ZMLUVA O DIELO
Evidenčné číslo Objednávateľa: MAGSP1500002
Evidenčné číslo Zhotoviteľa:ZOD/14058/001
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a postupom podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zhotovenie stavby:
„Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1. etapa“ a v súlade s právnym
poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len „Zmluva").

ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:
Štatutárny zástupca:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných:

Mgr. Martin Maruška, riaditeľ

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických:

Ing. Tatiana Kratochvílová, odborný garant projektu

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Číslo projektového účtu:
IBAN:
SWIFT:
Telefón:
Fax:
E-mail:
(ďalej len "Objednávateľ")

00603481
2020372596
ČSOB, a.s.
25828023/7500
25922343/7500
SK26 7500 0000 0000 2592 2343
CEKOSKBX
02/ 59 356 506
02/ 59 356 609
hdi@bratislava.sk

a
Zhotoviteľ:

Združenie „ET R-S 2014“

Vedúci člen združenia:

TSS GRADE, a.s.
Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Ing. Dušan Chovanec, predseda predstavenstva a GR
Ing. Marek Choma, člen predstavenstva

Štatutárny zástupca:
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných:
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

Ing. Dušan Chovanec, predseda predstavenstva a GR
Ing. Petr Vilímek, výrobný riaditeľ
35 802 723
2020281571
SK2020281571
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT/BIC:
Spoločnosť je zapísaná v
E-mail:

284653045/0900
SK0309000000000284653045
GIBASKBX
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka 5590/B
info@tss.sk

a
Člen združenia:

Štatutárny zástupca:

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných:
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach technických:
IČ:
DIČ:
Spoločnosť je zapísaná v
Telefón:
Fax:

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov,
400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Ing. Ondřej Novák, predseda predstavenstva
Ing. Luboš Tomášek, člen predstavenstva
Ing. Pavel Pechač, člen predstavenstva
Ing. Luboš Tomášek , ekonomický vedúcí oblasti
Ing. Milan Mockovčiak, riaditeľ oblasti
254 29 949
CZ 254 29 949
Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí
nad Labem, oddiel B, vložka 1370
+420/475 300 111
+420/475 300 100

Oprávnená podnikať v SR prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby:

Zapísaná:
IČ:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:

STRABAG Rail a.s., organizačná zložka
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu v Bratislave I, oddiel
Po, vložka 1840/B
44 843 526
4020235043
SK4020235043
Ing. Milan Mockovčiak, vedúci organizačnej zložky
TATRABANKA a.s.
2621225308/1100
SK8011000000002621225308
TATRSKBXXXX

(ďalej len "Zhotoviteľ")
PREAMBULA
Objednávateľ je podľa ustanovenia § 6 ods. 1, písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
verejným obstarávateľom.
Zhotoviteľ je riadne založenou právnickou osobou, má plnú právnu subjektivitu a spôsobilosť
právne konať a v súlade s podmienkami získania zákazky, verejné obstarávanie vyhlásené
postupom „verejná súťaž“ (ďalej len „súťaž“) podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon“) vo Vestníku č. 145/2014 dňa 28.7.2014 pod značkou 16258-WYP.

V súlade s pravidlami a postupmi verejného obstarávania sa Objednávateľ a Zhotoviteľ
dohodli nasledovne:
1. V tejto Zmluve majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je uvedený v ďalej uvádzaných
Zmluvných podmienkach.
2. Predmet Zmluvy
Predmetom Zmluvy je zhotovenie diela – uskutočnenie stavebných a montážnych prác
na stavbe: „Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1. etapa“ v rozsahu prác a
dodávok podľa projektovej dokumentácie, ktorá rieši modernizáciu električkového telesa,
vrátane trakčného vedenia, CSS, zastávok a prístreškov MHD vrátane doplňujúcich
služieb.
3. Cena diela
Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie Diela
Zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom predpísaným v Zmluve.
Akceptovaná zmluvná hodnota Diela bez DPH
DPH
Akceptovaná zmluvná hodnota Diela vrátane DPH

3 278 110,00 EUR
655 622,00 EUR
3 933 732,00 EUR

(slovom Trimiliónydeväťstotridsaťtritisícsedemstotridsaťdva EUR)
DPH bude vyplácaná v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky.

4. Čas plnenia
Zhotoviteľ zhotoví Dielo v nasledovnom čase:
4.1. začatie realizácie Diela je podmienené doručením kladného písomného vyjadrenia
RO OPD.
4.2. dokončenie realizácie Diela najneskôr do 30.9.2015
4.3. celková doba výstavby Diela do 3 mesiacov
5. Dokumenty tvoriace neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy
5.1. Oznámenie o prijatí ponuky zo dňa 21.10.2014
5.2. Ponukový list s prílohou k ponuke zo dňa 5. 9.2014
5.3. Zábezpeky
5.4. Osobitné zmluvné podmienky
5.5. Všeobecné zmluvné podmienky
6. Poradie záväznosti dokumentov uvedené v zostupnom poradí:
6.1. Dokumenty považované za neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy uvedené v bode 5.
6.2. Dokumenty považované za súčasť tejto Zmluvy
a) Projektová dokumentácia
b) Rozpočet stavby (ocenený súpis položiek z ponuky)
6.3. Dokumenty záväzné pri vysvetľovaní ustanovení tejto Zmluvy
a) Súťažné podklady z verejného obstarávania
b) Dokumenty z vysvetľovania (otázky a odpovede)
c) Ponuka predložená v súťaži
7. Záverečné ustanovania
7.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa platných právnych
predpisov.

7.2. Zmluvné strany vyhlasujú , že v plnom rozsahu pri plnení tejto zmluvy
akceptujú "Osobitné zmluvné podmienky – doplnky a zmeny FIDIC"
a
"Všeobecné zmluvné podmienky na výstavbu – FIDIC".
7.3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v Zmluve sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
7.4. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy celkom alebo sčasti neplatným alebo
nevymáhateľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a vymáhateľnosť
zostávajúcej časti tejto Zmluvy. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú
nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia tejto zmluvy novými
ustanoveniami, platnými a vymáhateľnými, ktoré budú mať čo najbližší právny
význam a účinok ako ustanovenie, ktoré má byť nahradené.
7.5. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma
zmluvnými stranami.
7.6. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej
podpise dostane objednávateľ štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
7.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ju
v tiesni a za nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dňa 8.4.2015

V Bratislave, dňa 19.3.2015

Objednávateľ :
Zhotoviteľ : Združenie „ET R-S 2014“
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava TSS GRADE, a.s.
Zastúpený
Zastúpený

JUDr. Ivo Nesrovnal, v.r.
primátor

Ing. Dušan Chovanec, v.r.
predseda predstavenstva

Ing. Marek Choma, v.r.
člen predstavenstva
STRABAG Rail a.s.
Zastúpený

Ing. Ondřej Novák, v.r.
predseda predstavenstva

Ing. Pavel Pechač, v.r.
člen predstavenstva

