
a

tl

,!

zm|uva o dielo
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl, zákona č,5L3|L99L Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších

predpisov (d'alej len ,,Obchodný zákonník") a ako výsledok verejného obstarávania podía zákon a 343l20t5
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoných zákonov (d'alej len zákon o verejnom

obstarávaní)

(d'alej v texte len ,,Zmluva"\

článok t
Zmluvné strany

LI Objednávateí

Názov organizácie: Centrum sociálnych služieb Kežmarok
Sícilo organizácie: Pod iesom 55216,06001 Kežmarok
Štatutárny zástupca: Mgr. Daniela Pichnarčíková - riaditeíka
tČo: L7L49975
Dlč: 2O2O7O35O9

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):

Mgr. Daniela Pichnarčíková - riaditelka, 0904 470 252, riaditel@csskezrnarok-kk.yucpo.sk,
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):...

Mgr. Daniela Pichnarčíková - riaditeíka, 0904 470 252, riaditel(ocsskezmarok-kk,vucpo,sk
(d'alej len,,Objed návateí")

a

L.2 Zhotoviter

Názov: Jozef Balabas, VODA - UK - PLYN

Sídlo : Mierová 31, 059 71 [ubica
Štatutárny orgán: Jozef Balabas

Zapísaná v: Okresný úrad Kežmarok, Číslo živnostenského registra :703-974
lČo:11946598
DlČ:IO2O72O92L
tČ opH: sK1o2o72o92l
Ban kové spojenie : Slovenská sporiteIna, a,s.,

lBAN, SWlFT: SK06 0900 0000 0000 9329 3913
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Jozef Balabas, konateÍ,

0903603682, ba labasjozef@gm a il.com
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Jozef Balabas, konatel,

0903603682, ba Iabasjozef@ gmail.com

(d'alej len,,ZhotoviteI")

článok z
Preambu!a

2.I Túto zmluvu uzatvára Objednávateí ako verejný obstarávateí so Zhotoviteíom ako ÚspeŠným

uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky ,,Rekonštrukcia kotolne ,

nová terapeutická miestnosť v DSS |lubica", zadávaním zákazky s nízkou hodnotou postupom

podla § I77 ZVO, Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade so súťažnými podkladmi a ich
prílohami, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak

k vysvetlovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzaČa.

2.2 Zmluvné strany závázne vyhlasujú a prejavujú svoju vóťu, že budú spoločne koordinovať postup a

poskytovať si vzájomne nevyhnutnú súčinnosť pri riadnom plnení predmetu tejto Zmluvy.
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2,3 Predmet zmluvy bude financovaný z ulastnýuh zrlrojov Objednávatela / z iných zdrojov získaných na

základe nenávratného finančného príspevku (d'alej len ,,NFP") ak budú v rámci príslušnej výzvy a
schválenej žiadosti na daný účel zabezpečenia financovania predmetu zmluvy schválené a
poskytnuté.

článok g

Predmet a doba trvania Zmlurry

Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci projektu

,,Rekonštrukcia kotolne - nová terapeutická miestnosť v DSS [ubica". Táto Zmluva sa uzatvára na
dobu určitú: odo dňa jej účinnosti do protokolárneho odovzdania stavby bez vád a nedorobkov.

Predmet zmluvy je určený naceným výkazom výmer, ktoný tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy

Dielo bude realizované v súlade s Prílohou č, 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteí sa zavázuje realizovať pre
Objednávateía predmet Zmluvy - Dielo podía podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v
množstve, kvalite, špecifikácií a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmá:

pod ía technickej špecifikácie;

podIa časového harmonogramu;

podía oceneného výkazu výmer;

podla svojej ponuky predloženej vo verejnom obstarávan| na základe ktorej bol vyhodnotený
ako úspešný uchádzač a ako ZhotoviteI predmetu Zmluvy.

Súčasťou predmetu plnenia sú aj d'alšie plnenia Zhotoviteťa, najmá:

priebežná aktualizácia časového harmonogramu zhotovenia diela;

vykonanie všetkých skúšok v súlade so skúšobným plánom a predpísaných príslušnými
právnymi predpismi, ktoré uskutoční Zhotoviteí na vlastné náklady v zmysle § 13 zákona č.

254/L998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov;

spracovanie a odovzdanie plánu užívania stavby pozostávajúceho z pravidiel užívania, pravidiel
technických prehliadok, pravidiel údržby v zmysle zákona č.25417998 Z.z. o verejných prácach v
znení neskorších predpisov;

iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z príslušných právnych predpisov alebo
z písomnej požiadavky Objednávateía.

Zhotovitel potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu,
ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými
znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, aže doklady a

dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s predmetom
Zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne a ZhotoviteI do nich zahrnul všetky práce a náklady,
ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela, ktoré má byť v zmysle tejto Zmluvy realizované pri
jej riadnom plnení vzniknúť.

Zhotoviteí vyhlasuje, že sa dostatočne a detailne oboznámil s projektovou dokumentáciou jej
preštudovaním a vyhlasuje, že je možné na jej základe dielo zrealizovať v dohodnutom čase,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutú cenu.

čtánok l
Kvallta predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavázuje realizovať a dodať predmet Zmluvy bez vád a nedorobkov brániacich jeho
riadnemu používaniu, na ktoný je predmet Zmluvy určený a za ktoným sa Dielo realizuje a to v
súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve,

Pri realizácii Diela sa Zhotoviteí zavázuje postupovať samostatne v súlade s príslušnými všeobecne
záváznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a
slovenskými technickými normami a je viazaný pokynmi Objednávateía. Zhotoviteí pri realizácii
Diela nepoužije materiály, o ktoných je v čase jeho použitia známe, že sú škodlivé, Zhotovitel sa

3.I

3.4

3,2

3.3

35

4.I

4.2
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4.3

zavázuje postupovať pri realizácii cliela v súlade so zákonom č. 7gg/2o73 Z. z. o stavebných
výrobkoch a o zmene a doPlnení niektonich zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MV
SR Č, 94/2004 Z, z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri
výstavbe a pri užívaní stavieb.

ZhotovitelvYhlasuje, Že sa oboznámilso všetkými podkladmivymenovanýmiv bode 3,1a 3.3 tejtoZmluvY, ktoré mu boli objednávatelom poskytnuté, a s ktonými sa spája realizácia Diela a je si
ebehu výstavby - realizácie Diela si nemóže uplatňovať nároky na úpravu
okrem zmien, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a ktoré sú prípusiné v zmysle
tarávaní ak to bude počas realizácie Diela nevyhnutné a pokiaísa na daných

zmenách zmluvné stran;l dohodnú.

Zhotoviteí zároveň vYhlasuje, Že poskytnuté podklady boli postačujúce a úplne na vyhotovenie
PonukY, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a sú rovnako úplné a dostatočné
na ocenenie a na realizáciu kompletného Diela.

Zhotoviteí sa zavázuje vYkonať Dieto na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou
starostlivostbu, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto
Zmluvou a všeobecne záváznými právnymi predpismi.

článok s
Cena a platobné podmienky

Cena za vYkonanie Diela podla podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v
súlade s ust. zákona Č, L8/7996Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č,8717996
Z, z,, ktorou sa vYkcnáva zákon Národnej rady Stovenskej republiky č. 18/1996 z.. z. o cenách v znení
neskorŠÍch PredPisov, PodÍa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami - ocenený výkaz výmer
podía prílohy č. 1 k tejto zmluve a ktorá tvorí nedelitelnú súčasťtejto zmluvy.
Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

4.4

45

51

5,2

53

54

Cena diela bez DPH:
Sadzba DPH:
DPH:
Celková cena diela s DPH:

25 415,19 EUR
20%
5 083,04EUR
30 498,23 EUR

55

5,6

5,7

Celková cena diela s DPH slovom: Tridsaťtisícštyristodeváťdesiatosem 23 /1oo EUR
Cena diela uvedená v bode 5.2 tohto článku Zmluvy je doložená rozpočtom - ocenením výkazu
výmer, ktoný tvorí Prílohu č. 1 k tejto Zmluve.

Ak zhotoviteí nie je Platitelom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu zmluvy - realizácie Diela sa
stane Platitelom DPH, zavázuje sa, Že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteije povinný dovtedy
nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

Zhotovitel nie je oPrávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny Diela s
výnimkou dóvodov podía príslušných bodov tohto článku Zmluvy.

Zhotovitel nemóŽe Žiadať o zv'ýŠenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastať z dóvodu vzniku vlastných
(Zhotoviteíových) chýb atebo chýb jeho subdodávateíov, jeho nedostatočnej koordinácie pri
realizácii Diela, Pri kontrole realizácie Diela alebo v dósledku vlastného omylu pri Ócenení predmetu
Zmluvy alebo pri samotnej realizácií Diela.

zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán móže zmeniť v prípade, ak:
dójde v Priebehu realizácie Diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DpH sa nepovažuje
skutočnos{ že sa zhotovitelv priebehu realizácie Diela stal platcom DPH);
dÓjde k Prácam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyžadujú na riadne plnenie
a realizáciu Diela a Prace naviac, vrátane ich nacenenia boli riadne a vopred odsúhlasené
Objednávatelom postupom popísaným v tejto Zmluve;
dójde v Priebehu realizácie Diela k zníženiu rozsahu Diela - uplatneniu požiadavky
Objednávateía na práce menej.

Zmluvná cena móŽe bYť zuýŠená len o cenu naviac prác, pričom spósob určenia ceny naviac prác je v
zmysle tejto Zmluvy určený nasledovným spósobom:

58
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5.8.1 ZhotoviteI nacení naviac práce nasleclovne:

položky naviac prác, ktoných jednotkové ceny sa nachádzajú v predloženom ocenenom výkaze
výrrter, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy a ktorý bol predložený v ponuke podanej
zhotovitelom, na základe ktorého bol zhotoviteí vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na
základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené podía
tohto oceneného výkazu výmer;

položky naviac prác, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenenom rnýkaze výmer tvoriacom
Prílohu č, 1 tejto Zmluvy a ktoný bol predložený v ponuke podanej zhotoviteíom, na základe
ktorého bol zhotoviteí vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá
zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, budú nacenené podía programu CENKROS, jeho aktuálnej
verzii platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom
obstarávaní. Pri nacenení týchto položiek podía programu CENKROS sa vylučuje, aby došlo
v programe k zmene základného nastavenia kalkulačného vzorca. Zhotoviteí nesmie vykonať v
programe CENKROS zmeny alebo úpravy, ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej ceny za
vykonané stavebné práce oproti základnému nastaveniu, Zhotoviteí je povinný priložiť ku
každej položke naviac prác, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenenom výkaze rnýmer

tvoriacom Prílohu č. 1 tejto Zmluvy podrobnú kalkuláciu (rozbor ceny).

5.8.2 Zhotoviteí sa zavázuje podía jemu momentálne dostupných informácií v každom štádiu realizácie
Diela včas identifikovať potrebu prác, upozorniť na ich vznik Objednávateía bezodkladne po ich
zistení, zabezpečiť ich nacenenie podía popisu v tejto Zmluve, priložiť k naceneniu dóvodovú
správu a predložiť aktualizovaný harmonogram s ich zapracovaním. Výskyt potreby prác naviac
neoprávňuje ZhotoviteÍa k tomu, aby pozastavil práce na Diele, ktoré so vznikom týchto prác naviac
nesúvisia.

5.8.3 Zhotoviteí najmenej desať (rO) pracovných dní pred uskutočnením naviac prác predloží ocenený
výkaz rnýmer naviac prác na odsúhlasenie ceny naviac prác Objednávatelovi, ktoný si vyhradzuje
právo na odsúhlasenie/neodsúhlasenie nacenenia naviac prác Zhotoviteíom navrhovaného
oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich naviac práce.

5.8.4 Objednávatel si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným rozpočtom oceneného výkazu uýmer
položiek tvoriacich naviac prác, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác naviac nebol vyhotovený
v súlade so spósobom určeným na tvorbu ceny pre práce naviac uvedeným v tejto Zmluve,
Zhotoviteí je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušne položky prác naviac
podla pokynov Objednávateía a v súlade s touto Zmluvou.

5.8.5 Zhotoviteíje oprávnený fakturovať len skutočne vykonané naviac práce, a to podla rozpočtu, ktoni
bol vyhotovený v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prác naviac,

5.9 V prípade, ak v priebehu realizácie diela - plnenia predmetu zmluvy dójde k zníženiu rozsahu prác -
k menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá bude vyčíslená podťa

cien položiek týchto menej prác uvedených v predloženom ocenenom výkaze výmer, ktoný tvorí
Prílohu č. 1tejto Zmluvy a ktoný bol predložený v ponuke podanej zhotovitelom, na základe ktorého
bol zhotoviteívyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena
v zmysle tejto Zmluvy, všetko však po odsúhlasení Objednávateíom, pričom hodnota týchto menej
prác bude odpočítaná od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

5.10 Naviac práce a menej práce sa móžu uskutočniť výhradne na základe odsúhlasenia Objednávatela a

to formou písomných dodatkov, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvných podmienok a

riadi sa ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a príslušnými podmienkami zmluvy o NFP
alebo podmienkami poskytovateía finančných prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je

to relevantné vo vzťahu k financovaniu predmetu Zmluvy.

5.11 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteíom vo rnýške určenej príslušným právnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

5.I2 Cena za Dielo je určená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 1 je

určujúca pre Cenu za Dielo, je to dokument úplný a závázný a k jeho zmene móže dójsť lnýlučne na
základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktoni je v súlade so zákonom o
verejnom obstarávaní a v súlade so zmluvnými podmienkami.
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5.13 zmluvná cena za Dielo zahíňa rršetl<rr náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom
touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedíajších nákladov na

zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií(lešenia a pod.), dopravných

nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných

skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a priťahlých používaných komunikáciách,
odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.

5.L4 Zhotovitel vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena Diela je s ohíadom na všetky okolnosti a rozsah

Diela primeraná a že akceptuje všetky podmienky tejto Zmluvy spojené s možnými zmenami podla

tohto článku Zmluvy.

5.15 Objednávateí sa zavázuje zaplatiť dohodnutú Cenu za Dielo, ktorá je vypočítaná a dohodnutá v

súlade so Zmluvou vo výške uvedenej v tomto článku Zmluvy a v lehotách určených v tejto Zmluve.

Nárok na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteíovi riadnym avčasným splnením závázku vykonať pre

Objednávateía dielo bez vád a za dohodnutých podmienok.

5.16 Zhotoviteí nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateía meniť obsah
a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 1tejto Zmluvy.

5.!7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteí bude fakturovať cenu dodávok a prác formou Čiastkouých
faktúr, vystavených vždy po ukončení mesiaca, v ktorom boli stavebné práce realizované alebo po

ucelených stavebných celkoch. Ak materiál alebo iné výrobky sú rozpočtované oddelene
v špecifikácií, možno ich zahrnúť do faktúry až po ich zabudovaní (montáži). Po ukončení realizácie
diela ako celku vyhotoví zhotovitel konečnú faktúru. Zhotoviteť je oprávnený vyhotoviť konečnú
faktrlru až po ukončení a protokolárnom odovzdaní Diela Objednávateíovi podía Článok 10 a to na

základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác. Prílohou faktúr budú podrobné súpisy vykonaných
prácza fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteía odsúhlasené stavebným dozorom
Objednávateía a Objednávateíom. Zhotoviteízašle Objednávatelovi dva originály príslušnej faktúry
a zavázuje sa na požiadanie Objednávatela vystaviť v odóvodnených prípadoch d'alšie originály
dotknutej faktúry.

5,18 Čiastkové faktúry aj konečná faktúra sú splatné do tridsať (30)dníod ich doručenia Objednávateíovi.
Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázatelne

doručená Objednávatelovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteía uvedeného v bodel.2tejto
Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch
zmluvných strán.

5.19 Faktúra musíobsahovaťnáležitostipodťa § 74zákona č.22212004 Z, z. o daniz pridanej hodnotyv
platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie

sú uvedené v zákone o DPH, a to:

Číslo resp. dátum podpisu Zmluvy o dielo;
term ín splatnosti faktúry;
forma úhrady;

označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktoný sa má platba vykonať;

meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateía faktúry.

Prílohou každého vyhotovenia faktúry bude:

súpis vykonaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú
položku počet jednotiek, celková cena, odsúhlasený zástupcom ObjednávateÍa a

fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác a

dodávok sa považuje taký súpis, ktoný je na každej strane označený pečiatkou a podpisom

Zmluvných strán a zástupcom Objednávatela;

stipis vykonaných prác vo formáte MS Excel.

V prípade, že faktúra (daňorný doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude

vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Objednávateí je

oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinný faktúru (daňouý doktad) podía

charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia
nesprávnej alebo neúplnejfaktúry nie je Objednávateív omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti
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6.1

6.2

6.3

opravenej resp. doplnenej faktúr:.7 začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení
Objednávatelovi podía tohto článku Zmluvy.

5.20 Práce, ktoré Zhotoviteí nevykoná/vykoná bez pkomného príkazu 0bjednávateía alebo odchylne od
projektovej dokumentácie bez písomného príkazu ObjednávateIa a dojednaných zmluvných
podmienok, Objednávatel neuhradí/resp. neodpočíta od základnej zmluvnej ceny. Ak Zhotoviteí
nevykoná/vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateía alebo odchylne od projektovej
dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávatela ich Zhotoviteí na
vlastné náklady odstráni, pokiaí sa nedohodne inak. V prípade, že ich na výzvu Objednávateía
neodstráni, urobí tak Objednávateť na náklady Zhotoviteía.

článok e
Lehota a čas plnenia zmluvy

Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohou č. 1 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel zavázuje ukončiť
a protokolárne odovzdať bez vád a nedorobkov najneskór do 31.12.2020. Zhotovitel sa zavázuje
prevziať stavenisko riadne a včas na základe písomnej výzvy Objednávateía , najneskór do 3
pracovných dní odo dňa jej doručenia.

Objednávateí sa zavázuje odovzdať stavenisko po nadobudnutí účinnosti Zmluvy so zohíadnením
poveternostných podmienok vhodných na plnenie predmetu zákazky v zmysle dohodnutého
časového harmonogramu podla prílohy č. 2 a tak, aby Dielo mohol Zhotoviteí zrealizovať v lehote
uvedenej v bode 6.1. Zhotovitel sa musí po prevzatí staveniska a pred začatím plnenia predmetu
tejto Zmluvy oboznámiť s rozmiestnením podzemných objektov, trasou podzemných vedení,
verejnou zeleňou a inými objektmi, ktoré je potrebné chrániť alebo preloži{ aby v priebehu
realizácie Diela nedošlo k ich poškodeniu.

Zhotoviteí sa zavázuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktoryí bude
obojstranne odsúhlasený a podpísaný zmluvnými stranami pri podpise Zmluvy, Tento
harmonogram bude tvoriť neoddeliteínú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č.2 k tejto Zmluve.
Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, že predložený a odsúhlasený harmonogram prác móže byť zmenený a
to v súvislosti od schopnosti financovania jednotlivých ucelených časti predmetu zákazky.
Objednávateí móže určiť, že po odovzdaní a prevzatístaveniska budú realizované práce v hodnote
zodpovedajúcej hodnote finančných zdrojov ktoré ma v danom čase Objednávateí k dispozícii, a
d'alšie práce začne vykonávať a realizovať Zhotoviteí až na základe samostatnej wzw
Objednávatela. Prerušenie prác a z vyššie uvedeného dóvodu nedodržanie póvodne odsúhlaseného
harmonogramu a lehoty podla bodu 6.1 sa nepovažuje za omeškanie Zhotoviteía s plnením
predmetu zákazky.

Dodržiavanie termínov podía bodu 6.3 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným
spolupósobením Objednávateía (poskytnutím súčinnosti Objednávateía) dohodnutým v tejto
Zmluve.

V prípade, že Zhotovitet mešká s poskytnutím plnení podla tejto Zmluvy z dóvodov nie na strane
Objednávateťa, resp. nie z dóvodov vyššej moci alebo dóvodov uvedených v bode 6.4, má
ObjednávateI právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti, ak omeškanie
Zhotoviteía neohrozí plnenie závázkov Objednávateía voči d'alším zmluvným partnerom.
Objednávateí určí Zhotoviteíovi primeraný, dodatočný čas - dodatočnú lehotu plnenia Zmluvy a

vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto dodatočne stanovenej primeranej lehoty
uplatní voči Zhotoviteíovi sankcie a móže uplatniť aj odstúpenie od Zmluvy. Ak by omeškanie
Zhotoviteía ohrozilo plnenie závázkov Objednávateía, Objednávatel je oprávnený uplatniť si sankcie
a od Zmluvy odstúpiť bez dodatočne stanovenej lehoty.

Zhotoviteí je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie,
výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali
nezávisle od jeho vóle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by
ZhotoviteItúto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotovitel
predvídal. Zhotoviteí nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne

6.5

66

6.]
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svojim rozhodnutím orgán štátnej správr-. Bráce.!e Zhotoviteí oprávnený prerušiť len na nevyhnutne
nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje zástupca Objednávatela zápisom v stavebnom denníku.

6.E o dÍžku lehoty primeranú dobe, kedy bola práca Zhotoviteíom prerušená z dóvodov podía
predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel oprávnený uplatniť právo na predíženie termínu -
lehoty na dokonČenia Diela. Prerušenie realizácie Diela je Zhotoviteí povinný bez zbytočného
odkladu oznámiť Objednávateťovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spósobila prerušenie plnenia Zmluvných závázkov na
viac akcl jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch
d'alšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má ZhotoviteÍv prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z

dóvodu na strane Objednávateía. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteí najneskór do
páť (5) pracovných dní, od kedy odpadli dóvody prerušenia.

6.9 V prípade, ak Objednávateí rozhodne o prerušení prác z titulu nesprávneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo v Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotovitela, nárok na
predížen ie term ín u dokončenia Diela Zhotovitelovi nevzn iká.

6.10 Zhotoviteísa zavázuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dóvodov vyššie
uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitelsa zavázuje, že iv takýchto prípadoch vyvinie maximálne
úsilie k dodržaniu póvodnej lehoty pre dokončenie Diela.

6.11 OmeŠkanie Zhotovitela vzniknuté z dóvodu omeškania subdodávatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktorú použi! na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotovitela.

6.L2 Objednávateí má právo písomne vyzvať Zhotovitela na prerušenie realizácie Diela. Objednávateř má
právo vyzvať zhotoviteía na prerušenie zhotovenia diela len z dóvodov vyššej moci, výkonu
úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škód na
zdraví a majetku alebo z dóvodov uvedených v bode 6,4 tejto zmluvy . V prípade prerušenia
zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateía sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o
dobu preruŠenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteí povinný
vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposial zhotovenom Diele a je povinný
Objednávateía upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateí je povinný
zaplatiť Zhotovitelovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

čIánok z
Miesto p!nenia predmetu zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Prevádzka DSS [ubica, Gen. Svobodu 139, 059 71 [ubica

čIánok g

Práva a povinnosti zmluvných strán

8.1 Práva a povinnosti Objednávateía.

8,1.1 Objednávatel je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupnijeho realizácie.
Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteí porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteť
odstránil vady vzniknuté chybnou realizáciou predmetu Zmluvy a d'alej ho zhotovoval riadne, V
prípade, že ZhotoviteIv primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju
povinnost', má Objednávateí právo odstúpiť od Zmluvy.

8.L.2 Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jeden krát za štrnásť (1a) dní a pred plánovaným
vystavením faktúry zo strany Zhotoviteía. Kontroly organizuje zástupca Objednávateía na základe
výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými
stranami.

8.1,3 Objednávateíje povinný uhradiť cenu dohodnutú v bode 5.2. tejto zmluvy.

8.7.4 Ak Objednávateí neuhradí Zhotoviteíovi faktúru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5,17 tejto
Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteíovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záváznými
právnymi predpismi.

7.7
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8,1,5 objednávateÍ je oprávnený žiadať Zhotoviteía, aby bezodkladne odvolal z práce na DielektorúkoÍvek osobu zamestnanú alebo .arn,iuvnenú Zhotoviteíom, ktorá podía názoruObjednávateía zneužíva svoju funkciu, ale-
svojich povinností, atebo ktorá spósobuj
stavenisku je považovaná Objednávateíom z
Takto odvolaná osoba na Diele, bude zhotov

8.2 Práva a povinnosti Zhotovitela.

8'2'I Zhotoviter je Povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetuZmluvy.

8,2,2 Zhotoviteí sa zavázuje uzavrieť poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spósobenúna Živote, zdraví a majetku objednávateía a tretích osób, ktorá bude spósobená prevádzkovou
činnosťou zhotoviteřa, minimátne vo výške ceny za Dielo s DpH.

8.2.3 Zhotoviteí
dodržiavali 

jeho pracovníci ale ich pracovníci

abypod,.n, 
_.,__, _ Ůffit]#T,JlÍ:l il::,lJ:;lj:za podstatné porušenie Zmluvy.

8,2,4 Zhotoviter je Povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateíov
dodržiavali zásady hygieny.

8,2,5 Zhotovitel je Povinný najmenej tri dni vopred informovať objednávateťa o tom, že vykonané prácebudú zakryté a abY v PríPade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté.Pri PoruŠení tejto Povinnosti je povinný umožniť objednávateíovi vykonanie dodatočnej kontroly aznášať náklady s tým spojené.

8'3 Zhotoviteí je Povinný dodrŽiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia prizabezpečovaná prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR sR č.L24l2oo6 o bezPeČnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v zneníneskorŠÍch PredPisov a vYhláškou č.747/2O7g, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie
bezPeČnosti a ochranY zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti oodbornej sPÓsobilosti na výkon niektoních pracovných činností v znení neskorších predpisov ad'alšími osobitnými predpismi.

8,4 Zhotoviter je Povinný zabezpeČiť pravidelnú kontrolu bezpečnostného technika prípadne
koordinátora bezPeČnosti Prác na stavbe a vykonávať opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezPeČnosti a ochranY zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizáciepráce pre všetkých pracovníkov namieste, kde práce výkonáva.

8,5 Zhotoviteí je Povinný vYkonávať Činnosti a plniť pracovné povinnosti len pracovníkmi, ktorí spírialu
PredPokladY na výkon Práce so zreteÍom na ich zdravotný stav, najmá na výsledok posúdenia ich
zdravotnej sPÓsobilosti na Prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spósobilosť podía
PrávnYch PredPisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

8,6 Zhotovitel je Povinný vYkonávať Činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktonýchmóŽe vzniknúť závaŽné PoŠkodenie zdravia pracovníkov, alebo pri ktoných častejšie vzniká
PoŠkodenie ich zdravia, Prostredníďvom pracovníkov, ktorí sú držitermi platného preukazu,
osvedČenia alebo dokladu. Zhotoviteí je vopred povinný preukázať odbornú spósobilosť potrebnú
na uýkon práce príslušnou dokumentáciou.

8,5,1 ZhotoviteI je Povinný zabezPeČi{ aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú
vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.

8,6,2 Zhotovitel je Povinný zabezPečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom MV
SR Č, 314/200]- o ochrane Pred Požiarmiv znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva.

8,6,3 Zhotoviter sPlní svoju Povinnosť vykonať predmet ZmtŮvy jeho riadnym a úplným dokončením a
riadnYm sPlnením vŠetkých závázkov Zhotovitela v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu
ZmluvY ObjednávateÍovi. ZhotoviteÍ protokolárne odovzdá práce objednávateíovi a objednávateí je
Povinný ukonČené Práce Prevziaí ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeňo
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riadnemu užívaniu. Ak má prednnet zrnlttvy rrady alebo nedorobky, v preberacom protokole
Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na

ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

8.6.4 Zhotoviteísa zavázuje likvidovaťvšetok odpad vzniknutý v súvislostis realizáciou predmetu Zmluvy
a naložiťs ním v súlade so zákonom č.79l20t5 Z. z, o odpadoch a o zmene a doplnení niektoných
zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteí zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste
vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spósobenú
jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu
okolitých priestorov.

8.6.5 Zhotoviteí je povinný zabezpečiť, aby práce alebo služby, pre ktoré to vyplýva z príslušných
predpisov a legislatívy, vykonával výlučne držiteí príslušného platného oprávnenia,

8.7 Zhotoviteí je povinný organizovať a vykonávať svoju činnosť tak, aby nedochádzalo k vzniku škód na

majetku Objednávatela, a aby bol Objednávateí, prípadne ním zriadená organizácia obmedzovaná
vo svojej prevádzke len v nevyhnutnom rozsahu.

8.8 Zhotovitel je povinný na žiadosť Objednávateía naceniť naviac práce podía bodu 5,8.].

Zmluvy, predložiť na kontrolu a odsúhlasenie ObjednávateIovi naviac práce a realizovať

Objednávateíom odsúhlasené naviac práce, ktoré sú nevyhnutne potrebné k riadnemu ukončeniu,
odovzdaniu a skolaudovaniu stavby.

8.9 Zhotoviteíovi sa odporúča vypracovať dodávateískú dokumentáciu, ktorá nie je súčasťrru

projektovej doku mentácie stavby.

8.10 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach,
resp. prekážkach, ktoré jej móžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy,

8.11 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom

o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

8.L2 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne
písomne oznámia druhej strane alebo sú okolnosti vyššej mocivšeobecne známe,

9.L

č!ánok g

Zástupca Objednávatel'a, Stavbyvedúci a stavebný denník

Objednávateí poveril na Diele vykonávaním kontrolnej funkcie svojho zástupcu : lng. Štefan Vilga.

Zástupca Objednávateía bude osobne a systematicky sledovať a kontrolovať postup prác, ich kvalitu
a vykonávať zápisy v stavebnom denníku, pravidelne vytrhávať kópie určené pre Objednávatela
a informovať Objednávatela o postupe stavebných prác a plnení predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteí
je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateí nepreberá v zmysle zákona č. 5OlL976 Zb.
Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,Stavebný zákon"| zodpovednosť za riadne
preveden ie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteíovi.

Zhotoviteí poveril vykonávaním funkcie stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v
súlade so znením tejto Zmluvy: Jozef Balabas.

Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteía musí byt na stavbe, resp.

mieste výkonu Diela v čase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podía bodu 3.1 neustále
prítomný. Zhotovitel musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za

kontrolu práce,je povinná informovať Objednávatela, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách,

nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaí k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác. V prípade, že

Zhotoviteí vymení povereného stavbyvedúceho uvedeného v bode 9.2 tejto zmluvy, je povinný

o tom písomne informovať Objednávateťa minimálne tri(3) pracovné dni vopred. Ak poverený

stavbyvedúci nemóže byť na stavbe, ZhotoviteI musí informovať Objednávateía o jeho zastupovaní
a určiť zodpovednú osobu minimálne jeden (1) pracovný deň vopred.

ObjednávateI je oprávnený žiadať od Zhotoviteía výmenu povereného stavbyvedúceho, s udaním

dóvodu, za iného stavbyvedúceho. Zhotoviteí je povinný túto požiadavku akceptovať a rnimenu

vykonať najneskór do desiatich (10) pracovných dní.

92

9.3

9.4
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9.5 ZhotoviteÍje povinný viesťdenné záznarny o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu
Plnenia závázkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva
Životného prostredia číslo 453/20OO Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona a pokyny zástupcu Objednávatela pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom
jazYku, Zástupca Objednávateía je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje
stanovisko do piatich (5) pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v
stavebnom denníku, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí. V prípade, že Zhotovitel považuje
rieŠenie okolnostÍ, ktoré nastali za dóležité, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a
bezodkladne o tejto skutočnosti informovať zástupcu Objednávatela, resp. poverenú osobu
Objednávateía.

Zhotovitel prostredníctvom povereného stavbyvedúceho bude do stavebného denníka zapisovať
vŠetky Údaje, ktoré sú dóležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie závázku zo
Zmluvy, najmá údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spósobe vykonaných prác,
nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr.
Objednávatela, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela,
stavy meraČov energií pri prevzatía odovzdaní staveniska a pri prevzatí a odovzdaní Diela.

Stavebný denník vedie Zhotovitelom poverený stavbyvedúci. Vykonáva záznamy vždy vten deň,
kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu. Stavebný
denník musí byt na stavbe v čase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podIa bodu 3.1
neustále prístupný Objednávatelovi alebo jeho zástupcovi. Stavebný denník musí mať vypísaný
základný list potvrdený zástupcom Objednávateía a očíslované všetky strany kde sa zapisujú
záznamy. V prípade viacených stavebných denníkov musia byť na prednej strane jasne očíslované s
uvedeným dátumom prvého a posledného zápisu. Zápisy v stavebnom denníku musia nasledovať
chronologicky a medzi jednotlivrými zápismi nesmú byť medzery váčšie ako 2 riadky. Každý záznam
Zhotovitela musí byt podpísaný povereným stavbyvedúcim. Zápisy v stavebnom denníku sa
nePovaŽujú za zmenu zmluvy, ale móžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien
zmluvy.

článok to
Odovzdanie a prevzatie Diela

10.1, Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t, j. po riadnom
ukonČení vŠetkých častí Diela, pokiaí sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu
v dohodnutom termíne.

t0.2 Objednávatel bude Dielo preberať v celku alebo čiastkovo podía časového harmonogramu
dokonČenia jednotlivých stavebných objektov, resp, častí. Zhotoviteí bude informovať písomne
alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateťa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie
minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania
časti Diela.

].0.3 Objedrrávateí prevezme Dielo resp. jeho časť realizovanú v súlade s bodom 3.3 tejto Zmlu,vy
a odsúhlasených zmien písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, resp. jeho časti,
ktorého návrh pripraví Zhotoviter. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami
Zmluvných strán, zástupcom Objednávateía a referentom investičného oddelenia Úradu PSK, ktoný
má pridelenú predmetnú stavbu. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a
prevzatíDiela.

10.3.1 Objednávateí prevezme Dielo, resp. jeho časť len v prípade, že bude zhotovené podťa odovzdaných
podkladov, projektovej dokumentácie, odsúhlasených zmien, závázných noriem a predpisov tak,
aby riadne slúžilo k určenému účelu,

L0.3.2 Pripravenosť Diela, resp. jeho časti, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteí Objednávatelovi oznámi
písomne. K oznámeniu Zhotoviteí pripojí súpis dokumentácie podIa bodu 10.3.3 tohto článku
Zmluvy.

10"3"3 Zhotoviteí je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky
doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť diela/časti Diela najmá:

Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka;

9,7
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Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok- bez závad;
Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela/časti diela, pasporty, revízne knihy
alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení;

Energetický certifikát vydaný podía platného zákona č. 555/2oo5 Z, z. o energetickej
hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov;
Doklady o preukázanízhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. ceňifikáty,
Osvedčenia c vykonaných skúškach použitých materiálov a uýrobkov;
Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali
neprístupnými;
Doklad o spósobe likvidácie odpadov;
Fotodokumentácia realizácie stavby Diela/časti diela.

10.3.4 Ak Zhotoviteí nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedených v prvej
odráŽke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo/časťdiela za riadne pripravené
k prevzatiu. V danom prípade móže Objednávateíodoprieť prevzatie Diela/častidiela,

]-0.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí diela/časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa
príslušná časť Diela za riadne vykonanú a závázok Zhotoviteťa sa nepovažuje za riadne a včas
splnený. Objednávateíje oprávnený takto ponúknuté Dielo alebo jeho časť neprevziať.

70,4 Za deň odovzdania Diela alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela/časti Diela sa rozumie
deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela/časti diela bez vád a nedorobkov Zmluvnými
stranami, zástupcom Objednávateía a referentom investičného oddelenia Úradu PSK, ktoný ma
pridelenú predmetnú stavbu.

10.5 Zodpovednosť Zhotoviteía za eventuálne vady Diela/časti diela, podliehajúce záruke (Článok 11) nie
je odovzdaním Diela dotknutá.

10.5 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateía zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp.
jeho Časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné
vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K
takejto prehliadke vyzve Zhotoviteí Objednávatera aspoň páť (5) dní vopred pred termínom konania
prehliadky.

I0.7 Odovzdanie Diela/časti diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu
poslednej časti Diela. Pritomto preberaní bude odovzdaný aj:

Kompletný stavebný denník;
lné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri čiastkouých preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela.

10.9 Objednávateí nadobúda vlastnícke právo k Dielu kontinuálne s dodaním prác a zabudovaním
materiálov, ktoré boli Zhotoviteíovi odsúhlasené a uhradené. Zhotoviteí znáša nebezpečenstvo
škody na diele do jeho odovzdania a prevzatia Objednávaterovi.

10.10 Zhotovitel sa zavázuje, že v zmluvách so subdodávatelmi nepodmieni nadobudnutie vlastníckeho
práva k dielu/časti diela, ktoré bude zhotovené subdodávateíom splnením podmienok (napr.
zaplatením ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastníckeho práva k časti zhotovovaného diela
na ZhotoviteIa a následne na Objednávateía.

článok tt
Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu

!L,7 Zhotoviteí zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením
Článku 3 a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

t1.2 Zhotoviteí sa zavázuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v Článku 3 tejto Zmluvy bez vád
a nedorobkov v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo
európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a zavázuje sa na stavebnú časť
zhotoveného diela poskytnúť záruku minimálne 60 mesiacov, s uinimkou prác a materiálov, na
ktoré bola subdodávateími poskytnutá dlhšia záručná doba.
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11.3 Plnenie má vady a nedorobky ak:
nie je dodané v dohodnutej kvalite;
vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

L7,4 pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce
obchodného zákonníka,

11.5 ObjednávateÍ je Povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení,
najneskÓr do Pátnástich (15) pracovných dní, Zhotoviteí je povinný začať odstraňovať vadu do 48
hodín od jej oznámenia a odstrániť ju najnesk6r do 24 hodín od jej telefonického nahlásenia, V
PríPade závaŽne.j reklemácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu co troch (3)
Pracovných dní záPis, ktoný urČí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu
PodPÍŠu. Za PÍsomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú objednávateí zašle
ZhotoviteÍovi e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou,
PriČom za deň nahlásenia reklamácie prepočítanie dodržania lehót sa považuje deň odoslania e-
ma ilu Objednávatelom Zhotoviterovi.

1I.6 Zhotovitel je Povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateřa o vadách predmetu Zmluvy bez
zbYtoČného odkladu, najneskór však do troch(3) dní oclo dňa jeho doručenia. Zatým účelom sa
Zmluvné stranY zavázujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať
písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú
aj termín zaČatia a ukonČenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteí sa zavázuje počas
záruČnej dobY bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu objednávaterom, a to v
termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady.

7L.7 ZáruČná doba zaČÍna Plynúť dňom nasledujúcim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez
vád a nedorobkov, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom
PodPisu Posledného Protokolu o odstránení vád a nedorobkov, ktoré boli zistené pri preberaní
Diela, resP. jeho ČastÍ. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávate1a na
odstránenie vád doručením reklamácie.

11.8 VadY a nedorobkY diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za
koneČnú moŽnosť reklamácie zjavných vád a nedorobkov zo strany Objednávateía a odovzdanie
diela sa nePovaŽuje za prehliadku diela Objednávatelom v zmysle ustanovenia § 562 obchodného
zákonníka.

I7.9 Ak Zhotovitel neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, objednávateí má právo ich
odstrániť na náklady Zhotoviteía.

11.10 MateriálY, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí
Zhotovitel na vlastné náklady odstrániť a nahradiť takými, ktoré zodpovedajú Zmluve
a požadovaným skúškam.

II.71, ObjednávateÍ je povinný umožniť Zhotoviteíovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela,
zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

7LL2 Na výzvu ObjednávateÍa je Zhotoviteí povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky
vadY a nedostatkY Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohťadu či už
vznikli chYbou konŠtrukcie, prevedením dopravy, montážog alebo použitím nevhodného materiálu,
alebo z iného dóvodu, za ktoryí Zhotoviteízodpovedá.

1,L,I3 ZhotoviteÍ Preberá závázok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených reklamovaných vád v
záruČnej dobe a súČasne sa zavázuje, že v priebehu vykonávania róznych prác, súvisiacich s touto
Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo
PoŠkodení uŽ zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich
atestov, kontrolou dodrŽiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich
prípad ných su bdodávateíov.

II.L4 ZáruČná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej
reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
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11'15 V Poslednom mesiaci Pred uPlynutím lehqty, záryčnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteía zaPrítomnosti ZhotoviteÍa a objednávateía prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnoteniegaranČnej PrevádzkY a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady,
L7.76 Pre za uhy a údržby

k užív ného Diela a
Objed nemóže Zhot
vznikla nedostatočnou alebo nesprávnou údr

I1"L7 ZhotoviteÍ zodPovedá za to, že vYkonané dielo nevykazuje žiadne právne vady a že zo strany tretejosobY nebudú uPlatňované nároky z titulu porušenia alóbo ohrozenia napr, áutorských práv, práv
na ochrannú známku alebo iných práv.

článok t2
Zodpovednosťza škodu

t2,1' ZhotoviteÍ zodPovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateíovi vrátane tých, ktoré vzniknúna hnuteínom/nehnuteÍnom majetku. objednávate.řa pli vykoná";"l ;i;;;unli.t, . iných prácsúvisiacich s Plnením tejto zmluvy, a ktoré vzniknú v dósledku porušenia jeho povinností,
vyplývajúcich z tejto zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody,

12,2 zhotoviteí sa zavázuje, že odškodní objednávatela v súvislosti ktorá bolaobjednávateíovi spósobená v dósledku konania alebo opomen ne náhradyakýchkoívek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dósledku zhotoviteíaObjednávatelovi vyrubené zo strany tretích os3b.

12,3 V PríPade vzniku ŠkodY PoruŠenírn povinností vyplrývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkofuek Zmluvnejstrane, má druhá strana nárok na úhradu vzni lnutej škody,

Óánok tg
Zabezpečenie závázkov

13"], Zmluvné stranY sa dohodli, Že v prípade porušenia závázkov Zhotovitera je objednávate1 oprávnenýuPlatniť si niŽŠie uvedené nároky u Zhotoviteía a Zhotoviteíje povinný tiéto njroky objednávateíovi
uhradiť:

Za nedodrŽanie termínu dokonČenia a odovzdania Diela, resp. jeho časti úroky z omeškania vovýŠke 0,10% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kálendárny deň omeškania.
za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a

není reklamovaných vád v záručnej dobe
bodu 11.6 sa Zhotovitel zavázuje zaplatiť
deň omeškania Zhotovitela až do doby

Za nezačatie realizácie stavebných prác
harmonogramu prác úroky z omeškania
začatý kalendárny deň omeškania.

alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podra
vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý

za porušenie povinnostívyplývajúcich zo zákona č,4g/2oo2z. z. o ochrane pamiatkového foncluzmluvnú Pokutu vo výŠke 7% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti.
Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie zmluvy.
Za PoruŠenie ktorejkolvek PovinnostiZhotoviteía uvedenej v článku 8 tejto Zmluvy, za ktorú nieje určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, nárok vo uýšk" roo,oo run,
Za PoruŠenie bodu 10.10 tejto zmluvy zmluvnú pokutu vo výške ceny za časť diela zhotoveného
subdodávateíom.

V PríPade zistenia PoŽitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom,v PríPade zistenia PoruŠenia zákazu fajčiť v mieste plnenia predmetu zmluv:y, u pracovníkov
Zhotoviteřa, zmluvnú pokutu vo výŠke 5oo,oo EUR za každého pracovníka za každé jednotlivé
poruŠenie a to aj opakovane zistené. Týmto nezaniká nárok objednávateía na odstúpenie odZmluvy.
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V PríPade PoruŠenia inej 5rovinnosti po.Jťa tejto Zmluvy, najmá podIa bodu 3.5,4,2 a v prípade
Podstatného PoruŠenia tejto Zmluvy podra pododsekov bodu 16,4, za ktorú nie je určená
individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 1O0,0o EUR za každé jednotlivé
PoruŠenie alebo za kaŽdý deň omeškania so splnením povinností, a to aj opakovane.

13.2 OdstúPenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

13.3 ZaPlatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateťa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a
nasl. zákona Č. 5t3h991- Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné
odstúpenie od Zmluvy,

článok 14
osobitné ustanovenia

74.1, Zmluvné strany vyhlasujú, že sa neuskutočnili žiadne úkony a neprebiehajú žiadne konania pred
akýmkolvek súdom, rozhodcovským súdom alebo rozhodcom, štátnym alebo iným orgánom
verejnej sPrávy, ktoré by mohli ovplyvniť zákonnosť, platnosť alebo vymožiteínosť tejto Zmluvy vo
vzťahu k Zmluvným stranám alebo ich schopnosti splniťsi svoje závázky vyplývajúce z tejto Zmluvy
a podía vedomosti zmluvných strán sa žiadne takéto úkony nepripravujú.

L4.2 V PríPade, ak je Zhotoviteí zároveň členom skupiny dodávatelov podía zákona o verejnom
obstarávaní (d'alej aj len ako "Skupina dorlávateíov"), vzt'ahujú sa práva a povinnosti Zhotoviteía
PodIa tejto Zmluvy spoloČne a nerozdielne na všetkých členov Skupiny dodávatelov ako Zhotoviteía
PodÍa tejto ZmluvY, a teda Zhotovitel ako člen Skupiny dodávateíov je zaviazaný spoločne a
nerozdielne s ostatnými Členmi Skupiny dodávatelov za závázky Skupiny dodávateíov voči
ObjednávateÍovi a Objednávateí je oprávnený požadovať plnenie, ktoré má poskytnúť Skupina
dodávateÍov, od ktoréhokoívek Zhotovitela ako člena Skupiny dodávatelov.

t4.3 Konflikt záujmov.

L4.3.I ZhotoviteÍ sa vYvaruje akýchko[vek kontaktov, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť. okrem toho,
Zhotoviteí je povinný prijať vŠetky nevyhnutné opatrenia s cielom predísť akejkofuek situácii, ktorá
bY mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt záujmov by mohol vzniknúť
najmá v dósledku ekonomických záujmov, politickej alebo národnej spriaznenosti, rodinných či
citových vázieb alebo akýchkoívek iných vzťahov alebo spoločných záujmov. Každý konflikt
záujmov, ktoný vznikne poČas plnenia tejto Zmluvy, musí byť bezodkladne písomne oznámený
Objednávateíovi. V prípade konfliktu záujmov Zhotovitel okamžite prijme všetky opatrenia
potrebné na jeho ukončenie.

7.4.3,,2 Objednávateí si vyhradzrrje právo overi{ či sú opatrenia uvedené v predchádzajúcom bode tohto
Článku Zmluvy primerané, a v prípade potreby móže vyžadovať prijatie dodatočných opatrení v
lehote, ktorú sám urČÍ. ZhotoviteÍ zabezpečí, aby sa jeho pracovníci a subdodávatelia nedostali do
situácie, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov. Bez toho, aby bol dotknutý bod 14.3.1 tejto
ZmluvY, Zhotovitel okamŽite a bez akéhokoívek odškodnenia zo strany objednávatera nahradí
kaŽdého svojho pracovníka a/alebo subdodávateIa, ktonýje takejto situácii vystavený.

14.3,3 ZhotoviteÍ je Povinný informovať Objednávateía o vzniku akejkofuek skutočnosti alebo jej zmene,
ktorá má vplyv na pravdivosť ktoréhokoívek z vyhlásení uvedených v tomto článku, a to bez
zbytočného odkladu.

1,4.3,4 Akákolvek nepravdivosť alebo porušenie akéhokoťvek vyhlásenia alebo závázku ZhotoviteIa
uvedeného V tomto Článku tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

L4.4 Subdodávatelia.

L4.4.L Zhotoviteíovi nie je známy žiadny iný subdodávateí, prostredníctvom ktorého by ZhotoviteI plnil
svoje povinnosti podía tejto Zmluvy, než ktorý je uvedený v Prílohe č. 3 Zmluvy. Zhotoviteí je
Povinný písomne predloŽiť Objednávateíovi na schválenie každého subdodávateía, ktoni by sa mal
PodieIať na plnení tejto Zmluvy; bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateía,
takéhoto subdodávatela nemožno použiť na plnenie povinností Zhotoviteía podía tejto Zmluvy.
Žiadosť o zmenu subdodávateía písomne predkladá Zhotoviteí objednávateťovi minimálne páť (5)
pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateía. Ak ide o zmenu subdodávateřa
PoČas trvaniaZmluvy, je Zhotoviteí povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateía poskytnúť
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Objednávatelovi vŠetky Údaje v rozsahu podl'a Prílohy č, 3 tejto Zmluvy a doklady preukazujúce
sPlnenie Podmienok ÚČasti v takom rozsahu, v akom sa požadovali od póvodného subdodávatera s
Prihliadnutím na rozsah subdodávky. Objednávateí je povinný sa písomne vyjadriť bez zbytočného
odkladu od obdrŽania písomnej Žiadosti Zhotoviteía, či s použitím subdodávateía súhlasí alebo nie.
ObjednávateÍ nesmie súhlas s použitím subdodávateía bezdóvodne odmietnuť, Rk sa objednávateI
k Žiadosti ZhotoviteÍa nevyjadrí do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti,
má sa za to, Že ObjednávateÍs použitím subdodávatel'a súhlasí. Bez ohtadu na vyššie uvedené, ak
ZhotoviteI pouŽije na plnenie povinností ZhotoviteIa podla tejto Zmluvy akúkoívek tretiu osobu,
zodPovedá voČi Objednávateíovi v celom rozsahu za plnenie povinností podťa tejto Zmluvy ako
keby ich plnil sám.

74,5 Závázky vo vzt'ahu k nelegálnemu zamestnávaniu.

14,5.1 ZhotoviteÍje povinný dodržiavať zákazy,obmedzenia a povinnostivyplývajúce zoZákonač.82l2oo5
Z. z, o nelegálnom zamestnávaní, najmá je však povinný postupovať tak, aby plnenie Zmluvy
nedodával prostredn íctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegál ne zamestnaná.

t4.5.2 Zhotoviteí vyhlasuje, že plnenie, ktoré bude dodávať na základe tejto Zmluvy bude po celý čas jej
Platnosti a ÚČinnosti dodávať len prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú zamestnáva v súlade s
Právnou Úpravou platnou v Slovenskej republike a súčasne vyhlasuje, že žiadne plnenie alebo jeho
Časť nedodá prostredníďvom fyzickej osoby, ktorá je nelegálne zamestnaná.

14.5.3 ZhotoviteÍ je Povinný na požiadanie Objednávateía bezodkladne poskytnúťv požadovanom rozsahu
dokladY a osobné Údaje fyzických osób, prostredníctvom ktoných dodáva plnenie podía tejto
ZmluvY, ktoré sú Potrebné na to, aby Objednávatel mohol skontrolovať či Zhotovitel neporušuje
zákaz nelegálneho zamestnávania podía osobitného predpisu, t. j. podIa Zákona o nelegálnom
zamestnávanÍ. Žiadosť o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je možné doručiť a; v
elektronickej forme na určenú e-mailovú adresu Zmluvnej strany.

74,5.4 Ak Zhotovitel poruší povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo z osobitných všeobecne závázných
PrávnYch PredPisov v oblasti zamestnávaňia a z uvedeného dóvodu bude objednávaterovi uložená
Pokuta alebo iná sankcia za poruŠenie zákazu prijať plnenie dodané Zhotoviteíom prostredníctvom
fYzickej osoby nelegálne zamestnanej, alebo pokuta uložená Zhotoviteťovi bude od objednávateía
vYmáhaná v zmysle Zákona o nelegálnom zamestnávaní, zavázuje sa Zhotovitel uhradiť
ObjednávateÍovi Škodu tým spósobenú, a to vrátane škody spósobenej uhradením pokuty alebo
sankcie uloŽenej prísluŠným orgánom verejnej správy, Zhotoviteí je povinný uhradiť
Objednávateíovi skutoČnú Škodu, ktorá mu vznikla, a to najneskór do pátnásť (15) dní odo dňa
doruČenia faktúry spolu so žiadosťou o uhradenie spósobenej škody. Jedným z podkladov pre
urČenie skutoČnej Škody spósobenej Objednávateíovi bude aj kópia právoplatného rozhodnutia
PrísluŠného orgánu verejnej správy o uložení pokuty alebo inej sankcie alebo o vymáhaní pokuty
uloŽenej Zhotovitelovi od Objednávateía. Rovnako sa Zhotoviteí zavázuje zaplatiť objednávateíovi
na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 5 OOO EUR (páťtisíc eur) v prípade porušenia
ktoréhokofuek zo závázkov uvedených v bodoch 14.5.7 až 14.5.3 tejto Zmluvy; tým nie je dotknuté
právo ObjednávateIa domáhať sa náhrady škody v plnej rnýške.

74.6 Register partnerov verejného sektora.

14.6.I ZhotoviteÍ vYhlasuje, Že si riadne a včas plní, a počas trvania tejto Zmluvy sa zavázuje riadne a včas
Plniť, svoje povinnosti vyplývajúce zo Zákona č. 3L5/2OL6 Z, z. o registri partnerov verejného
sektora (d'alej aj ako ,,Zákon o registri partnerov"), najmá sa zavázuje zabezpečiť aktuálne, úplné,
sPrávne a Pravdivé Údaje zapisované v registri partnerov prostredníctvom oprávnenej osoby, a
zároveň sa zavázuje bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateía o tom, že:

bol vYmazaný z registra partnerov vedeného v zmysle Zákona o registri partnerov;

nastala akákoívek zmena akéhokoívek údaju zapísaného v registri partnerov vedenom v zmysle
Zákona o registri partnerov;

nastala skutoČnost', ktorá vedie alebo móže viesť k jeho výmazu z registra partnerov podía § 13
ods. 2 Zákona o registri partnerov;

Po dobu dlhŠiu ako tridsať (30) dní nemá v registri partnerov vedenom v zmysle Zákona o
registri partnerov zapísanú oprávnenú osobu.
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1,4,6.2 Touto Zmluvou sa nezakladá osobitná rep;istnačná povinnosť v prípade, ak požiadavka registrácie
nevYPlýva zo Zákona o registri paftnerov. V prípade porušenia akejkolvek povinnosti Zhotoviter
uvedenej v bode 9.6 tejto Zmluvv, je Obiednávatel oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť; tým nie sú
dotknuté Práva Objednávateía podía § 15 Zákona o registri partnerov, V prípade porušenia
povinností podÍa tohto bodu tohto Článku sa Zhotovitel zavázuje zaplatiť objednávatelovi na
základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 5 OO0,0O EUR (páttisíc eur); tým nie je dotknuté právo
Objednávateía domáhať sa náhrady škody v plnej výške.

L4.6.3 Zhotoviteť je povinný zabezpeči{ aby subdodávatelia, ktorí spíňajú definíciu partnera verejného
sektora PodIa § 2 ods. 1 písm. a) bod7 Zákona o registripartnerov, ktorí budú subdodávateímipre
Plnenie Poskytované na základe tejto Zmluvy, zabezpečili svoju registráciu ako partneri verejného
sektora a túto registráciu udrŽiavali v platnosti počas trvania tejto Zmluvy a plnili si všetky
Povinnosti vypl'ývajúce z takejto registrácie, resp. zabezpečili plnenie povinností vyplývajúcich z
takejto registrácie. PoruŠenie povinnosti podía predchádzajúcej vety zo strany Zhotovitela sa
PovaŽuje za podstatné poruŠenie Zmluvy a Objednávatel má právo odstúpiť od tejto Zmluvy. V
PríPade poruŠenia povinnosti podťa prvej vety tohto bodu článku sa Zhotoviteí zavázuje zaplatiť
ObjednávateÍovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 5 Ooo,oo EUR (páttisíc eur). Za
ÚČelom kontroly splnenia povinnosti podía prvej vety tohto bodu článku tejto Zmluvy je
Objednávatel clprávnený požadovať od Zhotoviteía predloženie všetkých zmlúv a súvisiacich
dokumentov so subdodávateImi; ZhotoviteI je povinný takejto požiadavke ObjednávateIa vyhovieť
v lehote uvedenej vo výzve Objednávateía; v prípade, ak Zhotoviteítejto výzve nevyhovie, má sa za
to, Že povinnosť podía prvej vety tohto bodu tohto článku tejto Zmluvy bola porušená; druhá a
tretia veta tohto bodu článku tejto Zmluvy platia rovnako,

článok ts
ostatné ustanovenia

15.1 VŠetkY oficiálne písomnosti a oznámenia ( d'alej len ,,oznámenia") medzi Zmluvnými stranami na
základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany,
ktorá oznámenie odosiela e-mailom, ktoný bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky
oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp, doručené iným preukazným
sPÓsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na osoby uvedené v Článok 1 tejto Zmluvy.

I5.2 VŠetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa
Zmluvné strany zavázujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. Ak
nedójde k zmieru a dohode, spory budú riešené príslušným súdom.

15.3 Ak vznikne medzi zmluvnými stranami spor v róznosti názorov na vlastnosti hmót a stavebných
výrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne závázné skúšobné postupy a o prípustnosti a
sPoÍahlivosti prístrojov a zariadení, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, móže si každá
zmluvná strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným
skúŠobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú pre zmluvné strany a
rieŠenie sporu závázné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.

L5.4 Za okolnosti vyluČujúce zodpovednosť Zmluvných strán podía tejto Zmluvy sa považuje prekážka,
ktorá nastala nezávisle od vóle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno
rozumne predpokladat', Že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo
Prekonala, a d'alej že by v čase vzniku závázku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce
zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaí trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.
Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, ked' bola Zmluvná
strana v omeŠkaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

15.5 Akékotvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či
doPlnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanými v zákone o verejnom
obstarávaní.

15.6 Táto Zmluva podlieha podía zákona č.2LL|2OOO Z, z, o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doPlnení niektonich zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu.

Strana l6 z 19



zhotoviteí berie na vedomie povinnrrsť ()bjednávateía na zverejnenie tejto zmluvy ako aj
jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto lmluvy.

L5.7 Zhotoviteť sa zavázuje poČas realizácie Diela strpieť uýkon kontrolv/auditu/overovania súvisiaceho s
dodávaným tovarom, uskutočňovanými stavebnými prácami a poskytovanými službami, a to
kedYkoívek poČas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie/nenávratného
finanČného príspevku vykonávaný na to určenými a oprávnenými osobami a zavázuje sa zároveň
PoskYtnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a v potrebných
lehotách.

15.8 Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú: a) Objednávatel a ním poverené
osoby b) Útvar následnej finanČnej kontroly a nimi poverené osoby c) Najvyšší kontrolný úrad SR,
PrísluŠná Správa finanČnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby d) orgán auditu, jeho
sPoluPracujúce orgány a nimi poverené osoby, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a
EuróPskeho dvora audítorov, f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s
PrísluŠnými právnymi pr:edpismi SR a EÚ. g) Úrad pre verejné obstarávanie a ním poverené osoby
na výkon kontroly) Osoby poverené na výkon kontroly Objednávateíom; i) lné subjekty a nimi
Poverené osoby, ktoré sú oprávnené na výkon kontroly podla platných právnych predpisov.

15.9 PoruŠenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnejsúčinnosti podIa bodu 15.7 tohto článku Zmluvy
zo strany zhotoviteía povaŽuje sa za podstatné porušeniě tejto Zmluvy. Ak vznikne objednávatelovi
Škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia súčinnosti Zhotovitela podía
bodu 15.7 tohto Článku Zmluvy, uplatni sijej náhradu v plnej výške Objednávatel u Zhotovite|a.

u ton r"ni ečl'áJililr.." vzta h u

1,6.7 Riadne ukonČenie zmluvného vzťahu zoZmluvy nastarie splnením podmienok uvedených v bode 3.1
Zmluvy.

L6.2 Mimoriadne ukonČenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných
strán v PÍsomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoívek spósobu skončenia
zmluvného vzťahu medzi Objednávateíom a Zhotoviteíom, Objednávateí vysporiada pohťadávky
Zhotoviteía podía bodu 16.6 tohto článku Zmluvy.

16.3 Od ZmluvY móŽe ktorákolvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia
Zmluvy.

76,4 Na účely zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmá:

t6.4.1, Preukázané poruŠenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s
činnosťou Zmluvných strán;

1,6,4,2 oPakované porušenie závázkov Zmluvných strán vypl,ývajúcich z tejto Zmluvy;

76.4.3 zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dóvodov na strane Zhotoviteía, pričom toto zastavenie
realizácie predmetu Zmluvy nie je z dóvodov na strane Objednávatela; zastavením realizácie sa na
tento ÚČel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotoviterom v termíne a čase určenom
Objednávatelom;

t6,4.4 vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotovitela alebo objednávateía, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup ZhotoviteIa do likvidácie;

15.4.5 oPakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteía s vadami (vady v množstve, v
akosti, vo vyhotovenÍ, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k
užívaniu) a s právnymi vadami;

76.4,6 dodanie Predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotovitelbm v omeškaní voči časovému
harmonogramu podía Prílohy č. 2 k tejto Zmluve o viac ako sedem (7) dní;

76.4.7 nePoskytnutie poistnej zmluvy a nezabezpečenie poistenia podía bodu 8.2.2 Zmluvy;

16.4.8 nedodržanie závázku Zhotoviteta;
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76,4,9 iné Podstatné PoruŠenie podťa ustanovenítelto:Zmluvy, najmá porušenie bodu 8.9, 74.4.7,L4.š.7,
74.5.2, 74.5.3, 74.5,4, 14.6,1 a pod.

16,5 V PríPade Podstatného poruŠenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bezzbYtoČného odkladu Po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného
PoruŠenia ZmluvY je Zmluvná strana oprávnená odstúpit', ak strana, ktorj je v omeškaní, nesplní
svoju Povinnosť ani v dodatoČnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade
Podstatného PoruŠenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom
PoruŠení ZmluvY, V tomto PríPade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné
porušenie Zmluvy.

16,6 OdstúPenie od ZmluvY je ÚČinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

L6,7 OdstúPením od ZmluvY zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na
náhradu ŠkodY, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia
Zmluvnej stranY Pred ÚČinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaí ide o povinnosti
súvisiace s odvozom odPadov, resp. Čistením priestorov Objednávateía a nárokov vyplývajúcich z
ustanovení tejto ZmluvY a Poskytovan í záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Žmluvy,
ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

16.8 Vysporiadanie pohladávok z titulu odstúpenia od Zmiuvy:

16,8,1 Časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená objednávate[om zostáva vlastníctvom
Objednávateía;

t6,8,2 objednávateí je d'alej povinný uhradiť Zhotoviteíovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli
riadne dodané, zhotovené, resp. poskvtnuté a prebraté objednávateíom do dňa nadobudnutia
účinnosti odstúpenia od Zmluvy;

15,8,3 ZhotoviteÍ vVstaví vyúČtovaciu faktúru do dvadsatjeden (21) dní od nadobudnutia účinnosti
odstúPenia od ZmluvY, Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia čHnkui tejt;
Zmluvy,

článok tz
záverečné ustanovenia

77,t Na vzťahY medziZmluvnýmistranamivyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou rnýslovne neupravené saprimerane vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne
závázných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

L7,2 Zhotoviteí zavázuje sa k riadnemu a včasnému poskytovaniu súčinnosti pre objednávateía
sPoČÍvajúcu naPríklad formou predloženia príslušných-doklaaov v súlade s príručkou pre prijímateía
z PrísluŠného oPeraČného Pro8ramu a pod., všetko s cieíom dosiahnuť naplnenie účelu tejto
Zmluvy.

17,3 Zhotovitel je Povinný zdržať sa akéhokoívek konania, ktoré by smerovalo proti záujmom
Objednávateřa, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu účelu tejto zmluvy.

17 .4 Neoddeliteínú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
Príloha č. 1 - Rozpočet - ocenený výkaz uýmer;
Príloha č. 2 - Časový harmonogram;
Príloha č. 3 - Subdodávatelia;

17,5 Zmluva je vYhotovená v Štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží objednávateí a jeden Zhotoviteí.
77,6 V PríPade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným,

nedotýka sa to ostatných ustanovení,tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a úiinne. Zmluvné stranysa v takom PríPade zavázujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné
ustanovenie ustanovením Platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá póvodne
zamýŠÍanému ÚČelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí
zodPovedajúca Právna Úprava všeobecne závázných právnych predpisov Slovenskej republiky.
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17.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zrnluvy riadne a dósledne prečítali, porozumeli jej obsahu
a Právnym ÚČinkom z nej vyplývajúcich, lch zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a
zrozumiteÍné. Podpisujúce ošoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a
vážneho súhlasu ju podpísali.

17.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán
a ÚČinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateía najskór však
po splnení odkladacej podmienky podťa bodu 17.10 tejto zmluvy.

t7.9 Pre nadobudnutie ÚČinnosti je potrebné, aby boli splnené všetky podmienky, ktoré sa viažu na
nadobudnutie ÚČinnosti tejto zmluvy a to podla podmienok uvedených v tejto Zmluve a podťa
platných predpisov.

77.10 Zmluva nadobúda ÚČinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že poskytovateí
Pomoci potvrdí správnosť vykonaného verejného obstarávania prijímateíom pomoci, ak sa pre
nadobudnutie ÚČinnosti Zmluvy viaže kontrola správnosti verejného obstarávania podla osobitných
predpisov poskytovateía po moci.

77,17 O nadobudnutí ÚČinnosti tejto zmluvy bucle Objednávateí bezodkladne, najneskór do páť (5)
pracovných dní od nadobudnutia jej účinnosti informovať zhotoviteía.

Objednávateť:

V Kežmarku, dňa 08.12.2020

MPr Derriol. í);,_l,_^_y]l

ZhotoviteI:

V Kežmarku, dňa 08.12.2020

lnlqf r]rl"h..
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