RTISLAVSKÁ
DRE!‘1SKA

SPOL(COS .s.

ZMLUVA O DlELO
fiobI267I2O20IBVS (d‘alej len „zmluva)
na realizáciu stavby: „Oprava havarijného stavu verejnej kanalizácie DN300 na ul.
Ferienčikova v Bratislave“
uzavretá podľa

536 a nasl. zákona č. 513/1 991 Zb. Obchodný zákonnĺk v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonn ĺk)
ČI.l Zmluvné strany

1.1

Objednávatel‘
Zástupca zodpovedný
vo veciach zmluvných

: Bratislavská vodárenská spoločnost‘, as.
Prešovská 48, 82646 Bratislava 29
: Ing. Miroslav Kollár, PhD., výrobný riaditel‘,
na základe štatútu predstavenstva

Zástupca zodpovedný
vo veciach technických

: Ing. Peter Valachovič, vedúci divĺzie odvádzania
odpadových vöd

Zápis v obchodnom registri : Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B
Bankové spojenie
Císlo účtu (IBAN)
SWIFT
IČO
DIČ
IČ DPH
Telefón

:
:
:
:
:
:
:

VÚB Bratislava Ružinov
SKO7 0200 0000 0000 0100 4062
SUBASKBX
35 850 370
2020263432
SK2020263432
02 /49491 419
—

(d‘aIej len „objednávatel‘).
1.2

Zhotovitel‘
Statutárny zástupca
Zástupca zodpovedný
vo veciach technických

:ASAP Group SK s.r.o.
Laurinská 138/11, 811 01 Bratislava
: Ing. Genc Prebreza,
Mgr. Martin Peczár
—

:Ing. Genc Prebreza

Zápis v obchodnom registri : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka č. 130669/B
Bankové spojenie
Císlo účtu (IBAN)
SWIFT
IČO
DIČ
IČ DPH
Telefón
(ďalej len „zhotovitel‘)

: Tatra banka, a.s.
: SK481 1000000002946061524
:TATRSKBX
:51882001
:2120829359
: SK2120829359
: 0948 300 600

ČI.II Východiskové podklady a údaje
2.1

Východiskové podklady

2.1.1

Podkladom pre uzavretíe tejto zmluvy sú:
-

ponuka zhotovitel‘a zo dňa 7.9.2020
Či.iii Predmet plnenia

3.1

Predmetom plnenia je záväzok zhotovitel‘a zrealizovat‘ stavbu vrátane vybavenia
potrebných povolení a zabezpečenia inžinierskej činnosti nutnej k realizácii stavby:
„Oprava havarijného stavu verejnej
Bratislave“

kanalizácie

DN300

na ul. Ferienčikova v

v rámci predloženej cenovej ponuky rozpočtu, v lehote výstavby a za dodržania
technických a kvalitatívnych podmienok špecifikovaných touto zmluvou a jej
prílohami.
-

Stavba je v rozsahu:
Cenovej ponuky, vypracovanej na základe výkazu
objednávatel‘a, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy.

výmer,

podl‘a

požiadaviek

Predmetom plnenía a súčasťou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpečenie:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

povolení na výkopové práce, ohlásenia začatia stavebných prác dotknutým úradom,
resp. mé doplňujúce potrebné povolenia stavebných prác,
inžinierskej činnosti potrebnej k realizácii stavby, pre získanie stanovísk resp. povolení
dotknutých úradov potrebných pre realizáciu diela, zastupovanĺm objednávatel‘a,
prĺpadne zabezpečenie výkonu stavebného dozoru, ak vodoprávne (stavebné)
rozhodnutie výkon stavebného dozoru vyžaduje,
dokumentácie, povolení a stanovísk potrebných k zhotoveniu diela a zabezpečenie
d‘alšĺch činností súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia,
zaujatia verejného priestranstva a uzávierky komunikácií,
trvalej premávky na dopravných komunikačných trasách !ciest, tratĺ ‚chodníkov a pod.!
ohlásenia vzniku poplatkovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva,
schválenie vypracovaného projektu organizácie dopravy (POD) v dopravnej komisii,
dočasného a trvalého dopravného značenia, jeho osadenie, údržba a demontáž,
realizácia prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidlá,
koordinácie organizácie výstavby,
označenie stavby podl‘a vodoprávneho rozhodnutia a v súlade so stavebným zákonom,
súčasne prĺpadného označenia stavby podIa pokynu objednávatel‘a,
činnosti koordinátora BOZP v zmysle platnej legíslatívy,
zriadenie, prevádzkovanie a likvidácia zariadenia staveniska,
zabezpečenie staveniska proti vstupu cudzích osób, ohradenie výkopov,
vedenie stavebného denníka so zápismi o priebehu stavebných prác,
vyhotovenie fotodokumentácie prĺpadne video dokumentácie zrealizovaných častĺ stavby
zakrytých v priebehu reaUzácie diela,
vytýčenie dotknutých inžinierskych sjetí a ich ochranu pri realizácii diela,
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r.

realizáciu zemných sond pre overenie inžinierskych sietĺ pred zahájením výkopov
mechanizmami opravu poškodených sietĺ znáša zhotovitel‘, potrebných prieskumných
prác stávajúceho stavu častí stavby, potrebných k overeniu pre realizáciu stavby,
organizáciu odstávok (oznamovanie dotknutým odberatel‘om, zabezpečenie náhradného
zásobovania dotknutých odberatel‘ov)
koordinácie prác so zástupcami objednávatel‘a, projektantom stavby a zhotovitel‘mi
súbežných investíciĺ,
geodetických prác, vytýčenie stavby zodpovedným geodetom,
vypracovania potrebnej dodávatel‘skej dokumentácie potrebnej v priebehu realizácie diela
k zhotoveniu diela a zabezpečenie jej schválenia,
vykonania náležitých skúšok a obstaranie revĺznych správ, zápisnĺc, certifikátov, atestov
a osvedčenĺ o skúškach použitých materiálov a pod. pre zhotovenie diela a jeho súčastĺ
kompletizácie dokumentácie k preberaciemu a kolaudačnému konaniu,
geodetické zameranie skutočne zrealizovaného diela, všetkých realizovaných pnp.
odkrytých a dotknutých inžinierskych sietĺ, prĺpadne zameranie mých častí dotknutých
výstavbou, zameranie stávajúceho stavu objektu,
vykonanie predpísaných skúšok vybudovaných objektov,
dočasných staveniskových komunikácií k objektom podl‘a potreby stavby vrátane ich
povrchových úprav a spätného uvedenia zabratých plóch a komunikácií do póvodného
stavu,
odstránenia nečistót z použĺvaných komunikáciĺ a plóch /zabezpečit‘ čistotu staveniska/,
znovuzriadenia povrchových úprav dotknutých komunikácií, chodníkov a ostatných
zabraných plöch do pövodného stavu resp. do stavu požadovaného projektom stavby,
znovuzriadenie dotknutých inžinierskych sietí do póvodného stavu resp. do stavu
požadovaného projektom stavby,
opatrenĺ v súlade s ochranou životného prostredia,
osób a všetkých vecí povahy hmotnej ako i právnej, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu
zrealizovaniu diela,
v celom rozsahu splnenie povinností stavebníka (objednávatel‘a) vyplývajúce
z ustanovení nariadenia vlády SR Č. 39612006 Z.z. v znení neskoršie platných
predpisov o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko, vrátane aktualizácie dokumentácie „PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY
ZDRAVIA PRI PRAd“.
—

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

‘

•
•

•

Predmetom plnenia v zmysle
realizovať stavbu.
3.2

282 a 536 Obchodného zákonníka je závázok zhotovitel‘a

Dodávku diela realizovat‘ v súlade s:
• odsúhlaseným rozpočtom opravy objednávatel‘om
• súhlasným stanoviskom (povolením) k realizácii stavby od príslušného miestneho
stavebného úradu.
• podmienkami protokolárne odsúhlasenými objednávatel‘om v priebehu realizácie
predmetu plnenia.
Zhotovitel‘ je zodpovedný pri vykonaní diela za dodržania kvalitatívnych parametrov
zodpovedajúcich ustanoveniam príslušných záväzných a nezávázných technických
noriem použitých v projektovej dokumentácii a stavebného zákona.

3.3

Zhotovitel‘ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
V prípade, že práce budú vykonávané mým zhotovitel‘om bez súhlasu objednávatel‘a, ide
o závažné porušenie podmienok tejto zmluvy. Ak to nebolo písomne vopred odsúhlasené,
objednávatel‘ móže odstúpit‘ od zmluvy.

3.4

Zámerne vynechané.
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3.5

Zhotovitel‘ je povinný pri nakladanĺ s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby (sta
suť, výkopová zemina, atd‘.), dodržiavat‘ ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z.
odpadoch a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov a viest‘ evidenciu o nakladan
s odpadmi. Sumár evidencie o nakladaní s odpadmi bude súčasťou dokladov pri
odovzdávaní stavby.

3.6

Zhotovitel‘ potvrdzuje, že riadne a detailne skontroloval všetky dokumenty, tvoriace
prílohy zmluvy a zároveň sa zavázuje na ich základe dielo zhotovovať. Zhotovitel‘ je
povinný prekontrolovať aj akékol‘vek ďalšie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdržĺ od
objednávatel‘a pre účely zhotovenia diela. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť,
ktorá má alebo by mohla mať za následok vady alebo nefunkčnosť diela resp. jeho časti
alebo vplyv na cenu za dielo, je zhotovitel‘ povinný bez zbytočného odkladu najneskór do
siedmich (7) dní odo dňa ich prevzatia písomne oznámiť doporučeným listom
objednávatel‘ovi. V opačnom prípade nároky zhotovitel‘a spojené s nekompletnosťou
alebo nedokonalosťou podkladov mu odovzdaných objednávatel‘om zanikajú.

3.7

V prípade, ak nie sú v zmluve zaznamenané niektoré skutočnosti týkajúce sa zhotovenia
diela, zhotovitel‘ bol povinný tieto skutočnosti objednávatel‘ovi pĺsomne oznámiť najneskór
pred podpisom zmluvy. V prĺpade, že zhotovitel‘ tieto skutočnosti písomne neoznámil
objednávatel‘ovi, objednávatel‘ nie je povinný akceptovať po uzavretí zmluvy žiadne
pripomienky k neskór zisteným alebo neuvedeným skutočnostiam a platí, že tieto boli
zhotovitelovi známe pred uzavretím zmluvy.

3.8

V prípade akéhokol‘vek rozporu medzi stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu
a/alebo kvality diela, v prĺpadoch, ktoré priamo a!alebo nepriamo nerieši zmluva, platí až
do prijatia vzájomnej dohody strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu písomné
stanovisko objednávatel‘a a zhotovitel‘ je povinný toto stanovisko objednávatel‘a
rešpektovat‘ a prĺpadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.

3.9

Ak v priebehu zhotovovania diela príde k akýmkol‘vek rozporom medzi objednávatel‘om
a zhotovitel‘om, nesmie dójsť k zastaveniu, prerušeniu prác na diele, alebo ich
oneskoreniu, mému ovplyvneniu realizácie prác zo strany zhotovitel‘a, pričom zhotovitel‘
zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržanĺm tejto povinnosti.

3.10.

Zhotovitel‘ sa zavázuje urobiť všetko potrebné pre riadne a včasné zhotovenie diela (t.j.
vykonať všetky výkony potrebné pre riadne a včasné ukončenie diela) tak, aby zhotovené
dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým všeobecne záväzným právnym
predpisom a bob na diebo možné získat‘ právoplatné užívacie povolenie v zmysle
príslušných právnych predpisov. Pod pojmom všetky výkony potrebné pre riadne a
včasné zhotovenie diela sa rozumejú všetky pre zhotovitel‘a potrebné: lešenia, paženia,
zdvíhacie mechanizmy, strážna služba, náklady na stavebný prúd, čistenie staveniska a
odvoz stavebného odpadu zo stavby, náklady za telefóny, náklady za sociálne prenosné
hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpísaných skúšok, ochrany diela
pred poškodením a revízie a pod. Súčasťou povinnostĺ zhotovitel‘a spojených so
zhotovením diela je aj vykonanie všetkých potrebných a predpísaných opatrení pre
zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osób
nachádzajúcich sa na stavenisku.

3.11.

Zhotovitel‘ je na pracovisku povinný prijať a zabezpečit‘ také opatrenia, aby jeho činnost‘ou
na území objednávatel‘a nedošlo k znečisťovaniu
priamemu i nepriamemu zavádzaniu
látok, vibrácií, tepla abebo hluku budskou činnost‘ou do ovzdušia, vody abebo pódy, ktoré
móžu byt‘ škodlivé budskému zdraviu, móžu negatívne ovpbyvňovať kvalitu životného
prostredia abebo móžu znehodnocovat‘ priaznivý stav životného prostredia abebo móžu
zasahovat‘ do oprávneného využívania životného prostredia.
-

3.12.

Objednávateb‘ je povinný priebežne vykonávat‘ kontrolu činnosti zhotovitel‘a v oblasti
znečisťovania životného prostredia a dodržiavania štandardov ISO 14 001 na území
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objed návatei‘a a je oprávnený pozastaviť čin nosť zhotoviteľa, ak zistĺ, že jeho čínnosť
predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo pre l‘udské zdravie, alebo hrozí spösobenie
okamžitého významného negatĺvneho účinku na životné prostredie, prípadne vznik
značnej materiálnej škody.

Či.iV Čas plnenia
4.1

Pre predmet plnenia v rozsahu ČI. lil sú nasledovné termíny začatia a ukončenia diela:

a) Začatie
b) Ukončenie

:

dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmiuvy
od nadobudnutia účinnosti tejto zmIuvy do 2 mesiacov

Ukončenie diela resp. doba realizácie diela zahřňa vypratanie staveniska príp. jeho
úpravu do póvodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, uvedenie stavby do
riadnej prevádzky, Objednávatel‘ stanovuje lehotu na odovzdávanie a preberanie stavby
v maXimálnej dlžke 15 dní. Túto lehotu zapracuje zhotovitel‘ do celkovej lehoty výstavby.
4.2.

Zhotovitel‘ splní zmluvný závázok ukončením diela podia bodu 3.1. či. lil preukázaním
projektovaných a garantovaných parametrov, predložením požadovaných skúšok, atestov
a certifikátov od zabudovaných materiálov, a zápisničným odovzdaním a prevzatím
realizovaného diela objednávatel‘om po vykonanĺ kompleXného odskúšania stavby s
odstránením prípadných vád diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením
objednávatel‘om v zmysle zmluvy.

4.3

Základné termíny uvedené v bode 4.1 tohto článku musia byť zhotovitel‘om presne
dodržané tak, aby akýmkol‘vek spösobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené
práce na zhotovovaní dieia zhotovitel‘om. Aj v prípadoch, ak sa začatie zhotovovania
diela omeškalo z mých dóvodov, ako z dóvodov výlučne na strane objednávatel‘a, musia
byt‘ jednotlivé základné termíny riadne splnené a dodržané, a to bez akéhokol‘vek nároku
na zvýšenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobnejší termínový (časový) harmonogram
zhotovovania diela zhotovitei‘om je špecifikovaný v prĺlohe č. 3, v ktorom sú stanovené a
zásadne vymedzené dóležité termĺny a míl‘niky začatia a dokončenia jednotlivých častí
diela.

4.4

Ak zhotovitel‘ pripraví dielo v rozsahu bodu 3.1., Čl. III. na odovzdanie objednávatei‘ovi
pred dohodnutým termínom, tento sa zavázuje dielo prevziat aj v skoršom ponúknutom
termíne. V prípade nedodržania základných termínov je objednávatel‘ oprávnený uplatniť
voči zhotovitelovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to bez ohl‘adu na skutočnosť, či
neskoršie termĺny, alebo mĺl‘niky boli, alebo neboli zhotovitel‘om dodržané.

4.5

Objednávatel‘ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu.

4.6

V prípade, ak zhotovitel‘ nie je schopný splnit‘ základné termĺny a/alebo míi‘niky v bežnom
pracovnom čase, je povinný samostatne ako aj na prĺkaz objednávatel‘a zabezpečit
zhotovovanie diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby
tým objednávatel‘ovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá cena za dielo sa v takýchto
prípadoch nemení.

4.7

V prĺpade, ak zhotovitel‘ nezabezpečĺ nápravu v lehote určenej objednávateľom a proces
zhotovovania diela sa nezrýchli, objednávatel‘ je oprávnený kedykol‘vek odobrať
zhotovitelovi (napr. formou čiastočného odstúpenia od zmluvy s okamžitou účinnosťou
odo dňa doručenia oznámenia zhotovitelovi) akúkol‘vek čast‘ diela a zadať zhotovenie
takejto časti diela tretej osobe, pričom zhotovitel‘ bude pIne zodpovedný za koordináciu
svojich prác s takto určeným novým zhotovitel‘om. Náklady takejto reaiizácie odobratej
časti diela budú objednávatel‘om započĺtané na zaplatenie ceny za dieIo, ktorú má
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zhotovitel‘ obdržat‘ podl‘a zmluvy. Pre vylúčenie pochybnostĺ platí, že objednáv
oprávnený započĺtať na zaplatenie ceny za dielo zhotovitel‘ovi aj všetky zvýšené nákl
a výdaje spojené s odobratĺm akejkol‘vek časti diela zhotovitel‘ovi a jej zadaním treto
osobe (napr. rozdiel v cene odobratého a následne novo zadaného diela, vzniknuté
škody, ďalšie vyvolané náklady, prípadné pokuty a pod.).
4.8

Akékol‘vek náklady, ktoré vzniknú zhotovitel‘ovi nedodržaním základných termĺnov, resp.
dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené
nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.),
budú vždy na ťarchu zhotovitel‘a. Cena za dielo sa v takýchto prĺpadoch nemení.

4.9

Objednávatel‘ móže kedykol‘vek vydat‘ zhotovitelovi pokyn, aby prerušil práce na
zhotovovaní diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dóvodu alebo bez jeho uvedenia.
V priebehu takéhoto prerušenia je zhotovitel‘ povinný nad‘alej chrániť dovtedy zhotovené
dielo pred zničením, poškodenĺm alebo stratou. V prĺpade prerušenia prác na
zhotovovaní diela z mých dóvodov ako na strane zhotovitel‘a sa všetky základné termĺny,
mĺl‘niky a medzitermĺny stanovené v časovom pláne výstavby posúvajú o počet dnĺ takto
nariadeného prerušenia zhotovovania diela. Po obdržaní pokynu objednávatel‘a na
obnovenie prác, je zhotovitel‘ povinný najneskór do troch (3) dní práce na zhotovení diela
obnovit‘.
ČI.V Cena za dielo

5.1.

Cena za zhotovenie predmetu plnenia vrozsahu Čl. III. tejto zmluvy je stanovená na
základe odsúhlaseného rozpočtu a schválenej cenovej ponuky a v zmysle zákona
o cenách č. 18/1 996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje čiastku:

Cena za dieto bez OPH: 63 077,97 EUR
(slovom: šesťdesiattritisĺc sedemdesiatsedem eur a deváťdesiatsedem centov)
5.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podIa predmetu zmluvy, je cenou
platnou až do odovzdania diela a fakturácie ceny za hotové dielo. K cene za dielo bude
uplatnený režim DPH v zmysle platných predpisov. Ponukové ceny vjednotlivých
technických položkách (podIa cenovej ponuky zhotovitel‘a
prĺlohy č.1) sú pevnými
cenami počas realizácie diela až do jeho odovzdania objednávatel‘ovi.
Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje všetky náklady zhotovitel‘a
na vykonanie diela.
—

5.3.

Práce a dodávky, ktoré nebudú zrealizované v technických jednotkách v rozsahu výkazu
výmer, budú odpočítané v zazmluvnených cenách zhotovitel‘a.

5.4.

Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné naviac práce, ktoré bude z titulu
nepredvídatel‘ných okolností alebo zmeny projektovej dokumentácie potrebné na diele
vykonat‘, bude možné realizovat‘ na základe obojstranne odsúhlaseného a podpísaného
zmenového listu, ktorého vzor tvorí prĺlohu Č. 4 (d‘alej len „Zmenový list“).
Oznámenie o potrebe vykonania naviac prác bude realizované formou samostatného
zápisu v stavebnom denníku. Zhotovitel‘ najneskör do troch (3) dní po oznámení potreby
naviac prác alebo po oboznámení sa s potrebou naviac prác, predloží objednávatel‘ovi
vyplnený Zmenový list spolu so súpisom naviac prác cenovou ponuku. V prípade ak je
iniciátorom naviac prác objednávatel‘, je bez ohl‘adu na povinnost‘ zhotovitel‘a uvedenú
v predchádzajúcej vete, oprávnený predložiť vyplnený Zmenový list zhotovitelovi
a následne je zhotovitel‘ povinný po jeho obdržaní ho najneskór do troch (3) po jeho
obdržaní dní doplniť ho o súpis naviac prác cenovú ponuku. Zhotovitel‘ bude postupovať
v zmysle vyššie uvedeného tak, aby s prihliadnutím na jeho odbornú starostlivost‘ nedošlo
k prestojom na diele a/alebo ohrozeniu termínu dokončenia diela.
—

—
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Ak bude súpis naviac prác cenová ponuka obsahovat‘ položky totožné s položkami
uvedenými v rozpočte (príloha č.1), tak jednotkové ceny týchto položiek musia kopĺrovať
jednotkové ceny uvedené v rozpočte (prĺloha č.1).
Ak bude súpis naviac prác cenová ponuka obsahovať aj položky, ktoré nie sú totožné s
rozpočtom, zhotovitel‘ je povinný ich oceniť s ohl‘adom na cenu podl‘a aktuálneho
sadzobníka CENKROS.
Naviac práce, ktoré vyvolávajú zmenu projektovej dokumentácie, musí písomne
odsúhlasiť v stavebnom dennĺku autorský dozor.
-

-

5.5.

Zhotovitel‘ nemöže požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny za dielo
bez riadne uzatvoreného dodatku k zmluve, a to bez ohl‘adu na dóvod, či už existoval
pred uzatvorením zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavretí, či bol spósobený
zmluvnou stranou alebo tretím subjektom, alebo tak došlo v dösledku udalosti I
skutočnosti mimo vplyvu akéhokol‘vek subjektu. Zhotovitel‘ nemóže žiadať o zvýšenie
ceny za dielo ani v dósledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávatel‘ov,
nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie diela alebo v dósledku omylu.
V prĺpade znĺženia rozsahu diela je objednávatel‘ oprávnený primerane cenu za dielo
znížit‘ o hodnotu nerealizovanej časti diela.

5.6.

V cene za dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce vyplývajúce z titulu
hospodárskeho rizika vzniknuté pri realizácii zemných prác z dóvodu miestnych prekážok,
stažených podmienok, zmien geologických podmienok, zmien hydrogeologických
podmienok, zmien hrúbok a materiálov konštrukciĺ určených k vybúraniu.

5.7.

Cena za dielo pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou diela a plnením
podmienok tejto zmluvy, najmä nákladý na materiál, pracovníkov,
stroje
a
mechanizmy, dopravu, vrátane vybudovania dočasných diel, zabezpečenia materiálu,
dodávok, montáží, všetkých skúšok, dočasných prác, zriadenia prístupu na stavenisko,
poplatkov, všetkých rizík, závázkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo
vyplývajúcich z dokumentov, na ktorých je ponuka založená.
Má sa za to, že vedl‘ajšie rozpočtové náklady, zriad‘ovacie náklady zhotovitel‘a, zisk
a režijné náklady a podobné poplatky, sú rozložené rovnomerne vo všetkých
jednotkových sadzbách položiek rozpočtu.
Súčasťou
ceny sú aj náklady na poplatkovú povinnosť za užívanie verejného
priestranstva podl‘a Všeobecne záväzného nariadenia, náklady za uloženie odpadu na
skládku, dopravné značenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska,
oplotenie
staveniska, vypratanie
staveniska, riadenie a
administratívu, subdodávatel‘skú
inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu
zhotovitel‘a, režijné náklady
zhotovitel‘a, dane, ktoré má zhotovitel‘ platiť, zisk, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady
zhotovitel‘a v súvislosti s realizáciou diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón,
vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiarnu ochranu, zvýšené náklady za
prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viaczmennej prevádzke, odstránenie
znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále mé ako podľa zmluvy,
poistenie podl‘a zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plöch, osvetlenie, zaistenie
a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na pril‘ahlých komunikáciách
atd‘.), ako aj zabezpečenie podmienok stanovených v právoplatnom stavebnom povolení
vzt‘ahujúcich sa na dielo, vrátane úhrady poplatkov súvisiacich so stavebnými prácami a
pokút v prípade porušenia zmluvy, prípadne mých zákonných povinností.
V situácii že zhotovitel‘ potrebnú položku pre zhotovenie diela v rozpočte za dielo
neuviedol, má sa za to, že cenu položky zahrnul vo svojich sadzbách alebo v cenách
mých položiek.

5.8.

Zhotovitel‘ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom
predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil všetky práce trvalého alebo dočasného
charakteru, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy
a že pri ponúkaní ceny za dielo objednávatel‘ovi:

a) sa podrobne oboznámil so zmluvou, projektovou dokumentáciou stap
miestne podmienky v mieste budúceho staveniska,
v
kalkulácii ceny za dielo zohl‘adnil všetky technické podmienky a termĺny dodávky\
b)
rozsahu stanovenom v projektovej dokumentácii a zmluve,
c) do ceny za dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie
diela aj v prĺpade, že neboli stanovené v projektovej dokumentácii a zmluve ale
charakter diela si také práce, materiály a zariadenia vyžaduje,
d) zohl‘adnil v dohodnutých zmluvných podmienkach zmluvy všetky svoje požiadavky
voči objednávatel‘ovi súvisiace s predmetom zmluvy.

Čl.Vl
6.1

Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na režime mesačnej fakturácie podIa skutočne vykonaných
prác ucelenej stavebnej časti v zmysle rozpočtu a na základe súpisu vykonaných prác,
potvrdeného technickým dozorom objednávatel‘a.
Zhotovitel‘ je pred vystavenĺm faktúry povinný predložiť objednávatel‘ovi v dvoch (2)
vyhotoveniach súpis prác vykonaných na diele v danom období a to so všetkými
objednávatel‘om požadovanými prĺlohami na posúdenie a vecnú kontrolu správnosti.
Úplnosť podkladov je nevyhnutným predpokladom na skontrolovanie vykonaných prác
objednávatel‘om. Súpis vykonaných stavebných prác, v ktorom sú akékol‘vek nejasnosti,
nepresnosti a/alebo chyby, je objednávatel‘ oprávnený odmietnut‘, resp. požiadať o
podklady, ktoré by upresnili súpis vykonaných prác.
Po písomnom odsúhlasení súpisu vykonaných prác objednávatel‘om je zhotovitel‘ povinný
do pátnástich (15) dní vystaviť faktúru za podmienok uvedených d‘alej v tomto článku Vl.
a doručiťju objednávatel‘ovi.
Bez odsúhlasenia súpisu vykonaných prác technickým dozorom objednávatel‘a nemóže
zhotovitel‘ predložit‘ faktúru k úhrade.
Celková fakturovaná cena za vykonané práce do doby odovzdania diela nesmie
prekročit‘ 90 % dohodnutej ceny za dielo.
Doklady súvisiace a preukazujúce kvalitu diela bude zhotovitel‘ predkladať
objednávatel‘ovi priebežne a zároveň kompletne k preberaciemu konaniu ukončenej
stavby.

6.2

Zo všetkých zhotovitel‘om vystavených faktúr, objednávatel‘ zadržĺ 10% z fakturovanej
ceny do odstránenia vád a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstránení
zadržaná čiastka bude uvol‘nená do 30 dnĺ. Zádržné bude objednávatel‘ovi slúžiť na
zabezpečenie riadneho a včasného splnenia akýchkol‘vek závázkov zhotovitel‘a podIa
zmluvy.

6.3

Objednávatel‘ zadrží nad rámec zádržného uvedeného v bode 6.2 tohto článku v závere
prác 5% z ceny za dielo až do uplynutia záručnej doby za dielo. Uvedená suma bude
použitá výlučne v prĺpade nesplnenia povinnosti zo strany zhotovitel‘a, bezplatne
odstrániť reklamované (skryté) vady. Objednávatel‘ uvolní zadržanú sumu do 30 dní po
predložení
bankovej
záruky
zhotovitel‘om
vo
forme
a
s
obsahom
akceptovatelným pre objednávatel‘a, ktorej platnosť presiahne minimálne o dva
mesiace všeobecnú záručnú dobu na dielo. Banková záruka sa bude riadiť
ustanoveniami
313
a nasl.
Obchodného
zákonníka,
ako neodvolatelná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné
požiadanie,
podIa
ktorej
príslušná
renomovaná
slovenská
banka
alebo
pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí
objednávatel‘a na základe písomného oznámenia objednávatel‘a adresovaného banke v
prípade, ak zhotovitel‘ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne
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ľ

záväzných právnych predpisov alebo podia ustanovení 306 Obchodného zákonníka
bude nepochybné, že zhotovitel‘ svoj záväzok nesplnĺ, napr. pri vyhlásení konkurzu. Bez
ohl‘adu na vyššie uvedené, objednávatel‘ je vždy oprávnený nahradenie záručnej
zábezpeky bankovou zárukou odmietnuť a ponechat‘ si sumu záručnej zábezpeky u seba,
až do momentu uplynutia záručnej doby, kedy je povinný ju do 30 dní vyplatiť
zhotovitel‘ovi.

6.4

Návrh konečnej faktúry predloží zhotovitel‘ objedriávatel‘ovi najneskór v deň preberacieho
konania. Po potvrdení správnosti projektu skutočného vyhotovenia a geodetického
zamerania objednávatel‘om, resp. odborom GIS objednávatel‘a a po odovzdaní
objednávatel‘om požadovaných dokladov na preberacom konan ĺ, objednávatel‘ odsúhias
návrh konečnej faktúry.
Obsahom konečnej faktúry bude aj súpis vykonaných všetkých prác na stavbe v zmysle
rozpočtu so stavebnými položkami, resp. s položkami naviac prác.
Odsúhlasenú konečnú faktúru zhotovitel‘ predložĺ objednávatel‘ovi k úhrade.
Zhotovitel‘ je povinný na konečnej faktúre uviesť názov „Konečná faktúra‘.
Bez odsúhlasenia súpisov prác technickým dozorom objednávateľa, ktoré sú
súčast‘ou fakturácie, nemóže zhotovitel‘ predložit‘ čiastkové faktúry a konečnú
faktúru k úhrade.

6.5

Každá faktúra musí obsahovať všetky údaje podia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vrátane rozdelenia predmetu fakturácie
74 odsek 1.
na jednotlivé druhy dodaných tovarov a služieb v zmysle ustanovení
písmeno f) tohto zákona a ako prĺlohu musí obsahovať súpis fakturovaných prác s
vyčíslením ich hodnoty, potvrdený stavbyvedúcim a technickým dozorom objednávatel‘a,
potvrdenú kópiu objednávky zaslanej objednávatel‘om alebo vo faktúre bude uvedené
číslo objednávky, pod ktorým ju objednávatel‘ eviduje a zároveň v sume na úhradu
zohl‘adnĺ uplatnené zádržné objednávatel‘om v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3 tohto článku.

6.6

V prípade, že faktúra nebude obsahovat‘ údaje v zmysle článku Vl tejto zmluvy, je
objednávatel‘ oprávnený vrátiť ju zhotovitelovi na prepracovanie, resp. doplnenie. V takom
prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynút‘ dňom
doručenia a prevzatia opravenej faktúry spösobom uvedeným v odseku 6.7 tohto článku
zmluvy.

6.7

Splatnost‘ faktúr je tridsat‘ (30) dní odo dňa ich doručenia objednávatel‘ovi.
Faktúra sa považuje za doručenú dňom prevzatia v podatel‘ni objednávatel‘a.

6.8

Absencia výslovného odmietnutia faktúry objednávatel‘om neznamená, že táto faktúra
bola prijatá, pričom strany sa výslovne dohodli, že z akejkol‘vek platby uskutočnenej
objednávatel‘om nevyplýva, že sa tým objednávatel‘ vzdáva ktoréhokol‘vek zo svojich práv
alebo, že preberá čiastočné plnenie diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a taktiež táto
platba nemá vplyv na zodpovednosť zhotovitel‘a a ním poskytnuté záruky.

6.9

Objednávatel‘ je oprávnený kedykol‘vek zadržať splatnú platbu zhotovitelovi v prípade, ak
zhotovitel‘ nesplní ktorúkol‘vek z povinností stanovených mu zmluvou, a to až do
riadneho splnenia povinnosti zhotovitel‘a. Objednávatel‘ nie je v takomto prípade v
omeškaní.

6.10

Zhotovitel‘ nie je oprávnený, okrem prípadu, ak to výslovne stanovuje samotná zmluva,
požadovať od objednávatel‘a akékol‘vek zálohové platby alebo preddavky na cenu za
dielo. Toto pravidlo platí aj pre prípadné práce naviac požadované objednávatel‘om.

6.11

Zhotovitel‘ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám akékol‘vek pohl‘adávky voči
objednávatel‘ovi, ktoré mu vznikli podl‘a alebo v súvislosti s uzatvorenou zmluvou bez
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predchadzajuceho pisomneho suhlasu objednavatel a Poru
šenie tohto ustanove
za následok neplatnosť takéhoto postúpenia pohl‘adávky.
6.12

Zhotovitel‘ nemá právo započítat‘ svoje pohl‘adávky alebo
nároky voči objednávatel‘ovi
proti pohľadávkam alebo nárokom objednávatel‘a voči
zhotovitel‘ovi na akékol‘vek platby
podl‘a zmluvy ani proti• •iným nárokom alebo pohl‘a
dávkam objednávatel‘a voči
zhotovitelovi vzniknutým na základe zmluvy. Zhotov
itel‘ rovnako nemá právo
zadržiavat‘ a neplatiť akékol‘vek platby (ich časť) podl‘a
zmluvy z dóvodu akýchkol‘vek
nárokov alebo pohl‘adávok zhotovitel‘a voči objednávatel‘ovi.

6.13

Prípadné predčasné vyplatenie zádržného objednávatel‘
om nemá akýkol‘vek vplyv na
záručné povinnosti a zodpovednosť zhotovitel‘a za vady
diela. V prípade, ak by nároky
objednávatel‘a voči zhotovitel‘ovi prevýšili sumu
zádržného, použitie zádržného
objednávatel‘om bude považované iba za čiastočné uspo
kojenie jeho nárokov. Zhotovitel‘
je však naďalej povinný uhradiť objednávatel‘ovi sumu
, ktorá nebola uspokojená zo
zádržného, a to bez výhrad do troch (3) pracovných
dní odo dňa doručenia písomnej
výzvy objednávatel‘a na jej zaplatenie. Objednávatel‘
je taktiež oprávnený o použitú
čast‘ zádržného znížit‘ najbližšie splatnú sumu požadova
nú zhotovitel‘om. Takto doplnená
suma zádržného móže byt‘ opätovne objednávatel‘om použitá
podl‘a podmienok zmluvy.
Objednávatel‘ je oprávnený kedykol‘vek použit‘ zádržné
na uspokojenie akýchkol‘vek
svojich nárokov voči zhotovitelovi vzniknutých podl‘a, alebo
na základe, alebo v súvislosti
50 zmluvou.

6.14

Objednávatel‘ týmto bezpodmienečne a neodvolatel‘ne
vyhlasuje, že má na zmluvne
objednané práce na realizáciu diela podl‘a tejto zmluvy
zabezpečené dostatočné finančné
prostriedky.
Čivu

7.1

Podmienky vykonania diela

Objednávatel‘ poveruje funkciou technického dozoru objedn
ávatel‘a pre účely tejto zmluvy:
Ing. Peter Valachovič, vedúci divízie odvádzania odpadový
ch vád

Zhotovitel‘ poveruje funkciou stavbyvedúceho : Ing. Genc
Prebreza
V súlade s 6 ods, 7. zákona č.124/2006 Z.z. o bezp
ečnosti a ochrane zdravia pri práci
je
zamestnávatel‘ povinný starat‘ sa o bezpečnost‘ a
ochranu zdravia všetkých osáb,
ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracovisk
ách alebo v jeho priestoroch.
V prípade kompletného prevzatia staveniska (prac
oviska) zhotovitel‘om ten bez
zbytočného odkladu uvedie, kto bude vykonávat‘
na stavenisku funkciu bezpečnostného
technika.
7.2

Objednávatel‘ odovzdá stavenisko zhotovitelovi do desia
tich (10) pracovných dní po
nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy a po predložení nasle
dovných dokladov zhotovitel‘om
objednávatel‘ovi:
•
•
•
•
•

Dokladov o uzatvorení poistenia zodpovednosti za škod
u spásobenú prevádzkou
organizácie v súlade s článkom IX. zmluvy,
Dokladov o podaní oznámenia o začatí stavby na prísl
ušný inšpektorát bezpečnosti
práce a na príslušný stavebný úrad s uvedením objedn
ávatel‘a ako stavebníka v
oznámení,
Fotodokumentácie skutkového stavu terénu a dotknutých
objektov v mieste stavby
pred začatím prác v elektron ickej forme na CD,
Dokladov o oboznámení sa a informovaní zamestnan
cov z oblasti bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci vykonaného v súlade
s ustanoveniami
7 zákona
č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
Dokladov o školení zamestnancov z oblasti ochrany
pred požiarmi vykonaného v
súlade s ustanoveniami 20 a 21 vyhlášky Ministerstva
vnútra SR č.121/2002 Z.z. o
10

požiarnej prevencii,Dokladov o školení zameraného na stavebné
práce a práce s nimi
súvisiace (práce vo výškach a nad vol‘nou hIbkou) vykona
ného v súlade s
ustanoveniami
3 vyhlášky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR
č.14712013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpeč
nosti a ochrany
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrob
nosti o odbornej
spósobilosti na výkon niektorých činností (zhotovitel‘ predložĺ tieto
doklady iba v
prípade, že predmetom zrnluvne vykonávaných prác na diele bude
aj realizácia prác
vo výškach a nad volnou hlbkou).
• Vyššie uvedenú dokumentáciu zhotovitel‘ predloží k nahliadnutiu
oddeleniu BOZP a
PO 1050000 v origináloch a následne oddelenie BOZP a PO
1050000 vykoná
poučenie ( oboznámenie ) osób zhotovitel‘a v súlade s ustanoveniam
i 6 odsek 4/ a
následne ustanoveniami 7 odsek 8/ písmeno a) až c) zákona
124/2006 Z.z. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
K predmetnému poučeniu spracuje oddelenie BOZP a PO 1050000
dokumentáciu
formou „Prehlásenia o oboznámení sa so základnými zásadami
bezpečnej práce pre
osoby, ktoré sa s vedomím ByS, a.s. zdržujú v jej objektoch a na
jej pracoviskách za
účelom zmluvne dohodnutých prác a činností. Prehlásenia budú vyhoto
vené v dvoch
origináloch, pričom jeden obdrží zhotovitel‘ a druhý ostáva uložený
na oddelení BOZP
a PO 1050000. Ak nie sú splnené vyššie uvedené platnou legisla
tívou dané
pod mienky, zhotovitel‘ nemóže začať s výkonom prác.
• Kontakt na oddelenie BOZP a PO 1050000: vladim
ir.frank@bvsas.sk,,tel: 0903 271
001
V prípade nutnosti zhotovitel‘ zabezpečí pred zahájením staveb
ných prác taktiež
povolenia na výkopové práce, povolenia na uzávierky a obmedzenia
na komunikáciách,
osadenie dočasného dopravného značenia, ohlásenia poplatkovej
povinnosti za užívanie
verejného priestranstva.
7.3

Najneskór v deň odovzdania staveniska vykoná autorizovaný technik
BOZP uvedený
v bode 7.20 tohto článku poučenie (oboznámenie) zamestnancov
zhotovitel‘a v súlade s
ustanoveniami
6 ods. 4. a v súlade s ustanoveniami
7 ods. 8. písmeno a) až c)
zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Vyššie uvedený
autorizovaný technik BOZP spracuje bez zbytočného odklad
u k vyššie uvedenému
poučeniu príslušnú dokumentáciu vo forme „Prehlásenia o oboznámení
sa So základnými
zásadami bezpečnej práce. Tieto prehlásenia budú vyhotovené
v dvoch vyhotoveniach,
pričom po jednom obdrží každá zmluvná strana. V prípade, ak
nebude zo strany
zhotovitel‘a poskytnutá súčinnost‘ za účelom vyššie uvedeného
poučenia, zhotovitel‘
nemöže začať s výkonom prác na diele.
Zhotovitel‘ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť staveb
ný denník, kde sa budú
zapisovat‘ všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy,
najmá údaje o vedení
stavby, o časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu
a ich zdóvodnenie atď.
Zápis do denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy
boli práce vykonané. V
priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístup
ný. Povinnost‘ viest‘
stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím stavby.
Oprávnenie na zápis do denníka majú: technický dozor objednávatel‘
a, stavbyvedúci,
koordinátor dokumentácie, štátny stavebný dohl‘ad, autorský dozor.
Technický dozor objednávatel‘a je oprávnený dať pracovníkom
zhotovitel‘a príkaz
prerušiť práce, pokial‘ zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnutel‘n
ý a ak je ohrozená
bezpečnosť uskutočňovanej stavby, jej okolia, život alebo zdravie
pracujúcich na stavbe
alebo ak hrozia mé vážne hospodárske škody. Zhotovitel‘ má povinn
osť zabezpečit‘ účast‘
stavbyvedúceho na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykon
áva technický dozor
objednávatel‘a a bez meškania robit‘ opatrenia na odstránenie
oznámených vád a
odchýlok od projektu. V prípade, že stavbyvedúci nesúhlasí s vykon
aným záznamom, je
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povinný pripojit‘ k záznamu do troch
(3) pracovných dní svoje vyjadrenie, i
predpokladá, že s obsahom záznamu súhla
sí. Zhotovitel‘ je povinný uložiť tretí
pr
denných záznamov Od originálu tak, aby
bol k dispozícií v prípade zničenia originálu
.
7.4

Poplatky, prípadné postihy, pokuty, Škod
y, resp. majetkové sankcie z nedodrža
nia
podmienok stanovených povol‘ujúcim
orgánom a z dövodu neplnenia ustan
ovení
nariadenia vlády SR Č. 396/2006 Z.z. zná
ša zhotovitel‘ diela v plnom rozsahu.

7.5

Zhotovitel‘ je povinný udržiavať na prev
zatom stavenisku poriadok. Je povi
nný
odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté
z jeho prác a dodržiavat‘ čistotu komunik
áciĺ
v zmysle cestného zákona a zabezpečí bezp
ečnost‘ na stavbe a v jej dotknutom územ
í.

7.6

Zhotovitel‘ je povinný stavenisko zabe
zpečit‘ proti prístupu nepovolaných
osób
a zabezpečit‘ jeho stráženie a oddeliť prov
izórnym oplotením časť vo výstavbe
od
verejných plöch pokial‘ to bude technicky
možné.

7.7

Zhotovitel‘ v rámci zariadenia staveniska
umožní technickému dozoru objednávatel‘
a
užívat‘ kanceláriu, kde bude mať kedykol‘v
ek prístup k stavebnému denníku.
Pri zakrývaní vykonaných stavebných prác
alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúš
ky
diela je zhotovitel‘ povinný vyzvat‘ techn
ického dozoru objednávatel‘a na prev
erenie
zakrývaných prác. Výzva musí byt‘ ozn
ámená telefonicky príp. emailom techn
ickému
dozor objednávatel‘a a následne predložen
á min. 2 pracovné dni vopred pred úmy
slom
prebratia zakrývaných prác cez stave
bný denník na podpis technickému dozo
ru
objednávatel‘a.
Počas kontroly takýchto prác zhotovitel‘
predloží všetky výsledky vykonaných
skúšok
prác, doklady o kvalite použitých materiálo
v a stavebných výrobkov, certifikáty a
atesty.
Ak sa technický dozor objednávatel‘
a na túto kontrolu bez predchádzajúc
eho
ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej
lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denn
íku a
ktorá nesmie byt‘ kratšia ako dvadsaťštyri
(24) hodín Od plánovaného dátumu kontroly,
má
zhotovitel‘ právo takéto práce zakryt‘. Zhot
ovitel‘ sa však nezbaví zodpovednosti
za
prípadné vady takýchto zakrytých konš
trukcií a je povinný vykonať všetky
opatrenia
stanovené vo všeobecne záväzných práv
nych predpisoch a technických normách.
Ak
objednávatel‘ požaduje dodatočné odkrytie
a zistí, že zhotovitel‘ nesplnil svoje povinnos
ti a
zakryté konštrukcie majú vady, zhotovite
l‘ je povinný uhradit‘ objednávatel‘ovi
všetky
náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstr
ánením vád. Ak sa nezistí žiadna vada
,
uhradí
náklady súvisiace s týmto odkrytím objednáv
atel‘.
Pred zakrývaním vykonaných stavebnýc
h prác je zhotovitel‘ povinný vyho
tovit‘
fotodokumentáciu skutkového stavu zakr
ývaných častí stavby a jej kópiu pred
ložit‘
technickému dozoru objednávatel‘a v elekt
ronickej forme na CD/DVD nosiči pri pred
ložení
súpisov zrealizovaných prác na schváleni
e za účelom fakturácie.

7.8

‚

7.9

Zhotovitel‘ najneskór 15 dní pred ukončením
stavby oznámi objednávateľovi dokončen
ie
stavby. Objednávatel‘ najneskór do 10
dní Od oznámeného termínu dokonČenia
stavby
určí termín preberacieho konania.

7.10

Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela spisu
je technický dozor objednávatel‘a. Zápisnica
obsahuje súpis zistených vád a nedorobk
ov aj s term ínom ich odstránenia a prípa
dne
záznam o nevyhnutných dodatočne poža
dovaných prácach, ako aj prehlásen
ie
objednávatel‘a, že dielo preberá.
V prípade, že objednávatel‘ odmieta prev
ziať dielo, je povinný spísat‘ zápis o odm
ietnutí
prevzatia diela a uviesť v ňom svoje dóvo
dy.
Po riadnom odstránení vád a nedorobkov
vytknutých objednávatel‘om počas preb
eracieho
konania, z dóvodu ktorých odmietol prevziať
dielo, sa opakuje preberacie konanie,
o čom
sa vyhotoví taktiež zápisnica podl‘a hore
uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené
v
bode 7.9 tohto článku sa rovnako použijú
aj na oznámenie o opakovanom prevzatí
diela
po odstránení vád a nedorobkov z preberaci
eho konania.
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7.11

Zhotovitel‘ vypracuje ako súčasť odovzdania stavby zoznam stavebných objektov,
prevádzkových súborov, strojov, zariadení a technológií dodaných so stavbou spolu s
prislúchajúcimi štatistickými kódmi produkcie podl‘a Statistickej klasifikácie produktov
podIa činnosti (CPA), vydanej Nariadenĺm Európskeho parlamentu a Rady (ES) Č.
451/2008 a ich priemernou technickou dobou životnosti ako podklad pre zaradenie
hmotného investičného majetku.

7.12

Zhotovitel‘ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkol‘vek škody na zhotovovanom diele, a to
až do úplného dokončenia diela a jeho prevzatia objednávatel‘om za podmienok
uvedených v zmluve. Výlučným vlastnĺkom zhotovovaného diela je objednávatel‘.
Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a mým častiam diela
použitým zhotovitel‘om pri zhotovení diela nadobúda objednávatel‘ okamihom ich
zabudovania do diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov,
výrobkov a mých častí diela od zhotovovaného diela nemá za následok zmenu
vlastníckeho práva. Avšak zhotovitel‘ je pine zodpovedný za ochranu proti odcudzeniu
zabudovaného materiálu, komponentov a mých častí diela a prípadné odcudzenie súčastĺ
diela pine znáša zhotovitel‘.
Zhotovitel‘ sa zavázuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a mé časti diela, ktoré
použije na zhotovenie diela, budú bez akýchkol‘vek právnych vád (nebudú predmetom
záložného práva, mých práv tretĺch osáb, predmetom exekučného konania, nebudú
poňaté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že zhotovitel‘ bude v čase
ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a
mých častí diela.
Zhotovitel‘ sa zaväzuje, že pri zhotovovanĺ diela nepoužije žiaden materiál, komponenty,
výrobky a mé časti diela, na ktoré by sa vztahovala výhrada vlastnĺctva akejkol‘vek tretej
osoby. Zhotovitel‘ potvrdzuje, že objednávatel‘ je oprávnený sa za každých okolnostĺ
domnievat‘, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo
ktorejkol‘vek časti diela je v čase dodávky zhotovitel‘ a okamihom zabudovania materiálu,
komponentu, výrobku a!alebo ktorejkol‘vek časti diela do diela sa jeho výlučným
vlastníkom stáva objednávatei‘.
Objednávatel‘ je výlučným vlastnĺkom všetkých vecĺ, dokumentov, podkladov
odovzdaných zhotovitelovi na riadne a včasné zhotovenie diela, a to po celú dobu
zhotovovania diela zhotovitel‘om. Zhotovitel‘ je povinný a oprávnený použit‘ všetky ved,
dokumenty, podklady odovzdané mu objednávatel‘om na zhotovenie diela výiučne na účel
zhotovenia diela podIa zmluvy. Akékoi‘vek mé použitie vecí, dokumentov, podkladov
odovzdaných zhotovitelovi objednávatei‘om je zakázané a bude objednávatel‘om
považované za podstatné porušenie zmluvy. Po riadnom zhotovení diela, ako aj v prípade
predčasného ukončenia zmluvy, je zhotovitel‘ povinný všetky veci, dokumenty, podklady
odovzdané mu objednávatel‘om na zhotovenie diela vrátit‘ objednávatel‘ovi.
Vlastnícke právo k akejkol‘vek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného
vlastníctva) dodanej objednávatel‘ovi zhotovitel‘om podIa zmluvy (napr. autorské právo k
projektovej dokumentácii zhotovovanej zhotovitel‘om podl‘a zmluvy) bude riadne a v plnom
rozsahu prevedené na objednávatel‘a jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného
vlastníctva na objednávatel‘a je zahrnutý v cene.
Zhotovitel‘ podpisom zmluvy udel‘uje objednávatel‘ovi súhlas na akékol‘vek použitie diela,
resp. jeho častí podliehajúcich autorsko-právnej ochrane (ďalej len „Licencia“). Rozsah
tejto Licencie je neobmedzený, t.j. objednávatel‘ je oprávnený použiť dielo akýmkol‘vek
spásobom a akoukol‘vek formou. Licenciu zhotovitel‘ poskytuje bez akéhokol‘vek
časového ohraničenia. Licenciu poskytuje zhotovitel‘ objednávatel‘ovi odplatne, pričom
odplata za poskytnutie Licencie je zahrnutá v dohodnutej cene diela podia zmluvy.
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Lícencia sa udel‘uje ako výhradná, t.j. zhotovitel nesmie udeliť tretej o:be Ucen
použitie diela a je povinný sám sa zdržať ďalšieho použitia diela mým spósobom, ako
účely zhotovenia díela podl‘a zmluvy. Objednávateľ je oprávnený udelit‘ tretej osob
súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie (sublicenciu) aj bez súhlasu
zhotoviteľa.
7.13

Zhotovitel odovzdá objednávatel‘ovi najneskör pri odovzdávan( a preberaní d‘ela:
•

2X geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia
zhotovenom diele v digitálnej forme na CD/DVD

-

kompletné

údaje o

Geodetická dokumentácia bude vypracovaná v súradnicovom systéme S—JTSK a
výškovom systéme Balt p.v.
Súčasťou geodetickej dokumentácie bude zoznam súradníc a výšok lomových bodov
vykonaného diela, ako aj inžinierskych sjetí odkrytých, prípadne poškodených
a
opravených počas výstavby.
Výsledky merania je zhotovitel‘ povinný spracovat‘ len v programovom prostre
dí
MICROSTATION a odovzdanie vykonať vo formáte DGN.
Pred odovzdaním elaborátu objednávatel‘ovi, tento poskytnúť na kontrolu odboru GIS
objednávatel‘a, ktorý vykoná kontrolu úplnosti.
Objednávatel‘ si vyhradzuje právo, že zhotovitel‘ nemóže nakladat‘ s geodetickou
dokumentáciou bez jeho súhlasu.
Zhotovitel‘ zabezpečĺ predloženie geodetickej dokumentácie (kompletné údaje
o
vykonanom diele) proti potvrdeniu správcovi digitálnej mapy v zmysle všeobecného
záväzného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/1995 zo dňa 23.03.1995
o
digitálnej technickej mape Bratislavy, pokial‘ je uvedená požiadavka súčast‘ou
verejnoprávnych rozhodnutí, potrebných na užívanie diela po jeho odovzdaní a prevzatí.
Poskytnutie údajov tretej osobe je neprípustné.
-

7.14

Zhotovitel‘ sa zavázuje priebežne počas výstavby vykonávat‘ kontrolu realizácie stavby
geodetickým meraním v sůradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Balt p.v.

7.15

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom
rozsahu zabezpečí zhotovitel‘, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávat‘ závázn
é
pokyny.

7.16

Zhotovitel‘ v prípade vzniku škody spósobenej prevádzkou organizácie, alebo jeho
subdodávatel‘ov zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom
predloží objednávatel‘ovi písomný doklad.

7.17

Zhotovitel‘ uvol‘nĺ a upraví do póvodného stavu po ukončení stavby priestor staven
iska
a zariadenie staveniska v termíne podl‘a Čl. IV. tejto zmluvy.

7.18

Zhotovitel‘ sa zaväzuje, že kvalita dodávky bude zodpovedať príslušným záväzn
ým
aj nezáväzným normám (najvyšším štandardom kvality), technickým podmienkam,
stavebnému zákonu a predloženým a investorom schváleným plánom kontroly
vykonaných prác. Zhotovitel‘ bude rešpektovať rozhodnutia správnych orgánov vydaných
v súvislosti s touto stavbou, ako aj všeobecne záväzné nariadenia.
V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo
nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), zhotovitel‘ je povinný
prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať technický dozor objednávatel‘a
o
vydanie akýchkol‘vek potrebných objasnení alebo pokynov.

7.19

Prenosné dopravné značenie zabezpečí, udržiava, kontroluje a vráti do pávodného stavu
zhotovitel‘, pričom zodpovedá za ich osadenie, viditel‘nosť a čistotu.
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É.20

Zhotovitel‘ stavby je povinný (po preukázanĺ totožnosti) umožniť vstup na stavenisko
autorizovanému technikovi BOZP objednávatel‘a pánovi Vladimírovi Frankovi, tel.: 0903
271 001, vladimir.frankbvsas.sk alebo pani Ingrid Skodovej, tel.: 0902 956 876,
ingrid .skodova(bvsas.sk, za účelom vykonania kontroly dodržiavania bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci v zmysle platných predpisov.

7.21

Poskytovať informácie o stavbe tretím osobám möže zhotovitel‘ len so súhlasom
objednávatel‘a.

7.22

V prípade, že na opravu je vydané platné stavebné povolenie, zhotovitel‘ vykoná
označenie stavby podl‘a stavebného povolenia. Súčasne vykoná samostatné označenie
stavby podl‘a pokynov objednávatel‘a.

7.23

Zhotovitel‘ sa zaväzuje vykonať dielo pre objednávatel‘a za bežnej prevádzky v časti
objektu tak, aby:
• nedošlo k prerušeniu, resp. závažnému obmedzeniu ich prevádzky a to najmä z titulu
prerušenia dodávok médií a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia dopravnej
obslužnosti na komunikáciách,
• nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti osób.
Zhotovitel‘ je prostrednĺctvom zápisu v stavebnom denníku povinný zabezpečiť náležité
schválenie ním vypracovanej doplňujúcej výkresovej a inej technickej dokumentácie
podIa článku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpečenie realizácie
predmetnej stavby a jej uvedenie do prevádzky.
Dokumentácia musí byt‘ pred realizáciou technických opatrení, ktoré boll dóvodom pre jej
vypracovanie, schválená technickým dozorom objednávatel‘a
autorským dozorom a
povereným zástupcom objednávatel‘a vo veciach technických, pričom zhotovitel‘
uvedeným účastníkom stayby poskytne za účelom kontroly a schválenia v dostatočnom
časovom predstihu pred realizáciou opatrení lx kópiu dokumentácie v papierovej a lX v
digitálnej forme.
Pokial‘ má mať doplňujúca dokumentácia dopad na cenu za dielo je zhotovitel‘ povinný
prerokovať a schváliť uvedenú dokumentáciu aj s rozpočtárom objednávatel‘a.
‚

Odstávky médií (oznamovanie distribútorom a odberatel‘om, zabezpečenie náhradného
zásobovania dotknutých odberatel‘ov) z dóvodu realizácie predmetnej stavby je zhotovitel‘
povinný organizovať v súlade s relevantnými ustanoveniami zákonov, všeobecne
záváznými právnymi predpismi, prevádzkovými poriadkami a zápisnične odsúhlasenými
podmienkami distribútorov a dotknutých odberatel‘ov.
Zhotovitel‘ je pred začatím výkopových prác alebo mých prác, ktoré by mohli
ohrozit‘ eXistujúce podzemné a nadzemné inžinierske siete, ako sú kanalizačné,
vodovodné, plynovodné potrubia, káble vysokého napätia, telekomunikačné káble
a mé známe eXistujúce prekážky, povinný oboznámit‘ sa s ich umiestnením a
preverit‘ ich zemnými sondami.
Zhotovitel‘ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy a
mé
potrebné dokumenty, ktoré neboli súčast‘ou stavebného konania, ale sú potrebné k
realizácii prác súvisiacich s odstránením, prekládkou a znovuzriadením vedení
eXistujúcich inžinierskych sletí alebo mých prekážok.
Fred začatím prác je zhotovitel‘ povinný písomne požiadať vlastníkov, správcov alebo
prevádzkovatel‘ov inžinierskych sletí o ich lokalizáciu a v prípade podzemných vedení
vykonat‘ ich vytýčenie, prípadne sondovanie, ak to vyžaduje charakter prác pri vykonaní
diela.
Zhotovitel‘ je povinný vykonať a splnit‘ všetky opatrenia a požiadavky požadované
oprávnenými orgánmi, vlastníkmi, správcami alebo prevádzkovatel‘mi súvisiace
s
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odstranen rn prekladkou a znovuzriaden im vedeni eXistujucich inžinie
rskych sieti
známych prekážok.
Zhotovitel‘ bude zodpovedný za všetky, počas výkonu prác
ním alebo jeho
subdodávatel‘mi, spósobené Škody z titulu zanedbania vyššie špecifikovaný
ch povinností.
Takéto škody je zhotovitel‘ povinný na vlastné náklady odstránit‘ v
lehote určenej na ich
odstránenie.
V prípade nesúladu skutočnej polohy vedení eXistujúcich inžinie
rskych sietí s polohou
týchto sietĺ v projektovej dokumentácii, pričom nesúlad bude predsta
vovat‘ vzdialenost‘
menšiu ako je tolerancia uvedená vlastníkmi sletí v protokoloch o vytýče
nĺ alebo v mých
relevantných dokumentoch vlastníkov sietí, náklady vynaložené na
práce súvisiace s
odstránením, prekládkou a znovuzriadením všetkých vedení, prípad
ne na úpravu dlela,
ktoré buduje zhotovitel‘, znáša zhotovitel‘.
7.24

Pre vylúčenie akýkol‘vek pochybností platí, že akýkol‘vek zápis, záznam
alebo poznámka
ktorejkol‘vek strany v stavebnom dennĺku neznamená (bez ohl‘adu na
jej obsah) dohodu o
zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutých základných term ínov,
míl‘nikov resp. mé
zmeny zmluvy.

7.25

Akákol‘vek kontrola diela, alebo ktorejkol‘vek z ich častí objedn
ávatel‘om (resp. ním
určenými osobami) neznamená definitívnu akceptáciu predmetných
tovarov, diela alebo
jeho častí objednávatel‘om. Zhotovitel‘ je pIne zodpovedný za zhotov
ované dielo a znáša
všetky nebezpečenstvá súvisiace s dielom až do úplného dokon
čenia dlela a jeho
prevzatia v zmysle zmluvy objednávatel‘om.

7.26

Zhotovitel‘ je povinný predložiť objednávatel‘ovi k odsúhlaseniu
kompletný zoznam
všetkých subdodávatel‘ov a subdodávok diela, pričom v prípade
zmeny je zhotovitel‘
povinný do troch (3) pracovných dní od takej zmeny zaslat‘ objednávatel‘
ovi aktualizovaný
zoznam.

7.27

Objednávatel‘ si výsiovne vyhradzuje právo podia svojej úvahy
písomne odmietnuť
kedykoi‘vek akéhokol‘vek subdodávatel‘a zhotoviteia aiebo subdodávku
bez toho, že by
mal zhotovitel‘ nárok na akúkoľvek kompenzáciu aiebo náhradu.
Zhotovitel‘ je v prípade odmietnutia subdodávatel‘a povinný okamž
ite vykonat‘ všetky
potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávatei‘om ukonči
l spoiuprácu na
zhotovovaní dlela a zároveň aby takýto subdodávatei‘ najneskór do
troch (3) pracovných
dní odo dňa objednávatel‘ovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
Zhotovitel‘ je v prípade odmietnutia subdodávky objednávatei‘om okamž
ite vykonat‘ všetky
potrebné úkony na zrušenie subdodávky.

7.28

Objednávatel‘ je oprávnený (nie však povinný) v odóvodnených
prĺpadoch prevziať
subdodávatel‘a zhotovitel‘a (t.j. vyňať dodávku subdodávatel‘a
z ceikovej dodávky
zhotovitei‘a) a urobiť zo subdodávatei‘a svojho d‘alšieho zhotovitel‘a.
V takomto prípade sa
minimálne o sumu takto odňatej dodávky subdodávatei‘a znižuje cena
za dieio. Zhotovitel‘
je povinný v takomto prípade uzatvorit‘ s objednávatel‘om osobitný
dodatok k zmiuve,
ktorým budú usporiadané vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán.

7.29

Pokiaľ zhotovitel‘ neuhradí subdodávatei‘ovi aiebo subdodávatei‘orn
za riadne vykonanú
prácu dojednanú odmenu riadne a včas, následkom čoho
subdodávateľ písomne
upozorní na možnosť zastavenia výkonu ním vykonávaných prác
aiebo ich priamo
zastaví, pričom takéto zastavenie prác subdodávatel‘a aiebo viacerých
subdodávatei‘ov by
mohlo podl‘a názoru objednávatel‘a ohrozit‘ postup stavebných prác
a dodržanie termínu
dokončenia a odovzdania celého dieia, je objednávatel‘, po predch
ádzajúcom písomnom
upozornenĺ zhotovitei‘a a upiynutĺ lehoty určenej objednávatel‘om
na realizáciu nápravy,
oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (daňových dokiad
ov), resp. záverečnej
faktúry (daňového dokladu), a to až do doby, kedy oprávnené
nároky subdodávatei‘a
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alebo subdodávateľov, ktorí písomne pohrozili možnosťou zastavenia prác, budú
uspokojené zhotovitel‘om a toto uspokojenie bude objednávatel‘ovi preukázané. Počas
doby zadržania platieb podIa tohto bodu zmluvy nie je objednávatel‘ v omeškaní so
zaplatenĺm svojich peňažných záväzkov a zhotovitelovi nevzniká nárok na žiadne
zákonné ani zmluvné sankcie. Popri zadržaní platieb zhotovitelovi, má objednávatel‘
právo (nie však povinnosť) uhradit‘ dlžné sumy namiesto zhotovitel‘a, pričom o takto
zaplatené čiastky sa automaticky zníži cena za dielo.

ČI.VIII

Záručná doba

—

zodpovednost‘ za vady

8.1

Zhotovitel‘ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané podIa dohodnutých podmienok tejto
zmluvy a projektu stavby a zároveň zodpovedá za kvalitu diela po dobu plynutia záručnej
lehoty.

8.2

Záručná doba na vykonané dielo stavebnej časti diela je dvanásť (12) mesiacov, t.j.
jeden (1) rok na vykonané práce odo dňa prevzatia riadne dokončeného diela (bez vád a
nedorobkov) objednávatel‘om v zmysle bodu 7.10 či. VII. tejto zmluvy.

8.3

Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávatel‘ právo požadovať
bezodplatné odstránenie a zhotovitel‘ má povinnosť odstrániť reklamované vady
(predovšetkým skryté vady) diela.

8.4

Plynutie všeobecnej aj osobitnej záručnej doby na časti diela, pri ktorých sa odstraňujú
reklamované vady, sa prerušuje a opátovne žačína plynúť až dňom nasedujúcim po dni
písomného potvrdenia odstránenia vady objednávatel‘om. V prípade vád diela, pri ktorých
oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začĺna záručná doba plynút‘
odznova dňom nasledujúcim po dni odstránenia takto opravených vád a ich písomným
prevzatĺm objednávateľom.

8.5

V prípade tých častí diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný
osobitný servis resp. revízie, je zhotovitel‘ povinný predloží objednávatel‘ovi písomný
servisný plán, resp. plán povinných revízii počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi
príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo
revízi í.

8.6

V prípade vzniku akýchkol‘vek vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je
zhotovitel‘ povinný na písomnú žiadost‘ objednávatel‘a začať s ich odstránením v priebehu
maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch v priebehu maximálne dvanástich
(12) hodĺn a v prĺpade havárií ihned‘, a to bez nároku na úhradu nákladov s tým
spojených. Termín odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou naviac však do
tridsat‘ (30) dní, v prípade prevádzkových výpadkov do sedemdesiatdva (72) hodín
a v prípade haváriĺ do dvadsaťštyri (24) hodĺn Od uplatnenia reklamácie. Počas
odstraňovania vád, ktoré spósobili prevádzkový výpadok a/alebo haváriu, sa zhotovitel‘
zaväzuje zabezpečiť prevádzku týchto zariadení náhradným riešením, pokým neodstráni
vady, ktoré ich zaprĺčinili, a to bez nároku na úhradu nákladov s tým spojených. V
prĺpade, ak zhotovitel‘ neodstráni objednávatel‘om uplatnené vady, má objednávatel‘ právo
nechat‘ tieto vady odstrániť tretou osobou podIa vlastnej volby a na náklady zhotoviteľa.
Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyk‘á, avšak nebude ovplyvnená cenami
zhotovitel‘a. Táto cena prác vykonaných tretou osobou bude uplatnená voči zhotovitelovi
vo výške fakturovaných nákladov tret‘ou osobou s 10% prirážkou z celkovej fakturovanej
sumy netto. Objednávatel‘ je zároveň oprávnený požadovať od zhotovitel‘a aj zaplatenie
všetkých škód vzniknutých v dásledku vád a nákladov na práce potrebné na ich
odstránenie.

8.7

Najneskör tri (3) mesiace pred uplynutím prĺslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti
zhotovovaného diela, je zhotovitel‘ povinný pĺsomne upozorniť objednávatel‘a, resp. ním
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určenú osobu, na skutočnost‘, že sa končí záručná doba a presne urč‘ prĺsluš
vykonaného diela. Objednávatel‘ je oprávnený požadovať, aby sa zhotovitel‘ zúč
záverečnej obchódzky diela, za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránen
záručných vád a nedostatkov.
8.8

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel‘je oprávnený jednostranne (aj bez osobitného
súhlasu zhotovitel‘a) postúpit‘ svoje práva vyplývajúce zo záruk poskytnutých zhotovitel‘om
na dielo na akúkol‘vek tretiu osobu, resp. viaceré tretie osoby.

8.9

Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude dielo zhotovené
zhotovitel‘om spósobilé na jeho užívanie, zachová si objednávatel‘om a zmluvou
vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá zhotoviteľ za škodu, ktorá
objednávatel‘ovi vznikne v dösledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitel‘a.
ČI.IX

9.1

Poistenie

Zhotovitel‘ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistenĺ proti všetkým rizikám na svoju
ochranu, ochranu objednávatel‘a a kohokol‘vek v jeho mene a/alebo v mene jeho
subdodávatel‘ov proti akejkol‘vek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou
diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčast‘ou sú najmä tieto druhy poistenia:
a) poistenie proti poškodeniu diela, pokrývajúce fyzické a nepredvídané straty alebo
poškodenie, ktoré móže byt spósobené na diele alebo na stavenisku počas výkonu
prác s výškou poistného plnenia min. do výšky ceny za dielo;
b) poisteriie proti všetkým rizikám, ktoré je poistením proti strate alebo poškodeniu
akéhokol‘vek majetku (ktorý nie je určený byt‘ neoddelitel‘nou súčasťou diela), ktorý
na staven isko dodal zhotovitel‘ alebo ktokol‘vek v jeho mene alebo subdodávatel‘. Bez
toho, aby bob dotknuté uvedené, toto poistenie sa vzťahuje na opbotenie a všetky
ostatné bezpečnostné opatrenia a technické zariadenia, lešenie a akékol‘vek
pracovné nástroje a náradie. Poistné krytie sa dohodne aspoň do výšky ceny diela;
c) poistenie zodpovednosti tretej osoby postenie objektívnej zodpovednosti voči tretej
strane za ublíženie na zdravĺ (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej
osoby, ktoré móže byt‘ spósobené počas zhotovenia diela až do limitu zodpovednosti,
ktorý móže niekedy stanoviť objednávatel‘ podIa vlastného uváženia pod
podmienkou, že nebude nižší ako 100.000,- EUR na poistnú udabosť;
d) poistenie pracovníkov poistenie zodpovednosti voči zamestnancom objednávatel‘a
abebo ktorejkol‘vek osobe určenej objednávatel‘om alebo konajúcej v jeho mene v
súvislosti s predmetom zmluvy voči zamestnancom zhotovitela, zamestnancom
zástupcu objednávatel‘a a zamestnancom priamych subdodávatel‘ov za ublíženie na
zdraví (abebo usmrtenie), ku ktorému došlo na stavenisku do odovzdania diela podIa
zmluvy počas realizácie diela abebo pri plnenĺ akejkob‘vek inej povinnosti súvisiace s
predmetom zmluvy s poistným krytím najmenej do výšky 100.000,- EUR na poistnú
udabosť.
—

—

9.2

Zhotovitel‘ sám zodpovedá za úhrady prísbušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých
poistkách podIa bodu 9.1 tohto článku zmluvy.

9.3

Ak je potrebné abebo požadované objednávateb‘om rozšíriť abebo uzavriet‘ d‘alšie
poistenie, zhotovitel‘ sa zavázuje rozšírit‘ alebo uzavriet‘ každé také d‘abšie poistenie na
svoje vbastné náklady v súlade so zmluvou.

9.4

Uvedené poistné zmluvy zhotovitel‘a musia obsahovat‘ doložku týkajúcu sa výplaty
poistného pbnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) a (b) bodu 9.1. v
prospech objednávateb‘a), ako aj výslovné ustanovenie, podIa ktorého sa poisťovateb‘
zriekol práva na postúpenia práv voči objednávatel‘ovi, navyše sa označenie „poistený‘
rozširuje vo všetkých poistkách zhotoviteb‘a, aby zahřňabo objednávateb‘a a osoby
konajúce v mene objed návateb‘a.
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‚I

Zhotovitel‘ je ďalej povinný predložiť objednávatel‘ovi poistnú zmluvu alebo poistné zmluvy
obsahujúce všetky uvedené druhy poistenia s ich podmienkami do štrnástich (14)
pracovných dní po prevzatĺ staveniska zhotovitel‘om podia tejto zmluvy. Ak zhotovitel‘
svoju povinnosť podIa predchádzajúcej vety nesplní, objednávatel‘ je oprávnený odložit‘
úhradu zhotovitel‘ových faktúr do času, až zhotovitel‘ predloží takú poistnú zmluvu
objednávatel‘ovL Toto odloženie úhrady faktúr nie je omeškaním objednávatel‘a s úhradou
faktúr podIa zmluvy. Zhotovitel‘ je povinný udržovať takúto poistnú zmluvu v platnosti po
celý čas platnosti zmluvy, t.j. do prevzatia diela objednávatel‘om alebo do uplynutia
osobitných druhov poistenia dohodnutých v nej.
9.6

V prípade, ak zhotovitel‘ nesplní svoju povinnosť uvedenú v bode 9.5. tohto článku
zmluvy, je objednávatel‘ oprávnený (nie povinný) poistiť zhotovované dielo na náklady
zhotovitel‘a sám. Takto vynaložené náklady je objednávatel‘ oprávnený jednostranne
započítať na zaplatenie ceny diela.

Či.X

10.1

Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel‘ odovzdá dielo uvedené v Čl. III. po termíne uvedenom v Čl. IV, má
objednávatel‘ právo uplatniť si u zhotovitel‘a nárok na zmluvnú pokutu 0,1 % z celkovej
ceny bez DPH počas prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň
omeškania. Za každý ďalšĺ kaiendárny deň omeškania má objednávatel‘ právo uplatniť si
u zhotovitel‘a nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za dielo bez
DPH. V prípade uplatnenia nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, bude táto
vysporiadaná v rámci konečnej faktúry za dielo vzájomným zápočtom.
—

10.2

V prípade oneskorenej úhrady faktúry podIa Čl. VI. bod 6.7. má zhotovitel‘ právo uplatnit‘
si u objednávatel‘a nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý
kalendárny deň omeškania najviac však do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V
prĺpade uplatnenia nároku na zaplatenie úroku z omeškania je zhotovitel‘ povinný nárok u
objednávatel‘a uplatniť pĺsomne.

10.3

Ak zhotovitel‘ nezačne s odstraňovanĺm reklamovanej vady v Čase podIa či. VIII. bodu 8.6
tejto zmluvy, má objednávatel‘ právo túto opravu zadat‘ mému zhotovitelovi za podmienok
dohodnutých v bode 8.6., a na úhradu vykonaných prác použit‘ finančné prostriedky
zadržané v zmysle ČI. VI. bod 6.3. alebo bankovú záruČnú zábezpeku. Ak zhotovitel‘
nedodrží ustanovenie či. VIII. bod 8.6 termĺn odstránenia vád, má objednávatel‘ právo
uplatnit‘ si u zhotovitel‘a nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom jednosto
eur) za každý kalendárny deň omeškania za každú vadu, až do doby odstránenia
poslednej z vád.
—

10.4

V prípade, že zhotovitel‘ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo
zápisnice z odovzdania a prevzatia diela podl‘a či. Vil, bodu 7.10 má objednávatel‘ právo
uplatnit‘ si u zhotovitei‘a nárok na zmiuvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom jednosto
eur) za každý kalendárny deň omeškania, za každú vadu.

10.5

Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podIa zmiuvy je
objednávatei‘ oprávnený požadovat‘ od zhotovitel‘a v prípade porušenia niektorej z
ostatných povinnostĺ zhotovitei‘a (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou
zmluvnou pokutou), zapIatenie zmluvnej pokuty:
a) vo výške 0,05% z ceikovej ceny za dielo bez DPH za každý kaiendárny deň
omeškania zhotovitei‘a so spInenĺm povinnostĺ podia tejto zmiuvy až do ich
riadneho spinenia, pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, aiebo
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b) vo výške 0,25% z celkovej ceny bez
DPH, pri tých povinnostiach, pri
porušenie nie je možné napraviť dodatočným
riadnym plnením zo strany zhotovit
Všetky zmluvné pokuty podIa zmluvy sú splat
né do troch (3) dní odo dňa doručenia
písomnej výzvy objednávatel‘a na jej zaplatenie
zhotovitelovi.

10.6

10.7

Objednávatel‘ je oprávnený jednostranne zapo
čítať zaplatenie ktorejkol‘vek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel‘ povi
nný, na úhradu ceny zhotovitel‘ovi alebo na
akékol‘vek mé platby, na ktoré je podl‘a alebo
na základe zmluvy voči zhotovitel‘ovi
povinný (napr. zádržné).

10.8

Existencia povinnosti zmluvnej strany zapla
tiť druhej strane zmluvnú pokutu ani jej
skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo prísl
ušnej strany na náhradu škody, ktorá nie
je obmedzená výškou zmluvnej pokuty a nezb
avuje príslušnú stranu jej povinnosti splniť
svoje povinnosti alebo záväzky v súlade So zmlu
vou.

ČI.XI
11.1

Objednávatel‘ je oprávnený kedykol‘vek úplne
alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy a to
najmä v prípade, ak:
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
11.2

Predčasné ukončenie zmluvy

dielo je zhotovitel‘om vykonávané vadn
e, nekvalitne a/alebo nezodpovedá
požiadavkám stanoveným zmluvou a/ale
bo príslušným normám a právnym
predpisom;
zhotovitel‘ nedodržal niektorý zo základných
termínov alebo míl‘nikov uvedených v
časovom pláne výstavby;
riadne a včasné splnenie základných term
ínov, míl‘nikov a/alebo mých medzi
termínov
uvedených v časovom pláne výstavby vyho
dnotí objednávateľ ako
nepra vdepodobné;
zhotovitel‘ napriek upozorneniu objednávatel‘
a nezrýchlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrýchlen
ie procesu zhotovenia diela;
finančná, ekonomická a hospodárska situácia
zhotovitel‘a robí splnenie zmluvne
prevzatých povinností nepravdepodobným;
dochádza ku zmenám právnej formy zhot
ovitel‘a alebo sa zhotovitel‘ rozdel‘uje,
splynie alebo spojí s tretími osobami;
zhotovitel‘ neodstráni nedostatky a vady diela
v primeranej dodatočnej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednávatel‘om;
zhotovitel‘ opakovane porušuje ustanovenia
zmluvy a/alebo neplní riadne a včas
svoje povinnosti podIa zmluvy;
objednávatel‘ d‘alšie zhotovovanie diela vyhodnot
í z hl‘adiska jeho plánovaného účelu
ako neefektívne;
zhotovitel‘ stratil akékol‘vek oprávnenie na výko
n podnikatel‘skej činnosti nevyhnutnej
na riadne a včasné dokončenie diela v súlad
e s príslušnými právnymi predpismi;
alebo
sa ktorékol‘vek vyhlásenie alebo ubezpečenie
zhotovitel‘a uvedené v tejto zmluve
ukáže ako nepravdivé a nesprávne.

Zhotovitel‘ je oprávnený odstúpiť od zmluvy iba
v prípade, ak
a) objednávatel‘ o viac ako šesťdesiat (60)
dní neoprávnene mešká s úhradou splatnej
časti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo
splatnej sumy; alebo
b) objednávatel‘ opakovane a napriek pred
chádzajúcej písomnej výzve zo strany
zhotovitel‘a s poskytnutím primeranej lehoty
na poskytnutie riadneho plnenia porušuje
ustanovenia zmluvy a/alebo neplní riadne a
včas svoje povinnosti podIa Zmluvy.
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Odstúpenie od tejto zmluvy musí mat‘ písomnú formu a musí byt‘ doručené druhej
zmluvnej strane. Učinky odstúpenia nastanú v deň doručenia pĺsomného odstúpenia.
Dósledky odstúpenia od zmluvy sa nadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody zmluvných strán zostáva
nedotknuté.
11.4

V prípade predčasného ukončenia zmluvy je zhotovitel‘ povinný najneskór do troch (3)
pracovných dnĺ odo dňa účinnosti odstúpenia vypratat‘ stavenisko a protokolárne
odovzdať objednávatel‘ovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy
vykonaných častí diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí diela
určí objednávatel‘ a termĺn tohto prevzatia vhodným spósobom oznámi zhotovitel‘ovi,
pničom zhotovitel‘ je povinný objednávatel‘om stanovený termín rešpektovať. V prípade
nesplnenia povinností uvedených v tomto bode 11.4 zmluvy, je objednávatel‘ oprávnený
požadovat‘ od zhotovitel‘a zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000,- EUR (slovom
desaťtisĺc eur) za každý deň omeškania zhotovitel‘a 50 splnením jeho povinnosti.

11.5

Aj po skončení zhotovovania diela podl‘a zmluvy, sa zhotovitel‘ zaväzuje poskytnúť
objednávatel‘ovi požadovanú súčinnosť (napr. pri koordinácii prác) tak, aby ďalší priebeh
zhotovovania diela nebol žiadnym spósobom dotknutý a/alebo znemožnený. V opačnom
prípade zhotovitel‘ zodpovedá objednávatel‘ovi za škodu, ktorá mu tým vznikla.

11.6

Pri predčasnom ukončení zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v
súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pričom sa tieto
ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.

11.7

Predčasné ukončenie zmluvy, bez ohl‘adu na zmluvnú stranu, ktorá túto zmluvu ukončila,
sa nedotýka zodpovednosti zhotovitel‘a za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a
rovnako sa netýkajú plynutia záručných dób podl‘a zmluvy.
ČI.XU

Vyššia moc

12.1

Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vóle
povinnej strany, ani ich nemóžu ovplyvnit‘ zmluvné strany, bránia im v splnení svojich
povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo
jej následky odvrátila alebo prekonala, a d‘alej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku
predvídala, napríklad vojny, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy.

12.2

V prípade, že niektorá zmluvná strana zistí, že z dóvodu vyššej moci je znemožnená
realizácia jednej alebo viacerých jej povinností, okamžite to oznámi druhej zmluvnej
strane.
Toto oznámenie musí byť písomné a musí obsahovat‘ údaje o vzniku a povahe okolností
a jeho možných dósledkoch pre realizáciu tejto stavby.

12.3

V prípade, že sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chciet‘ odvolat‘ na vyššiu moc,
požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu plnenia, cene za
dielo a času plnenia.
V prípade, že nedójde k dohode, zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc má
právo odstúpiť od zmluvy.
Učinky odstúpenía nastanú dňom doručenia písomného oznámenia druhej zo zmluvných
strán.
ČI.XIII

Doručovanie
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13.1
13.2

13.3
13.4

Všetky oznámenia a žia
dosti podľa zmluvy bu
dú urobené v písomne
doručené osobne, kuriérom
j form
, alebo doporučenou
poštou.
Takéto oznámenia, žiado
sti a zasielané dokumenty
sa budú považovať za do
ručené:
a) momentom odovzdan
ia na takejto adrese alebo
momentom odmietnutia
prípade osobného doruč
prevzatia (v
enia a doručenia kuriérom
),
b) uplynutím 5. (piateho
) kalendárneho dňa od
ich odoslania (v prípa
doporučenou poštou) ale
de doručovania
bo,
Oznámenia, žiadosti a do
kumenty doručené v da
ný pracovný deň v čase
pracovnej doby (8:00 až
mimo bežnej
16:00) budú považované
za doručené nasledujúc
i pracovný deň.
Oznámenia, žiadosti a do
kumenty, ktoré majú byť
zmluvnej strane doručen
zmluvná strana neozná
é, budú pokiaY
mila druhej zmluvnej
strane mé kontaktné
oznámením minimálne
údaje písomným
desat‘ (10) pracovnýc
h dní vopred, druhej
doručované na nasledovn
zmluvnej strane
ú adresu:

Zhotoviteľ:
adresa:
vo veciach zmluvných do
rúk:
tel.:
e-mail:
vo veciach technických do
rúk:
tel.:
e-mail:
Objednávatel‘:
adresa:
vo veciach zmluvných do
rúk:
tel.:
e-mail:
vo veciach technických
do rúk:
tel.:
e-mail:

13.5

—

Bratislavská vodárenská
spoločnost‘, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Br
atislava
Ing. Miroslav Kollár, PhD.,
člen predstavenstva
výrobný riaditel‘, na zákla
de štatútu predstavenstv
a
02/48 253 147 (sekretar
iát)
miroslav.kotar(bvsas.sk
Ing. Peter Valachovič, ve
dúci divízie odvádzania
odpadových vöd
0903 719044
peter.vaIachovic(bvsas
.sk

Oznámenia, žiadosti a do
kumenty, doručované po
dIa zmluvy budú v slove
nskom jazyku.

ČI.XIV
14.1

ASAP Group SK s.r.o.
Laurinská 138111, 811 01
Bratislava
Mgr. Martin Peczár
0948 300 600
nfoasapkrtkovanie.sk
Ing. Genc Prebreza
0948 300 600
infoasapkrtkovanie.sk

Zachovanie dóve
rnosti informác
ií

Každá zo zmluvných str
án sa zavázuje, že ked
ykol‘vek po dni uzatvore
predchádzajúceho súhla
nia zmluvy bez
su druhej zmluvnej stran
y nevyužije, neposkytn
akejkol‘vek tretej osobe,
e
ani neoznámi
s výnimkou svojich splno
mocnených zástupcov,
oprávnenie vyplýva priam
ktorým toto
o z udeleného plnomoc
enstva, audítorov, ktorí
účtovnú závierku príslu
budú overovať
šnej zmluvnej strany, ma
terskej spoločnosti ale
ktorá ovláda materskú
bo spoločnosti,
spoločnost‘, zástupcom
fin
ancujúcich bánk alebo
zákonom alebo požiada
v súlade so
vkou správneho alebo reg
ulačného orgánu alebo
ktorému podlieha v zm
mého orgánu,
ysle všeobecne záväzn
ých právnych predpiso
akékol‘vek informácie
v alebo zmluvne,
o obchodných vzt‘ahoch
s druhou zmluvnou str
informácie tajného alebo
anou, akékol‘vek
dčverného charakteru, a
že uchová v tajnosti všetk
y obchodné,
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7
‚
14.2

dóverné, tajné alebo mé informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti
dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikatel‘skej
činnosti alebo mých záležitostí druhej zmluvnej strany.
Okrem vyššie uvedeného, ktorákol‘vek zmluvná strana má právo poskytnút‘ takéto
informácie:
a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo mého konania, ktorého je
účastníkom, a ktoré sa ved je v súvislosti So zmluvou,
b) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadne spracovávanie dát,
c) osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva arch iváciu zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu arch iváciu zmluvy, a
d) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkol‘vek zo zmluvných strán.

14.3

Každá zo zmluvných strán vynaložĺ primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo
vyzradeniu akýchkol‘vek dóverných informácií o vyššie uvedených zálež itost iach.

Či.Xv

Záverečné ustanovenia

15.1

Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných dodatkov k
tejto zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými
zástupcami obidvoch zmluvných strán.

15.2

Na právne vzťahy osob itne neupravené touto zmluvou sa vzt‘ahujú príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v
Slovenskej republike.

15.3

Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade organizačných zmien všetky práva a
povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy postúpia na novú nástupnícku právnickú, resp.
fyzickú osobu.

15.4

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia
ponechá objednávatel‘ a dve (2) vyhotovenia zhotovitel‘.

15.5

Na základe eXplicitne prejavenej vále zmluvných strán, zmluva nahrádza všetky
predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto
dohody, zmluvy alebo dojednania, ak eXistujú, strácajú platnost‘ a záväznost‘ odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

15.6

Neoddelitel‘nou súčast‘ou tejto zmluvy sú nasledovné prĺlohy:

‚

prĺloha č.1

prĺloha č.2
prĺloha č.3
príloha č.4

-

-

-

—

Rozpočet stavby, identický s cenovou ponukou zhotovitel‘a
zo súťaže zo dňa 7.9.2020
zámerne vynechané
zámerne vynechané
vzor Zmenového listu

V prípade rozporov medzi zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia zmluvy a v
ostatnom platí právna sila dokumentov v poradí v akom sú uvedené v tomto bode 15.6
zmluvy.
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15.7

Táto zmluva nadobúda platnost‘ a účinnost‘ dňom jej podpisu oprávnenými zástu
oboch zmluvných strán a v prípade, ak ide o zmluvu, ktorá je povinne zverejňova
zmluvou v zmysle ustanovenĺ Sa ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístup
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v
znenĺ neskoršĺch predpisov, zmluva nadobudne účinnost‘ dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia podia ustanovenĺ 47a zákona č. 40/1 964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov.

15.8

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečĺtali a porozumeli jej, že ich vála v nei
dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vóle sú
dostatočne určité a zrozumitelné, zmluvná vol‘nosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s
jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa

‚ť‘

V Bratislave, dňa

(—

Za objednávatel‘a:
Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.
‘‘$
—‘

; 4‘ZL.-

Za zhotovitel‘a:
ASAP — Group SK s.r.o.

RA?

‘Á

MAP - Group SK s.r.o.
Lauflnsk 11, 811 01 8mesva

‘.-(

IČO: 51882001 Dič; 212082939

rcTJ
-

‘r

-.

r

Ing. Miroslav Kollár PhD.,
člen predstavenstva/výrobný riaditel‘
na základe štatútu predstavenstva

Ir

ienc Prebreza

/9
Mgr. Martin Peczár
konatel‘

4-
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KRYCI LIST ROZPOCTU
Názov stavby

Ferjenčíkova Oprava kanalizácie

JKSO

-

Názov objektu

EČO
Miesto

Bratislava

ičo

ič DPH

Objednávateľ
Projektant
Zhotovitet
Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

CPv

I

107.09.2020

CPA

Merné a účelové jednotky
Počet

Náklady! 1 mj.

O

Počet

0,00

Náklady! 1 mj.

O

Počet

.

Náklady! 1 mj.

0,00

0

0,00

Rozpočtové náklady EUR

A

Základné rozp. náklady

B

Dopinkové náklady

C

Vedi‘ajšie rozpočtové náklady

1 HSV

Dodávky

11 949,18

8 Práca nadčas

0,00

13 GZS

0,00

2

Montáž

51 128,79

9 Bez pevnej podl.

0,00

14 Projektové práce

0,00

3 Psv

Dodávky

0,00

10 Kultúrna pamiatka

0,00

15 Stažené podmienky

0,00

4

Montáž

0,00

11

0,00

16 Vplyv prostredia

0,00

5 “M“

Dodávky

0,00

17 InéVRN

0,00

6

Montáž

0,00

18 VRN z rozpočtu

0,00

19 VRN (r. 13-18)

0,00

22 Ostatné náklady

0,00

7 ZRN (r. 1-6)
20 HZS

63 077,97
0,00

12 DN (r. 8-11)
21 Kompl. činnosť

0,00

Projektant

D

Celkové náklady

23 Súčet7, 12, 19-22
Dátum a podpis

24DP

Pečiatka

63 077,97

20000!
‚

°

‚

Objednávatel‘
25

Dátum a podpis

E

Pečiatka

Zhotovitel‘

Dátum a podpis

Cena s DPH (r. 23-24)
Prípočty a odpočty

26 Dodávky zadávatel‘a

0,00

27 KÍzavá doložka

0,00

28 Zvýhodnenie

Pečiatka

-,1

+

-

0,00

Stavba:
Objekt:
-

Feršenčíkova Oprava kanaHzácie

Objednávateľ:
Zhotovitel:
Miesto: Bratislava
Kód

I

Vodorovné konštrukcie

Zemné práce

Popis

4
Rúrové vedenie

Práce a dodávky HSV

8
Ostatné konštrukcie a práce-búranie

HSV

9
Presun hmót HSV
Ostatně

99
OST
Celkom

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

7. 9. 2020

Spracoval:

7 033,226

II 949,184

I 116,236

22 111,186

40 278,789

6 41 8,560

I 395,328

29 144,412

52 227,973

0,000

4,790

12,672

231,597

249,059

0,000

0,000

0,000

0,000

114,172

114,172

Dátum:

279,092

I 781,694

7 717,457

0,000

0,000

Suť celkom

4 636,866

7 71 7,457

7 552,216

0,000

114,172

Hmotnosť celkom

0,000

7 552,216

10 850,000

249,059

Cena celkom

0,000

10 850,000

63 077,973

Montáž

0,000

51128,789

Dodávka

11 949,184
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Stavba:
Objekt:
-

Ferienčikova Oprava kanalizácie

Objed návate ľ:
Bratislava

Zhotovitel‘:
Miesto:

ROZPOČET

7. 9. 2020

Spracoval:

Dátum:

I

550,000

22,368

0,000

7 033,226

11 949,184

513,268

330,336

550,000

22 111,186

40 278,789

513,268

352,704

550,000

29 144,412

52 227,973

0,008

0,000

0,000

0,000

231,597

249,059

Hmotnosť
celkom

Práce a dodávky HSV

1,000

3,674

0,000

1 680,864

0,000

Cena celkom

Zemné práce
sub.

96,000

5,579

925,344

3 133,060

0,000

I

HSV

Geodetické práce vytýčenie inžinierských sieti pred výkopovými
pracami

m

92,000

755,520

3 133,060

1 720,584

0,000

I

I

Rezanie eXistujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hbky nad 50 do
100 mm

m2

17,509

0,000

1 720,584

2 321,924

0,000

I

000300016.S

Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100
mm, -O,18100t

96,000

34,055

0,000

2 321,924

229,842

0,000

Montáž

000
919735112.S

Rezanie eXistujúceho betónového krytu alebo podkladu hlbky nad 150 do
m
300 mm

92,000

18,702

0,000

229,842

3 111,800

0,000

I

1
221
113107142.5

m2

92,000

10,274

0,000

3 111,800

622,800

0,000

(

2
221
919735124.S

Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150
do 300 mm, -0,50000t

m2

226,000

1,017

0,000

622,800

770,500

Dodávka

3
221
113107132.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého
drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t

m3

226,000

62,236

0,000

770,500

Cena
jednotková

4
221
113307124.5

m3

50,000

12,456

0,000

Množstvo
celkom

5
221
132201 202.S

m3

50,000

15,410

32,936

MJ

6
001
132201209.5

m3

50,000

13,386

Popis

7
001
132211121.S

Priplatok za lepivosť pri hibeni rýh š nad 600 do 1300 mm ručným
náradím v hominetr. 3

m3

8,000

Kód položky

8
001
132211139.S

Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného
vedenia

m

KCN

9
001
120001101.S

Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200

Č.

10
001

119001411.S

Výkop ryhy Šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3
Príplatok k cenám za lepivost‘ pri hĺbeni rýh š. nad 600 do 2 000 mm
zapaz. i nezapažených, s urovnanim dna v hornine 3
Hĺbenie rýh Šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3- ručným
nárad im

-

11
001

151101112.S

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, priložné do 4 m
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, priložné hlbkydo 4 m
Lóžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z
kameniva drobného ťaženého 0-4 mm
Obsyp potrubia

276,000

44,155

3,871

0,000

451,058

0,000

130,272

726,800

361,394

1 068,396

1 657,104

726,800

812,452

1 068,396

1 787,376

107,088

0,000

34,790

0,000

0,235

0,086
6,476
m2

18,400

15,800

276,000

m3

46,000

m2

m3

—

12
001

451572111

1511011 02.S

271

175101101.S

001

74,152

13
14

001
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ľ
Kód položky

I

Dodávka

I

Montáž

I

Cena celkom

I

Hmotnosť
celkom

0,000

Cena
jednotková

201,314

0,000

Množstvo
celkom

2446,924

201,314

384,000

0,000

MJ
53,194

0,000

384,000

1 854,720

Popis
46,000

3,126

0,000

1 854,720

0,000
7,443

606,832

77,924

684,756

35,535

101,660

m_3
64,400

0,300

0,000

690,336

I

m3

1 280,000

18,000

690,336
92,000

45,940

2446,924

Suchýbetón

m3

103,040

0,000

I

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4,
nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m

t

3,196

0,000

162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4,
nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalšich a začatých
1000 m

216,000

I

001

162501 123.S
Poplatok za skladovanie Zemina a kamenivo (17 05) ostatné
m3

589720001310.S

001
171209002.S
Zásyp sypaninou 50 Zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo
objektov nad 100 do 1000 m3

19
001
174101002.S

-

20
001
m2

2 144,428

13,344

674,452

1 228,476

1 469,976

111,136

23,309

1 117.340

92,000

13,353

m2

92,000

Vodorovné konštrukcie

0,000

4 636,866

279,092
279,0921

871,710

646,842

I 781,694

1 116,2361

1 116,236

871,710

646,842

6 41 8,560

1 395,328
1 395,3281

0,059

0,000

4,790

12,672
12,6721

—

m2

4
Vyspravenie kynety

15,401

0,000

Kameninová hrdlová rúra, DN 300, spoj C, trieda pevnosti 240

m

42,000

82, 733

3 474, 786

0,000

3 474, 786

4,200

63,4241

1465517103S

Rúrové vedenie
42,000

20,755

597110001600. S

22,000!

8

Demontáž kanalizačného potrubia z kameninových rúr Od DN 300 do DN
m
500 mm -0,230

42,000

Kryt cementobetónový cestných komunikácii hr. 200 mm
Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastiXový SMA 16 O hrubozrnný,
po zhutnení hr. 60 mm š. do 3m

—

21

581130115.S

564761111.S

221
576151411.S

221

23
221

22

24

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s
rozprestretim a zhutnením hr. 200 mm

I

831379011

m

597

1m2

271
831372121

312

26
271

25

27

Montáž potrubia z rúr kamenin. tesnených gumovými krúžkami v sklone
do 20 % DN 300

28

2,282

193,680

0,000

I 162,080

95,844

0,000

95,844

1 162,080

0,000

0,516

0,016

6,000

167,298

42,000

167,298

m

Kameninová hrdlová odbočka 90, ON 300/200, spoj C/F, frieda pevnosti
240, KERAMO STEINZEUG
ks

0,000

Skúška tesnosti kanalizácie D 300

27,883

837371221

597120006600

6,000

271

892371000

t

t

114,172

2 283,440

114,172

21,163

0,397

12,492

0,000

0,000

0,000

0,000

2 416,222

906,526

1 426,237

7 717,457

2 416,222

906,526

1 426,237

7 717,457

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

t

7 552,216

0,000

0,000

7 552,216

7 552,216

2 968,472

0,000

7 552,216

2 968,472

0,000

0,000

30,323

26,000

249,059

114,172

t

t

—

271

597

ks

29

Montáž kamenin, tvarovky odbočnej, tesnenie gumovými krúžkami, na
kamenin, potrubí DN 300

31

30

Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Odvoz sutiny a vybúraných hmĎt na skládku za každý ďalši 1 km
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných
hmčt

Odvoz sutiny a vybúraných hmót na skládku do 1 km

9
979081121

979081111

013
97908721 3.S

013

33
221

32

34

Poplatok za skladovanie

betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné

Presun hmöt HSV

-

99

Presun hmót pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast., hmót alebo
sklolamin. v otvorenom výkope

979089012

998276101

013

271

35

36
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Č.
KCN

k.

Kód položky

Celkom

Popis

MJ

‚

Množstvo
celkom

tr2n k

I

Cena
jednotková

Dodávka

11 949,184

Montáž

51128,789

Cena celkom

63 077,973

j

Hmotnosť
celkom

249,059

ľ
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