písomne.
Písomn návrh je zhotovitel' povinny7 predloŽit' bez zbytoćného odkladu potom, čo bude potreba
vykonania naviac prác zistená, avšak vŽdy pred začiatkom prác, inak určí cenu tak ch prác
objednávatel' alebo TDS podl'a obvykl ch cien v mieste plnenia podl'a definĺcie podl'a odst. 5
niŽšie.

5. Zhotovitel'pri zostavovaní dodatočn ch ponÚk vychádza zvykazu v mer s cenami za jednotlivé
profesie, ktoré tvoria prílohu č. 4 tejto zmluvy a cien stavebn ch srjborov, príp. cien stavebnín,
ktoré platia k dátumu podpísania zmluvy a je povinn jednotlivé práce ocenit' jednotkovyimi
cenami, uveden mi v tomto vykaze' Pokial'také práce, v kony alebo dodávky nie je moŽné určit'
na základe odst]hlasen ch cien, predkladá zhotovitel' ponuku na vykonanie t chto prác formou
individuálnej kalkulácie, ked'zhotovitel'om navrhnutá cena za vykonanie naviac práce nepresiahne
obvykltl cenu, uplat ovan v danom období na danom trhu za totoŽn alebo Vecne najbliŽší druh
prác a|ebo poskytovan ch sluŽieb'

V takom prípade musí byt' ponuka zhotovitel'a na realizáciu prác členená na materiálové
(obstarávacie) náklady, mzdové náklady, dopravné náklady, v robnrj a/alebo správnu réžia azisk,
prípadne koordinačnri priráŽku zhotovitel'a.

6. Ak nedÖjde k dohode o sp sobe stanovenia ceny naviac prác podl'a vyššie uvedeného odst. 5.,
bude cena naviac práce stanovená podl'a príslušného aktuálneho cenníku stavebn ch
a montáŽnych prác CENKROS v poslednej platnej vezii, vydávaného spoločnost'ou CENEKoN,
a.s. Bratislava.

7. V kony, ktoré srj nutné pre dodźanie zmluvn ch termínov a medzitermínov/míl'nikov zhotovitel'a,
musia byt'zahájené a vykonané aj v takom prípade, ak cena naviacprác stanovená individuálnou
kalkuláciou a/alebo interpoláciou poloŽiek nebola ešte medzi oboma zmluvn mi stranami
odsÚhlasená, pokial'k takému postupu udelí v slovn písomn pokyn objednávatel'alebo TDS.

8' Za dÔvody predĺŽenia termínu dodania diela, upraveného formou dodatku ku zmluve, budrl
povaŽované najmä vyššia moc, rozdielne geologické pomery v porovnaní so srit'aŽn mi
podkladmi, mimoriadne klimatické podmienky počas realizácie prác.
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clánok Xl.
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Že Úhrada ceny diela pre stavebné práce bude realizovaná
postupne v závislosti na postupnom plnenĺ zhotovitel'a. Postupn m (mesačn m) plnenĺm sa
rozumie rozsah a cena vykonan ch prác a dodávok, uskutočnenyich zhotovitel'om
vo fakturačnom období (mesačne) a zisten ch k poslednému d u tohoto obdobia na základe
kontroly technick m dozorom. Zist'ovanie rozsahu a ceny čiastkového plnenia sa vykoná
zist'ovacím protokolom, doloŽenyim sÚpisom vykonan ch prác a dodávok v členení podl'a
poloŽiek, mnoŽstva a zoznamu prác obsiahnut ch vo v kaze v mer s cenami za jednotlivé
profesie, vrátane príslušn ch príloh, rozpisov, v počtov a v sr]lade s prílohou č. 4 tejto zmluvy
alebo odstjhlasením naviac práce zhotovitel'a podl'a čl. X. tejto zmluvy'
Podpisom zist'ovacieho protokolu a sripisu vykonan ch prác technick m dozorom a
objednávatel'om vzniká zhotovitel'ovi právo fakturovat'odsr]hlasen cenu čiastkového plnenia
da ov m dokladom vrátane DPH. D om uskutočnenia čiastkového zdanitel'ného plnenia je
posledn de mesiaca, v ktorom boli práce vykonané.

Cena diela bude hradená objednávatel'om na základe čiastkov ch (mesačn ch) faktrlr. Ciastkové l
fakt ry bud mat'splatnost'60 dnĺ odo d a ich doručenia objednávatel'ovi. Cena diela bude ł
hradená na základe čiastkov ch faktr]r maxĺmálne do v1išky 75 % celkovej ceny diela uvedenej
v čl. lV ods. 1 tejto zmluvy. Po dosiahnutítohto limitu zhotovitel'nemá právo vystavovat'čiastkové
fakt ry, nad'alejje však povinn predkladat'objednávatel'ovi zist'ovací protokol, dolożen sripisom
vykonanyich prác a dodávok za predchádzajÚci mesiac.

Konečn faktrjru je zhotovitel'oprávnenyi vystavit' po riadnom ukončení diela, jeho právoplatnom
skolaudovanĺ, po jeho odovzdani objednávatel'ovi podl'a čl. Xll a odstránení všetkyich vád
a nedorobkov uveden ch v preberacom protokole. Splatnost' konečnej faktriry je 60 dní od jej
doručenia objednávatel'ovi. Konečnou faktrirou fakturovaná časť ceny diela musí predstavovať
minimálne 25% celkovej ceny diela uvedenej v čl. lV ods. 1 tejto zmluvy.

4. Ciastkové faktrlry, aj konečná faktÚra musia mat'náleŽitostĺ da ového dokladu podl'a $ 74 zákona
ć,.222ĺ2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5. K čiastkov m faktriram je zhotovitel' povinn pripojovat' zisťovací protokol a sripis vykonan ch
prác odsÚhlasen technick m dozorom a objednávatel'om. Ku konečnej faktrjre je povinn pripojiť
zist'ovacie protokoly a sÚpisy vykonan ch prác odst]hlasen technick m dozorom a
objednávatel'om za obdobie nefakturované čiastkov mifaktrirami (z dÔvodu prekročenia limitu 75
% celkovej ceny diela), protokoly o odovzdaní a prevzatí diela a zápisy o odstránení všetk ch
vád a nedorobkov. K poŽiadavke na vrátenie bankovej záruky podl'a čl. Xlll., odst. 9. je zhotovitel'
povinn pripojiť zápisy o odstránení všetk ch objednávatel'om reklamovan ch vád v záručnej
lehote.

6. V prípade, Že fakt ry zhotovitel'a budri vystavené predčasne alebo nebudrj obsahovat'predpísané
náleŽitosti alebo prílohy, je objednávatel' oprávnen vrátit' ich zhotovitel'ovi na opravu, čĺ
doplnenie. Nová lehota splatnosti beŽí od doručenia opravenej, doplnenej alebo novo vystavenej
fakt ry objednávatel'ovi.

7. Pri oneskorení so zaplatením fakt r je objednávatel' povinn zaplatiť zhotovitel'ovi rjrok
z oneskorenia vo v ške o,02 o/o z dlžnej čiastky denne.

I V prípade oneskorenia zhotovitel'a s realizáciou diela oproti harmonogramu prác alebo
s realizáciou dohodnut ch naviacprác, je objednávatel'oprávnen pozastavit' platbu jednotlĺv ch
čiastkov ch faktrjr po dobu tohoto oneskorenia'
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9. Pokial' zhotovitel' neuhradĺ subdodávatel'om zmluvné ceny za riadne vykonané práce, dodávky
alebo vecné plnenie odmenu riadne, včas a v plnom rozsahu a subdodávatel' upozorní
objednávatel'a písomne na moŽnost' obmedzenia, zastavenia alebo prerušenia prác, dodávok
alebo sluŽieb alebo je priamo zastavĺ, je objednávatel' po písomnej vyzve zhotovitel'ovi a uplynutĺ
primeranej lehoty na vykonanie nápravy oprávnen :

a) zadrŽat'v platu čiastkovej alebo konečnej fakt ry až do doby, ked' budtj oprávnené nároky
subdodávatel'a alebo subdodávatel'ov, ktorí moŽnost' zastavenia prác písomne oznámili,
v plnom rozsahu uspokojené a splnenie ich nárokov bude objednávatel'ovi zhotovitel'om
písomne doloŽené;

b) uhradit'subdodávatel'ovi alebo subdodávatel'om dlŽnej čiastky a následne t to hradu v plnej
v ške započítat's akoukol'vek pohl'adávkou zhotovitel'a voči objednávatel'ovi.

clánok Xll.
Prevzatle diela

1. Svoju povinnost' vykonať dielo zhotovitel' splnĺ jeho riadnym dokončením bez vád a nedorobkov,
skolaudovanĺm diela a odovzdaním diela objednávatel'ovĺ (d'alej len,,podmienky prevzatia diela").
Dielo je riadne ukončené, ak je vykonané v sr]lade s touto zmluvou a s splnené všetky
podmienky prevzatia diela.

2. Zhotovitel' je povinn vyzvat'objednávatel'a na prevzatie diela písomne vopred, a to najmenej 5
dní po splnení poslednej podmienky prevzatia diela.

3. odovzdanie a prevzatie diela zmluvné strany potvrdia obojstranne podpísan m zápisom o
odovzdaní a prevzatí diela.

4. Ak nebude dielo vykonané riadne podl'a tejto zmluvy, je objednávatel'oprávnenyi prevzatie diela
odmietnuť. Rovnako je oprávnen prevzatie diela odmietnuť, pokial' pri jeho odovzdaní od
zhotovitel'a neobdżídoklady uvedené v čl. Xll., odst. 16.

5. objednávatel' m Že dielo prevziat' aj v prípade, ak bude mat'drobné vady a nedorobky, ktoré
sami o sebe, ani v spojení s in mi, nebránia riadnemu uŽívaniu diela bez akéhokol'vek d'alšieho
obmedzenia prevádzky, a to ani v častiach alebo v jednotliv ch stavebn ch objektoch. Zoznam
vád bude pripraven technick m dozorom spolu so zhotovitel'om diela po jednotliv ch
miestnostiach s uvedením všetk ch vád v kaŽdej miestnosti, a to nezávisle na charaktere kaŽdej
jednotlivej vady (drobná vada, neodstránitel'ná vada atd'.).
V tomto prĺpade s zmluvné strany povinné v protokole o odovzdani a prevzatí tieto vady a
nedorobky uviesť, a s časne objednávatel'v zápise určí primeran termín, do kedy je zhotovitel'
povinn ich odstrániť. odstra ovanie vád zhotovitel'om ale v Žiadnom prípade nesmie obmedzĺt'
prevádzku objektu alebo jeho jednotliv ch častí (poschodĺ, sekcií atd'.) a jeho bezpečnost'
v prípade, Že bude odstra ovanie vád prebiehat' čiastočne aż po prevzatí diela a jeho uŽívaní
objednávatel'om.
objednávatel' má právo namiesto bezplatného odstránenia niektoĘ drobnej vady alebo
nedorobku poŽadovať poskytnutie primeranej zl'avy z ceny diela. Toto právo s vyčíslením zl'avy
uvedie v protokole o odovzdani a prevzatí diela'

6. Zmluvné strany s rovnako povinné dohodnrjt'termín odstránenia prípadn ch vád, uveden ch
stavebn m radom v kolaudačnom rozhodnutí. Pokial' by k dohode o termĺne ich odstránenia
medzi zmluvn mi stranami nedošlo, je zhotovitel'povinn tieto vady odstrániť najnesk r v lehote,
stanovenej objednávatel'om, ktorá nesmie byť kratšia než 15 dní od podpisu protokolu
o odovzdanĺ a prevzatí diela, vzťahujriceho sa k odovzdaniu diela alebo jeho príslušnej časti.

7. Vadou sa rozumie odch lka v kvalite, technick ch poŽiadavkách, rozsahu alebo parametroch
diela, stanoven ch touto zmluvou, projektovou dokumentáciu a všeobecne záväznymi
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technickymi normami a predpismi alebo odch lka od obecn ch štandardov stavieb v Slovenskej

republike,realizovanchrenomou'ny*lstavebnymispoločnosťami.Nedorobkomsarozumeju
nedokončené práce oproti tejto zmluve'

8. Za podstatné vady diela sa p.ovaŽujri také práce a]ebo dodávky, ktoré odporujri predpokladan m

vlastnostia' pra.'"l"oo dod'ávok alalebo bránia alebo podstatne sťaŽujr1 predpokladané pouŽitie

diela pre čel, uveden .včl. XlV.,ä.i 1 tejto zmluvy Za podstatné neopravitel'né vady sa

povaŽujri taxe vääi]xiJ* 1i" ie mozné oostraniľ alebo 1ä icn odstránenie spojené s neprimerane

vysok mi nákladmí a/alebo 
'ouoe 

máť ich odstra ovanie za následok vyrazné obmedzenie

.äi"sá.q pr"uááżŔv notoveho diela alebo jeho jednotliv ch častĺ. 
-

odstra ovanie akejkol'vek vady ĺurł"näJ.ony|n r1ąo1 ioea9 záru nej lehoty podl'a čl' XlV tejto

zmluvy nesmie ak mkoľver sposooom-oomeo2iť uŽĺvanie diela a/alebo jeho častĺ a/alebo mať

ak kol,vek oopaä'ná oezpeenosľ prevaäzry s ohladom na prevádzku školského zariadenia a

nesmie vyvolať d,alšie zv šené .;kl.dy .íbjednávatel'a pre kontrolu t 
'chto 

prác' V prĺpade

odstra ovania vád počas zárućnĄlánotŕznotovitel'zodpovedá a je nositel'om nákladov rovnako

za všetky prípravné alebo po'o.né práce, xto.re srjvisia s odstra ovanĺm akejkol'vek

ĺgľľ:ä:"#TJ;5:ľ:"ŕffil',ťľJ"5''}IJľ 
ránsłi"r'iĺ' sťahovanie' upratovanie po vykonanĺ ł

9. Pri oneskorenĺ so splnenĺm záväzkuvykonať a objednávatel'ovi odovzdať dielo v lehote podl'a čl'

lll., odst. 3 je zhotoviteľ povinn ;piaiiť objednávaiáloui zmluvnĺj pokutu vo v ške 0,05 %

zcelkovej ceny diela, stanovenej uel. lv., ođst. 1 zakaŽdy, ato aj zapoćaty de oneskorenia

15' Vlastníkom diela a nehnutel'ností, na ktor ch je dielo realizované, je po celrj dobu realizácie dielaobjednávatel'. Vlastníctvo k veciam, kioré- su určené pre r:eali2aciu diela, prechádza naobjednávatel'a okamihom ich zabudovania do diela alebo, ak dochád., pr" Účely ichzabudovania do diela k ich spracovaniu, uŽ dliom takého spracovania. Vlastníctvo k veciam,'ktoié
sa stan srjčast'ou diela, ale nezabudovávajri sa do neho, prechádza na objednávatel'a d om ichtrvalého umiestnenĺa do diela. Zhotoviteĺ nie je oprávnen narlaoáti áialebo disponovat,-s
nezabudovan}imi materiáĺmi, v robkami alebo záriadeniami, určen mi prevykonanie diela inak,neŽ v sr'ilade so zmluvn mi dokumentami a pokynmi technického o_ozoŕu.

16' Zhotovitel' je povinn včas a riadne získat' všetky povolenia, umoŽ ujrice riadne uŽívaniepredmetu diela alebo jeho častí a je povinn podniknlt' všetko pre hladk iriebeh kolaudačnéhokonania, vrátane uskutočnenia všetk ch nutn ch alebo vhodn ch pred-kolaudačn ch konaní(vrátane Hasičsk .a záchranny zbor, lnšpektorát bezpečnosti práte, Řejionalny ĺraá uére1ner,ozdravotníctva atd'.). Pokial'zhotovitel'získa akékol'vek predbeŽné povole-nie (napr. na skÚšobnrjprevádzku pre uŽívanie predmetu diela alebo jeho častí; alebo čiastkové povolenie pre uŽívaniečasti diela, je aj nad'alej povinn získat'konečné kolaudačné rozhodnutie.

10. Pri oneskorenĺ so splnen ím záväzkuvykonať nľĺ19',1 časť diela v medzitermíne (mĺl'niku) podl'a

celkového harmonogramu projektu ĺpłioĺa_e 6 Alję zhotovitel'povinn zaplatiť objednávatel'ovi

zmluvn pokutu vo v ške o,ozvo' däitouél ."ny ái"l" stanovenejv čl' lV., odst. 1 zakaŽdy del

oneskorenia s dodrŽanĺm kaŽdéno- 
'n"oi,ter'ínu, 

definovaného míl'nikom v rozsahu a iase

podl'a prĺlohy č. 6.B tejto zmluvy'

11. Pri oneskorenĺ zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov v termĺnoch, stanoven ch v zápise

podl,a odst. 5 alebo v dohode 
'".p. 

ši"novenej objednávatel'om podl'a odstavca 5' a 6', popr' V

kolaudaÖnom rozhodnutí, je zrlotovitJipouinn ż"pĺatiť objednávaiel'ovizmluvnrj pokutu vo vyške

4oo,- EUR zakaŽdy de oneskor"nlá. oorľáRou"nĺm tázoeljednotlivej vady alebo nedorobku,

a to nezávisle na charaktere vady'

lAr nebude medzi zmluvn mi stranami dohodnuté inak, zhotovitel' je povinn stavenisko vypratať

do5pracovnchdnĺpoodovzdanĺaprevzatĺ.dielaapotejtolehotemÔŽenastaveniskuponechať
iba zariadenia, stroje a materiál, nuí'łe pi" oá.iranenie vao a nedorobkov. V prĺpade oneskorenia

so splnením tejto povinnosti bude.notäuit"ipovinn zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnr1 pokutu vo

uysŕ" 3oo,- EÚR zakaŻdy de oneskorenia'

13.Zaporušenie povinnostizhotovitel'a uvedenej v čl. lll, odst' 2), čl' V'' odst' A1)' B1)' čl' V'' odst'

C12),C13) a/alábo eL lx., odst. 1), zi ĺejiátbiľ'!_uuy, vzniká objednávatel'ovivočizhotovitel'ovi

nárok na zmluvnrj pokutu vo vyśŔe iool- eun za kaŽdé jednotlivé. porušenie povinnosti

zhotovitel,a, a to aj opakovane z. poiuJ"nie akejkol'vek inej povinnosti zhotoviteľa vypl vaj cej

zhotovitel,ovi ztejto zmluvy (ak niJĚ o"ĺäá*tá ?a jej poruŁenie iná.zmluvná pokuta), vzniká

objednávateľovi-íoči zhoiovitel'ovi 
'nárok na zmluvnr1 

'pokutu vo v ške 200'- EUR' a to aj

opakovane.

14. Zaplatenĺm ak chkol'vek zmluvn ch pokÚt 
'Ę9d|'3, 

tejto zmluvy nie., je dotknutá povinnosť

zhotovitel,a nahradiť objednávateľJ'i u náiuy'sx" škodl, ktorá mu vznikla v d sledku porušenia

povinnosti, zakladaj cel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty'

Tridsat' (30) dní pred termínom, ked' bude dielo alebo jeho čast' dokončené a bude v staveumoŽ ujt]com..kolaudáciu, vyrozumie zhotovitel' písomne technick dozor a objednávatel,a opripravenosti diela pre kolaudáciu. Srjčasne s Vyrozumením o priprávenosti diela ku kolaudáciĺ,predloŽí zhotovitel'objednávatel'ovi všetky stavébnym rjradom a d'alšími orgánmi (HaZZ, lBP,RUVZ atd'.) poŽadované informácie a originály doŔumentov, umoŽlŤujrjce získat'zhotovitel,ovi
kolaudačné rozhodnutie, najmä ale:a) kompletnrÍ dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela;b) záručné listy, certifikáty, prehlásenia o źnooe;c) zoznam slrojného vybavenia, ktoré je sÚčast'ou kolaudačného konania, schválenie ĺch

kvality a plnosti, vyŽadované osvedčenia, atesty, certifikáty a manuály pre obsluhu adrŽbu, sripis opotrebitel'n ch dielov, prevádzkové predpisy a poriadky; 
'

d) sktjšobné osvedčenĺa a protokoly zariadení, neuveoene'poj pĺsmđnom c) vyššie,
atesty, revízie, správy, prehlásenia o zhode, merania apod';e) inšpekčné správy všetk ch materiálov, prác adodávok, podíiena;ricich inšpekcii podl,a
obecne záväznych noriem a predpisov;f) k pie Stavebnyich denníkov;g) geodetické zameranie diela a geometrické plány;h) d'alšie dokumenty, určené technick m dozorom;i) kolaudačné rozhodnutie pre čast'diela - pokial'bolo vydané.

odovzdávané doklady, dokumentáciu a dokumenty zhotovitel' predloŽí písomne v jednom (1)vyhotovení, usporiadané v označen ch zakladačocn po jednotliv ch 
'oboroch (śta;eil ;hprofesĺách) so sripismi obsahu jednoiliv ch zakladačov a s celkov m obsahom od'ovzdáváne'dokumentácie.

17'Zhotovitel' je povinn) v priebehu kolaudačného konania riadne a s vynaloŽením najlepšejodbornejstarostlivostipÖsobiť pre rispešnÚ realizáciu kolaudácie. ZhotoviteÍje povinn priebeŽneinformovat' objednávateľa a iecnnicry. dozor o |ii"đ"nu kolaudačného konania a všetk1ichokolnostiach, ktoré sa tohoto konania ĺyĺ..lĺ o ooiézitych informáciách a okolnostiach, ktoré bymohli mat'vplyv na termín kolaudác|e'diela, 1e znotoíitel' povinn informovat' objednávatel,a atechnick dozor do 24 hodín, a to paralelne elektro;icky.

18' V priebehu kolaudácie je zhotovitel' povinn poskytnrit' objednávatel'ovi na jeho Žiadost, alebo naŽiadost' prĺsluŠného .pra"."no_ oęanu ál"oo íechnického dozoru bez zbytočného odkladudodatočné informácie, ä"ru'""tv, v-yrresy a pod., rtore ouoĺ potrebné pre kolaudačné konanie.

s odovzdanĺm diela.
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Clánok Xtll.
Šrooy a poistenie, banková zäruka

1. Pred za iatkom prác na stavbe, najneskÔr však do 15 dní od uzavretia tejto zmluvy, je zhotovitel'
povinn uzavrieť a objednávatel'ovi predloŽit' opis poistnej zm|uvy alebo potvrdenie poistného

makléra, ktorou bude v dostatočnej v ške, minimálne však na čiastku potenciálneho poistného
plnenia z titulu zodpovednosti za škodu vo v ške 3 mil. EUR, poistená jeho zodpovednosť za
śkodu, ktorri by pri realizácii diela podl'a tejto zmluvy alebo v srjvislosti s ou mohol spÔsobiť
(CoNSTRUCTION ALL RISK - CAR).
okrem toho zabezpečí zhotovitel' poistenie tzv. tretĺch osÔb s poistn m krytĺm do v šky 200.000,_

EUR pre každÚjednotlivri poistnrl udalosť. obe poistenia musia byt'uzavreté na poistné obdobie
minimálne do 31 .12.2021 a v prĺpade predĺŽenia lehoty v stavby sa zhotovitel' zaväzuje také
poistenie udźovať v platnosti aŻ do d a riadneho odovzdania diela objednavatelovi.
V prípade oneskorenia s predloŽením poistnej zmluvy podl'a tohoto ustanovenia je zhotovitel'
povinn zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnrl pokutu vo v ši 10.000,- EUR za kaŽdy kalendárny
mesiac, v ktorom oneskorenie bude trvať. oneskorenie s predloŽenĺm poistnej zmluvy je rovnako
d vodom pre odstripenie objednávatel'a od tejto zmluvy. objednávatel' je oprávnen od zmluvy
odsttllpit'zaslaním písomného oznámenia o odstripení doručenom zhotovitel'ovi.

2. Zhotovitel'zodpovedá za škodu, spÔsobenrl pri realizácii diela a pri odstra ovaní vád v záručnej
lehote podl'a tejto zmluvy tretím osobám, najmä za škodu na majetku. Takrj škodu je povinn bez
zbyto ného odkladu odstrániť uvedenĺm veci do p vodného stavu alebo zaplatiť všetky náklady
na opravu poškodenej alebo obstaranie zni enej veci.

3. Zhotovitel' zodpovedá za škodu, spÔsoben svojou činnosťou v srjvislosti s realizáciou diela
podl'a tejto zmluvy a nesie nebezpečenstvo škody na predmete diela aŽ. do jeho plného

dokončenia, rovnako zodpovednosť za nebezpečenstvo náhodnej skazy a škody, ako aj

rozpracované a dokončené práce, ato aŽdo okamŽiku prevzatia predmetu diela objednávatel'om.

4' Zhotovitel' zásadne zodpovedá za svoje dodávky a v kony, materiály a látky aŽ do okamŽiku
konečného odovzdania diela objednávatel'ovi. Prípadné škody alebo krádeŽe a nebezpečenstvo
náhodnej skazy a škody uŽ zabudovan ch dodávok a prác je povinnyi okamŽite hlásiť
objednávatel'ovi.

5. V prĺpade, Že práce a dodávky zhotovitel'a boli riplne alebo čiastočne zničené, poškodené alebo
odcudzené, zabezpečí zhotovitel' náhradné plnenie formou novej dodávky, prĺpadne vykoná iné
práce na vlastné náklady, na vlastné riziko a nebezpečenstvo s ciel'om zabezpečit' riadne
vykonanie diela.

6. Zhotovitel'zodpovedá za plné, kvalitné a kompletné vykonanie diela v častiach, ako aj v celku
podl'a odovzdanej projektovej dokumentácie v rozsahu a parametroch, stanoven ch touto

zmluvou a všeobecne záväzn mi technick mi normami a predpismi a zárove v s lade so
všeobecn mi štandardami realizácie stavieb v Slovenskej republike renomovan mi stavebn mi

spoločnosťami. okrem toho ručí zhotovitel' za to, Że jeho práce a dodávky zodpovedaj
poslednému stavu techniky, právnym predpisom a platn m normám a maj podl'a zmluvy a
popisu prác podmienené a beŽne predpokladané vlastnosti.

7. Zhotovitel' zabezpećí na vlastné náklady do 15 dní odo d a podpisu zmluvy, v kaŽdom prípade
však najneskÔr pred zahájenĺm prác podl'a tejto zmluvy, a predloŽí objednávatel'ovi originál
záručnej listiny, vystavenej bankou podl'a ust. $ 313 aŽ $ 322zákona č. 513/1991 zb., obchodn
zákoník, v znení neskorších predpisov (d'alej iba ,,banková záruka na realizáciu prác"). V ber
konkrétnej banky pre vystavenie bankovej záruky podlieha predchádzajrllcemu schváleniu
objednávatel'om, kton je oprávnenyi odmietnuť banku, ktorá nebude mať udelenrj platn bankovtj
licenciu od Národnej banky Slovenska alebo inej centrálnej banky v Eur pskom hospodárskom

priestore alebo nie je oprávnená poskytovat' bankové sluŽby v Slovenskej republike na zák|ade
všeobecne záväznych právnych predpisov EU. Bankovázáruka bude neodvolatel'ná a vystavená
na čiastku 5 % ceny diela, vrátane DPH podl'a čl. lV., odst. 1 tejto zmluvy a bude sluiŽiť na
zabezpećenie všetk1 ch záväzkov zhotovitel'a, vzniknut ch na základe tejto zmluvy, vrátane
záväzkov, vzniknut ch v d sledku odstrlpenia objednávatel'a od tejto zmluvy, záväzkov zaplatit'
zmluvn pokutu, resp. náhradu škody objednávatel'ovi. V prípade erpania objednávatel'a
z vystavenej bankovej záruky zhotovitel'a, sa zhotovitel' zaväzĄe doplniť bankovr] záruku na
p vodn v šku bezzbytočného odkladu.

Záväzky zhotovitel'a z tejto záruky budri vyplatené bankou na prvrl písomnri vyzvu objednávatel'a,
bez toho, aby banka bola oprávnená uplat ovať akékol'vek námietky. Banková záruka na
vykonanie prác bude platná do 31.12.2021, v prípade predĺŽenia lehoty v stavby bude
zhotovitel'om primerane predĺŽená. Pre prípad oneskorenia zhotovitel'a s odovzdáním bánkovej
záruky, jej predĺŽenia a/alebo odovzdania nahradenej bankovej záruky objednávatel'ovi,
objednávatel'ovivzniká nárok na zmluvn pokutu vočizhotovitel'ovi vo v ške 4oo,- EUR za kaŽdy
de oneskorenia. Pokial'zhotovitel'nepĺedloŽĺ bankovrj záruku do 15 dní od uzavretia tejto zmluvy
alebo na v zvu objednávatel'a nepredĺŽi dobu jej trvania, je objednávatel'oprávneny oo zmluvy
odsttipit'. odst pením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávatel'a na náhradu škody. Záväzny
text bankovej záruky na vykonanie prác zhotovitel'a je uveden v prĺlohe č. 9A tejto zmluvy' V
prípade, Že je bankovázáruka vystavená v cudzom jazyku, spolu s bankovou zárukou musí byť
predloŽen radne osvedčenyi preklad do slovenského jazyka.

Zhotovitel' zaistí, Že banková záruka na realizáciu prác bude platn á až. do doby, ked' zhotovitel'
vykoná všetky práce podl'a tejto zmluvy, dokončí dielo a odovzdá objednávatel'ovi záruku za
zárućné opravy (odstránenie vád).

Zhotovitel' zaistí na vlastné náklady a najneskÔr k dátumu podpisu protokolu o odovzdaní a
prevzatí diela medzi objednávatel'om a zhotovitel'om, V kaŽdom prípade však najnesk r pred
vrátením bankovej záruky podl'a čl. Xlll., odst. 7, predloŽí objednávatel'ovi originál záŕučnej listiny,
vystavenej bankou podl'a ust' $ 313 až s 322 zákona ć.513ĺ1991 (obchodn zákoník) v znení
neskoršĺch predpisov (d'alej len ,,bankovázäruka na záručné opravy"). V ber konkrétnej banky
pre vystavenie bankovej záruky podlieha predchádzaj cemu schváleniu objednávatel'om, kton'
je oprávnen odmietnuť banku, ktorá nebude mat'udelenrj platnri bankovrj licenciu od Národnej
banky Slovenska alebo inej centrálnej banky v Eur pskom hospodárskom priestore alebo nie jé
oprávnená poskytovat'bankové sluŽby v Slovenskej republike na základe všeobecne závazni1ch
právnych predpisov EU. Bankovázáruka bude neodvolatel'ná a vystavená na čiastku 5 % cény
diela, vrátane DPH podl'a čl. lV., odst. 1 tejto zmluvy a bude slÚŽiť na zabezpečenie všetk ch
záväzkov zhotovitel'a, vzniknut ch počas trvania záručnej lehoty, vrátane záväzku zaplatiť
zmluvn pokutu, resp. náhradu škody objednávatel'ovi.

Záväzky zhotovitel'a z tejto záruky budui vyplatené bankou na prv písomnri vyzvu objednávatel'a
bez toho, aby bola banka oprávnená uplat ovať akékol'vek námietky. Banková zárukánaobdobie
ziruk bude platná od dátumu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzati diela medzi
objednávatel'om a zhotovitel'om po obdobie 60 mesiacov na celé dielo. V prĺpade predíŽenia
záručnej lehoty bude záruka zhotovitel'om primerane predĺŽená. Pre prípad oneskorenia
zhotovitel'a s odovzdaním bankovej záruky, jej predĺŽenia a/alebo odovzdania nahradenej
bankovej záruky objednávatel'ovi, objednávaiel'ovi vzniká nárok na zmluvn pokutu voči
zhotovitel'ovi vo v ške 400 EUR za každy de oneskorenia s plnením uvedenej zmluvnej
povinnosti.
Záuäzny text bankovej záruky na obdobie záručnej lehoty diela je uveden v prílohe č. 98 tejto
zmluvy. V prípade, Že je banková záruka vystavená v cudiom jažyku, spolu s bankovou zárukou
musí byť predloŽen radne osvedčen preklad do slovenského jázyka.

(
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10. Banková záruka zaist'uje splnenie všetk ch povinností zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy.
objednávatel' je oprávnenyi čerpat' bankovrj záruku v plnom rozsahu. V prípade čerpania
bankovej záruky jezhotovitel'povinn poskytnrlt'objednávatel'ovi novrj bankovrj záruku v p vodne
dohodnutom rozsahu. V prípade, Že zhotovitel' zabezpečĺ tzv. delenr] bankovtj záruku iba na

určité obdobie, musítáto spĺ ať rovnako všetky podmienky, kladené na vystavenrj záruku na celé
obdobie záručnej lehoty podl'a vyššie uvedeného.

objednávatel' je oprávnen čerpať bankovr] záruku ihned'po písomnom oznámenĺzhotovitel'ovi,
zakého dÔvodu a v akej v ške bankovrj záruku bude čerpat'. Právo zhotovitel'a na odškodnenie
v prĺpade, ked' sa následne, po čerpaní bankovej záruky preukáŽe, Že objednávatel' bankovtj
záruku čerpal neoprávnene, t mto nie je dotknuté.

Glánok XlV.
Záruka za akost'dlela, zárućná lehota

1' Zhotovitel' zodpovedá za to, Že dielo bude vykonané riadne, bez vád, podl'a tejto zmluvy,
prĺslušn ch noriem a predpisov azato, Že ho objednávatel'bude mÔcť uŽívať akoZákladn školu
so Školskou jedál ou a s v daj ou stravy'

2. Zhotovitel'poskytuje na vykonané dielo záruku za akosť (záručnri lehotu) v dĺŽre 60 mesiacov na
celé dielo, počínajric d om nasledujÚcim po odovzdaní a prevzatí diela podl'a čl. Xll.' odst. 3 a
zodpovedá zato, Že po trjto dobu bude mať dielo vlastnosti, uvedené v odstavci 1.

Po dobu záruky podl'a odst' 2 je zhotovitel'povinn bezplatne na svoj náklad odstránit'vady diela,
ktoré bude objednávatel'pĺsomne reklamovať' Srjčasťou reklamácie bude popis reklamovanej
vady, jej rozsah, predpokladan alebo navrhovan spÖsob odstránenia, pri zohl'adnení
poŽiadaviek objednávatel'a na prevádzku diela alebo jeho častí. Zhotovitel' sa zaväzuje zaćať
bezodkladne s odstra ovaním reklamovanej vady. Zhotovitel' je povinn bez zbytočného
odkladu odstránit'ajtaké vady, zodpovednosť zavznik kton ch popiera, kton ch odstránenie však
neznesie odklad. Úhrada nákladov bude predmetom dohody zmluvn ch strán. . Na čely
uplatnenia reklamácie objednávatel'om u zhotovitel'a sa rozumie jej doručenie zhotovitel'ovi e-
mailom na adresu: reklamacie@kami-profit.sk pričom za doručen reklamáciu sa v tomto
prípade rozumie druh de po odoslaní reklamácie e-mailom alebo pri odoslanĺ reklamácie
poštou sa zásielka povaŽuje za doručenÚ tretí de po jej odoslanĺ na adresu zmluvnej strany
bez ohl'adu na skutočnost', či sa zhotovitel' o tomto odoslanĺ dozvedel, alebo nie. Na vyl čenie
pochybností zhotovitel' prehlasuje, że nenast penie na odstránenie reklamovanej vady
zhotovitel'om v sr]lade s t mto bodom bez právne relevantného a preukázaného dÔvodu a/alebo
nečinnosť zhotovitel'a vo vzťahu k reklamovanej vade znamená, Že svoju zodpovednosť za
reklamovanr] vadu v plnom rozsahu uznáva.

3. Písomne reklamované vady diela po prevzatí diela je zhotovitel' povinn odstránit' do 5
pracovn ch dní od doručenia reklamácie, ak v reklamácii nie je objednávatel'om pĺsomne určená
dlhšia lehota. V prĺpade oneskorenia s odstránením kaŽdej jednotlivej vady v lehote 5
pracovn ch dní od doručenia reklamácie alebo v lehote dlhšej, určenej objednávatel'om v
reklamácii, je zhotovitel'povinn zaplatit'objednávatel'ovi zmluvnÚ pokutu vo v ške 400,- EUR za
kaŽdy de oneskorenia.

4. V prípade, Že zhotovitel' neodstráni vadu v termíne podl'a predchádzaj ceho odstavca, je

objednávatel' oprávnen odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady
zhotovitel'a.
V takomto prípade objednávatel' nie je viazany jednotkov mi cenami uveden mi v cenovej
špecifikácii prác a dodávok zhotovitel'a, ktorá je neoddelitel'nou suičasťou tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli, Že t mto postupom objednávatel'a nie srj dotknuté ustanovenia tejto zmluvy
t kaj ce sa dohodnutej záručnej doby a zodpovednosti zhotovitel'aza vady, ktoré sa počas tejto

záručnej doby vyskytn na predmete tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Že vprípadoch
uveden ch utomto bode má objednávatel' jednotlivo právo na zaplatenie zmluvnej pokuty

zhotovitel'om vo v ške 1o/o z ceny diela, pričom objednávatel' má nárok na náhradu škody a
náhradu ričelne vynaloŽen ch nákladov srjvisiacich s odstra ovaním následkov vadného plnenia

zhotovitel'a v plnom rozsahu, bez ohl'adu na v šku zmluvnej pokuty.

Zhotovitel' sa zaväzuje nahradiť objednávatel'ovi v plnom rozsahu škodu vzniknutri v dÔsledku
porušenia povinnosti vykonat'dielo bez vád alebo v d sledku toho, Že sa vady vyskytli v dobe
záruky podl'a odstavca 2 a neboli odstránené včas, v lehote podl'a odstavca 3, a to aj v prípade,

ak pre akékol'vek porušenie uvednej povinnosti zhotovitel'a bola dohodnutá zmluvná pokuta.

Zhotovitel' je povinn objednávatel'ovi, najnesk r do 14 dnĺ odo d a doručenia reklamácie
zhotovitel'ovi, doručit;(objednávatel'ovi) písomné oznámenie o odstránení reklamovanej vady,

ktoré bude obsahovať:
a) ur enie dlŤa a spÔsobu odstránenia vady a
b) písomné potvrdenie odstránenia reklamovanej vady správcom stavby a/alebo vlastníkom

stavby.

Glánok XV.
Odst Penie od zmluvY

okrem prĺpadov, vypl vajrlcich z obchodného zákonníku alebo uveden ch v Zákone o verejnom

obstarávanĺ, je objednávatel'oprávnen od tejto zmluvy odstripiť, pokial':

a) zhotovitel' poruší niektor zo svojich povinností, stanoven v tejto zmluve alebo jej prílohách
a nápravu nevykoná ani v primeranej lehote, ktor mu k tomu objednávatel' písomne stanovj
zápisom v stavebnom denníku alebo samostatn m listom a ktorá nebude kratšia ako 5

kaiendárnych dní odo d a oznámenia porušenia objednávatel'om alebo jeho zástupcom
zhotovitel'ovi,

b) zhotovitel' opakovane porušĺ niektorrj zo svojich povinností, stanoven v tejto zmluve alebo
jej prĺlohách, hoci bol na jej dodrŽiavanie objednávatel'om písomne upozornen zápisom v

stavebnom denníku alebo samostatnym listom;
c) zhotovitel'opakovane nesplní dohodnut termĺn alebo medzitermín, definovan míl'nikom;

d) zhotovitel' zastaví realizáciu prác v rozpore s touto zmluvou na dobu presahujticu 5

kalendárnych dní;
e) voči zhotovitel'ovi zaćalo konkurzné konanie;
0 zhotovitel'poskytol nepravdivé, skreslené alebo neriplné informácie v rámcijeho povinnosti v

alebo ak zhotovitel' nevykonal všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku konfliktu

záujmu',
g) ak sa preukáŽe, Že zhotovitel' v rámci veĘného obstarávania, ktorého v sledkom je

uzatvorenie tejto zmluvy, predloŽil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, ne plné
alebo skreslené daje;

h) ak sa preukáŽe, Že banka, ktorá sa zaviazala vystaviť zhotovitel'ovi bankovrj záruku podl'a

článku Xlll., odst. 7 trjto odmietne vystaviť vo v ške, podmienkach čerpania, jej platnosti alebo
z akéhokolVek iného dÔvodu v srjlade s poŽiadavkami objednávatel'a na jej vystavenie podl'a

tohto článku a prílohy č. 9A tejto zmluvy;
i) poruší d'alšie povinnosti uvedené V zmluve, pri kton ch je v slovne uvedené, Že sa jedná o

podstatné porušenie zmluvy.

objednávatel' je oprávnen vypovedať trjto zmluvu zrovnak ch dÔvodov, zak ch m Že od
zmluvy aj odstripiť. V1ipovedná lehota srl 3 (tri) mesiace a zaćína plynriť prvym d om mesiaca
nasledujucého po doručení v povede zhotovitel'ovi.
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3.

4.

o podaní návrhu na začatie konkuzného konania voči zhotovitel'ovi je zhotovitel'povinn bez
zbytočného dokladu (do siedmych dní) objednávatel'a pĺsomne uvedomit'. V prípade nesplnenia
tejto povinnosti zhotovitel'a je objednávatel'oprávnen}i si uplat ovat'voči zhotovitel'ovi zmluvn
pokutu vo v ške 40.000,- EUR.

Úeinry odstÚpenia nastávajri d om doručenia písomného oznámenia o odstripení druhej
zmluvnej strane, pričom v tomto oznámení musí byt' uveden1i dÔvod odstripenia s odkazom ná
príslušné ustanovenia tejto zmluvy.

Po odsttipení od zmluvy je zhotovitel' povinn vykonať podl'a pokynov objednávatel'a bez
zbytočného odkladu všetky kroky, nutné pre prerušenie realizovan ch prác a odovzdanie
všetk ch vecí, st]visiacich s dielom alebo jeho častou tretej osobe. znotovitel' je povinn si po
odst pení od zmluvy počínat'tak, aby predišiel ak mkol'vek škodám a minimalizoval straty.

odst pením od zmluvy nezanikajri povinnosti nahradit'škodu a platit'zmluvné pokuty, dohodnuté
pre prípad porušenia zmluvy a d'alejtie povinnostizmluvn ch strán, ktoré vznikii pred odstupenĺm
od zmluvy, pokial'z ich povahy nevypl va niečo iného.

objednávatel' je bez ohl'adu na vyŠšie uvedené v prípade, Že nebude mat'zaistené dostatočné a
včasné financovanie stavebn ch prác podl'a tejto zmluvy, oprávnenyi podl'a v slovnej dohody
zmluvn ch strán odstripit' od tejto zmluvy kedykol'vek aj bez uvedenia dÔvodov doručením
písomného oznámení o odstrlpení od tejto zmluvy. ÚeinŘy odstrĺpenia od tejto zmluvy podl'a
tohoto čl. XV., odst. 7' nastávajri bud' doručením, alebo k dátumu stanovenému v oznámení o
odst pení.
Zhotovitel' sa v takom prípade zaväzĄe vykonať v hradne práce v slovne špecifikované
v oznámení o odstripení a následne odovzdať objednávatel'ovi všetky dokumenty, nutné pre
riadne uŽívanie nedokončeného diela alebo jeho dokončenej časti.

Clánok XVl.
ostatné a záverečné ustanovenia

Práva a povinnosti zmluvn ch strán, ktoré nie srj v slovne upravené touto zmluvou, sa riadia
príslušn mi ustanoveniami obchodného zákonníka, najmä ustanoveniami o zmluve o dielo, v
znenĺ platnom ku d u podpisu tejto zmluvy.

Pre platnost' ak chkol'vek zm|en tejto zmluvy sa vyŽaduje písomná forma; iba pĺsomn m
dodatkom k tejto zmluve, podpísan m oprávnen mi zástupcami oboch zmluvn ch strán.

Zmluvná strana, ktorá si uplat uje voči druhej zmluvnej strane nárok na zmluvn pokutu tak
uskutočnízaslaním písomného oznámenia o uplatnenízmluvnej pokuty druhejzmluvnej strane.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom kaŽdá zo zmluvnych strán obdrŽí po
dvoch exemplároch.

Zmluva nadobrida platnost'd om jej podpĺsania zmluvn m| stranami a činnost' po jej zverejnení
kumulatívnom splnení dvoch odkladacích podmienok, ktoré spočívajri V tom, Že- : L o1oe
k uzavretiu platnej a ričinnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku me-dzi
prís|ušn m poskytovatel'om pomoci a príjemcom pomoci, kton m je objednávatel', a to na
základe jeho Žiadosti o poskytnutĺe nenávratného finančného príspevku predloŽenej v rámci
vyzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratn finančn príspevok, a zárove 2. táto zmluva
nadob da činnosť aŽ v prĺpade, ak bol poskytovatel'om pomocĺ schválen proces verejného
obstarávania.
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6. Zmluvné strany prehlasujri, Že t to zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vÔle, váŽne, nie
pod nátlakom, ani za nápadne nev hodn ch podmienok pre ktorrjŕol'vek z ni-ch, Že si zmiuvu
prečítali, porozumeli v plnom rozsahu jej obsahu a na d kaz toho k nej pripojujÚ svoje podpisy.

7. Żiadna zmluvná.strana nie je bez predchádzajrjceho písomného srjhlasu druhej zmluvnej strany
oprávnená previest' svoje práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu. Zhotoviteľ nie je
oprávnen jednostranne započítat' akÚkol'vek svoju pohl'adávku vočĺ objednávatel'ovi,
vypl vaj cu z tejto zmluvy alebo vzniknutá v sÚvislosti s rŤou proti akejkol'veĺ< pohl'adávke
objednávatel'a voči zhotovitel'ovi. objednávatel' je oprávnen jednostranne żapočítai' akrjkol'vek
svoju pohl'adávku voči zhotovitel'ovi proti akejkol'vek pohl'adávke zhotovitel'a voči
objednávatel'ovi.

8. objednávatel' a zhotovitel' srj povinní strpiet' v kon kontroly/auditu/overovania sr]visiaceho so
zhotovovaním diela a dodávan m tovarom a s jeho dodávŕou spojen mi sluŽbami kedykolVek
počas platnosti a rjčinnosti zmluvy, na základe ktoĘ bol kupujricemu poskytnut finančnyi
príspevok, a to oprávnen mi osobami kton mi sri najmä:
a) Poskytovatel'a ním poverené osoby,
b) Utvar vn torného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovatel'ského orgánu
c) Najvyšší kontroln r]rad SR, a ním poverené osoby,
d) orgán auditu, jeho spolupracujrice orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na v kon
kontroly/auditu,
e) Splnomocnenízástupcovia Eur pskej Komisie a Eur pskeho dvora audítorov,
f) orgán zabezpečujtjcĺ ochranu finančn ch záujmov EÚ,
g) osoby prizvané orgánmi uved.en mi v písm' a) aŽ f) v sĺilade s príslušn mi Právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

9. Zhotovitel' je povinn oznámit'ak kol'vek zmenu rldajov o subdodávatel'ovi. Zhotovitel' je povinn
vopred ohlásit' zmenu subdodávatel'a písomne do rÚk kupujriceho a taktieŽ doplnĺt' lo.;é o
novom subdodávateľovĺ podl'a $ 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znenĺ.
Zmena subdodávatel'a podlieha písomnému schváleniu kupujricim.

10' Zhotovitel'nie je oprávnen postripit'na tretiu osobu, zastavit'alebo ĺnak disponovať so svojimipohl'adávkami, vypl vajricimi z tejto zmluvy alebo vzniknut mi v sr]vislostĺ s ou bezpredchádzajÚceho písomného srihlasu objednávatel'a. objednáväteľ je oprávnen postripit; natretiu osobu, zastavit'alebo inak disponovat'so svojimi pbnľaoavram, 
=o 

zmluvy o dĺelb bez
d'alšieho. Zhotovitel't: mto vyslovuje svoj srihlas s taŘym postripením, zastavením a/alebo inoudispozíciou.

11' Zmluvn mi pokutami, dohodnut mi v tejto zmluve, nie je dotknut nárok zmluvn ch strán nan3!''?oy škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala vyišku zmluvnej pokuty, t. z. že
9*ŁT:lg] -le 

oq1avnen poŽadovat' nahrádiť škodu od zhotovitel'a popri zmluvnej pokute.4mluvne strany'vyhlasujri, Že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve'povaŽujrj za piimerané
a v s lade so zákonom.

12' Pokial' budrj alebo- 9k 9a stanrj jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy neplatnyimi alebo právnene činn mi, nie je t m- dotknutá platnost'ostatn1ich ustanovení. Nerjčinné ustanovenie sa podl,amożnosti nahrađí nov m ustanovením.
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Prĺlohy, ktoré tvoria nedelitel'nÚ s čast' zmluvy:
1. V pis zhotovitel'a z obchodného alebo Živnostenského registra (čl. l, odst. 3)
2. V pis zhotovitel'a z registra partnerov verejného sektora (čl. l, odst. 3)
3. Stavebné povolenie č. 83/319ĺ2317l2020/3/Sas. zo dlia 03.07.2020
4. Yykaz v mer s cenami za jednotlivé profesie (čl. ll, odst. 1, 5)
5. ZloŽenie realizačného tímu zhotovitel'a (čl. ll, odst. 1 1)

6.A Celkov harmonogram projektu zo d a 17.05.2021 (čl. ll, odst. 5, čl. V, odst. 1)

6.B Definícia jednotliv ch míl'nĺkov diela (čl. lll, odst.3, čl. Xll., odst. 10)
7. Zoznam subdodávatel'ov, vr. projektanta (čl. ll, odst. 10, čl. Vlll, odst.3)
8. Zoznam osÔb splnomocnen ch objednávatel'om (čl. lll, odst. 'l 1, Vll, odst. 1 , čl. Vlll, odst. 1)

9.A Záväzny text bankovĄ záruky na vykonanie prác (záručná listina - čl. Xlll, odst. 7)
9'B Záväzny text bankovejzáruky na záručné opravy (záručná listina _ čl. Xlll, odst. 9)

10. Formulár pre vzorkovanie (čl. Vlll, odst. 9)
11.A Zmenov list projektovej dokumentácie (čl. X odst. 2)
11.B Zmenov list stavebn ch prác (čl. X odst. 2)
12. Rozsah komplexn ch sktlšok zhotovitel'a (komplexné skrišky - čl. Vlll, odst. 2)
13' Zoznam projektovej dokumentácie podl'a zoznamu dokumentácie zo d a 07.01.2021
14. Zariadenie staveniska poskytnuté zhotovitel'om objednávatel'ovi (ěl. Vl odst. 3)

V Dunajskej LuŽnej, d a 18.05.2021

objednávatel': Zhotovitel':

KAM! PROFIT

/ł/?k
Pri sÍarom letisku 17' 83

lČo: ssgąs$oĺ, ll opH:
IBAN: SK78111

-'ĺ0-

lng. Milín

Bratislava

konatel'Štefan Jurčík, starosta

-t-
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ar'
o'

Čĺslo doŽiadania : el-127 57 2l2O21 lB

vÝpls z oBcHoDNÉHo REGIsTRA
okresného sudu Bratislava l

k dátumu 06'05.2021

Oddiel: Sro
VloŽka číslo: 36648/8

l. Obchodné meno

KAMI PROFIT, s.r.o

l!. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. slipisné číslo):
Pri starom letisku 17
Názov obce: Bratislava
PSČ: 831 07
Štát: Slovenská republika

lll. ICO: 35 943 301

lV. De záplsu: 30.06.2005

V. Právna forma: Spoločnost's ručením obmedzenym

Vl. Predmet podnikania (činnosti)

1' kupa tovaru na Účely jeho predaja konecnému spotrebitel'ovi (maloobchod),
2. k pa tovaru na ucely jeho predaja inyim prevádzkovatel'om Živnosti (vel'koobchod),
3. vedenie Účtovnĺctva,
4. cinnost' organizacnych, ekonomick17ch a ričtovn ch poradcov,
5. faktoring a forfaiting v rozsahu vol'nej Živnosti,
6. automatizované Spracovanie dát,
7. podnikatel'ské poradenstvo V rozsahu vol'nej živnosti,
8. školiaca činnost'v rozsahu vol'nej Živnosti,
9. reklamná a propagačná čĺnnost',
10' poradenská či'nnost'v oblasti obchodu, v roby a sluŽieb v rozsahu vol'nej Živnosti,
11' sprostredkovanie obchodu, vyroby a sluŽieb v rozsahu vol'nej Živnosti,
1 2' inŽinierska činnost' - obstarávatel'ská činnost' v stavebn ĺctve,
13' nákup a predaj zariadení, strojov a strojárskych v1irobkov'
l+' prenájom strojov, prístrojov, zariadení a technologickyich celkov,
lc. prenájom motorovych vozidiel,
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