Zm luva o dielo M AGTS P 0 0 0 0 4
uzavretá podľa § 536 a nasL zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a na základe výsledku verejného obstarávania postupom podľa § 117 a nasl. zákona
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zm ene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení a v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
(ďalej len „Zm luva“)

Z m luvné strany
1.

Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IB AN:
HM SR BA IČ DPH

H lavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Prim aciálne nám estie 1, 814 99 Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, prim átor
00 603 481
2020373596
Č eskoslovenská obchodná banka a.s„ 815 63 Bratislava
SK37 7500 0000 0000 2582 9413
SK2020372596

(ďalej len „O bjednávateľ“)
2.

Zhotovitel’:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IB AN:

Športový klub lAM ES Bratislava
Č ajakova21, 811 05 Bratislava
Ing. M ario Hanusek, štatutár
00688967
2020295816
SK 2020295816
UniCreditBank, a.s.
SK 1811110000006622910014

(ďalej len „Zhotovitel’“)
Pream bula
Táto Zm luva sa uzatvára ako výsledok použitia postupu zadávania zákazky podľa §117 a nasl.
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zm ene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
O bjednávateľ pred podpisom Zm luvy overil, že Zhotovitel’ a osoby uvedené v §33 ods. 2, resp.
v §34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ktorých zdroje resp. kapacity Zhotovitel’ použil na
preukázanie finančného a ekonom ického postavenia, resp. technickej alebo odbornej
spôsobilosti vo verejnom obstarávaní a/alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení
predm etu Zm luvy je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

č lá n o k 1
Predm et Zmluvy
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Zhotovitel’ sa zaväzuje zhotoviť pre O bjednávateľa dielo: „Nátery zábradlí na objektoch
v hl. meste S R B ratislave“, (ďalej len „Dielo“). O bsahom diela sú stavebné práce na
inžinierskych objektoch patriacich hl. mestu SR Bratislave, ako obnova zábradlí, oplotenie.
Podrobná špecifikácia D iela je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto Zm luve - Opis predmetu
zákazky a jej podkladov a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ je povinný vykonať Dielo n a svoje náklady a n a svoje nebezpečenstvo
v dojednanom čase a rozsahu a za podm ienok dohodnutých v tejto Zmluve. A k zo Zmluvy
alebo z povahy D iela nevyplýva niečo iné, m ôže Zhotovitel’ vykonať Dielo ešte pred
dojednaným časom. Zhotovitel’ je oprávnený vykonávať činnosti podľa tejto Zm luvy aj
prostredníctvom subdodávateľov. Zhotovitel’ zodpovedá objednávateľovi za plnenie
predm etu zm luvy prostredníctvom subdodávateľov tak, ako keby plnenie realizoval sám.
Zhotovitel’ sa zaväzuje zhotoviť Dielo kvalitne, riadne a úplne, v dojednanom m ieste a čase
plnenia, v stanovenej špecifikácii a rozsahu, podľa podm ienok dohodnutých v tejto
Zm luve, pokynov O bjednávateľa a v súlade s ponukou predloženou v procese verejného
obstarávania.
Zm luvné strany sa dohodli, že Dielo sa považuje za splnené, ak je riadne ukončené v celom
rozsahu podľa tejto Zm luvy a požiadaviek Objednávateľa podľa bodu 3 tohto článku, a to
dňom jeho prevzatia Objednávateľom od Zhotoviteľa n a základe protokolu o odovzdaní
a prevzatí Diela, písom ne odsúhlaseným obom a zm luvným i stranami.
Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené D ielo prevziať a Zhotoviteľovi zaplatiť
cenu vo výške a spôsobom tak, ako to určuje ďalej táto Zmluva.
V prípade, ak zhotovitel’ získa majetkový prospech z plnenia tejto zm luvy jednorazovo vo
výške 100.000,- EU R alebo súhrne za kalendárny rok vo výške 250.000,- EU R je povinný
pri plnení predm etu tejto zm luvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora (ďalej aj „zákon č. 315/2016 Z.z.“). O bjednávateľ v prípade
porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa prvej vety tohto odseku zm luvy alebo v prípade
porušenia povinnosti subdodávateľa zhotoviteľa byť zapísaný v registri alebo v prípade
vým azu subdodávateľa z registra počas trvania zm luvy za podm ienok podľa prvej vety
tohto odseku, oprávnený:
a)
odstúpiť od zmluvy, v zm ysle § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z.z., alebo
b)
požadovať zaplatenie zm luvnej pokuty vo výške poskytnutého plnenia na základe
tejto zmluvy.
V prípade, ak zhotovitel’ získa majetkový prospech z plnenia tejto zm luvy jednorazovo vo
výške 100.000,“ E U R alebo súhrne za kalendárny rok vo výške 250.000,- EUR, je
objednávateľ oprávnený požadovať predloženie všetkých zm lúv uzatvorených medzi
zhotoviteľom a subdodávateľmi.

Č lánok 2
Čas a miesto plnenia
1.

Zhotovitel’ sa zaväzuje vykonať predm et Zm luvy v lehote do 90 dní od vystavenia
objednávky, najneskôr však do 31.12.2018 počas účinnosti Zmluvy.

2.

M iestom plnenia predm etu Zm luvy je územ ie hlavného m esta B ratislavy - inžinierske
objekty patriace m estu definované v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve - Opis predm etu zákazky
a jej podkladov.
Č lánok 3
Práva a povinnosti zm luvných strán

1. Pri plnení predm etu Zm luvy je Zhotovitel’ viazaný pokynm i Objednávateľa, ktoré
vyplývajú z tejto Zmluvy, najm ä, nie však výlučne, z podrobného vym edzenia predm etu
Zmluvy, ktoré je obsiahnuté v Prílohe č. 1 tejto Zm luvy - Opis predm etu zákazky a jej
podkladov.
2. Zhotovitel’ sa zaväzuje za podm ienok stanovených v tejto Zm luve, zhotoviť Dielo
s m axim álnou odbornou starostlivosťou.
3. Zhotovitel’ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznám il s charakterom a rozsahom D iela
v zmysle podm ienok stanovených O bjednávateľom a sú m u znám e všetky technické,
kvalitatívne a iné podm ienky realizácie Diela. Zhotovitel’ vyhlasuje, že disponuje všetkými
potrebným i odborným i znalosťam i, právom ocam i, skúsenosťam i a kompetenciami
k tom u, aby uzavrel túto Zm luvu a splnil svoje záväzky z nej vyplývajúce, ako aj
dostatočnými technickým i, technologickým i a personálnym i kapacitam i potrebným i
k riadnem u vykonaniu Diela.
4. Zhotovitel’ prí realizácii predm etu tejto Zm luvy je povinný dodržiavať všeobecne záväzné
právne predpisy Slovenskej republiky oprávňujúce vykonať Dielo na územ í Slovenskej
republiky, a ktoré súvisia najm ä so zaistením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, stavebný zákon, zákon
o ochrane životného prostredia, zákon o energetike, zákon o ochrane pred požiarmi, zákon
o pozem ných kom unikáciách, všeobecne záväzné nariadenia, platné technické normy,
bezpečnostné, hygienické a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré súvisia
s činnosťou pri vykonávaní Diela. Ďalej sa Zhotovitel’ zaväzuje rešpektovať všetky
povolenia týkajúce sa D iela a všetky rozhodnutia a stanoviská orgánov a dotknutých
subjektov.
5. Zhotovitel’ je povinný zabezpečiť stroje, zariadenia a m ateriál potrebný pre plnenie
predm etu Zm luvy a kvalifikovaný personál vybavený pracovným odevom , ochranným i
prostriedkam i, potrebným i m echanizm am i a náradím a zabezpečiť jeho kontrolu. Všetky
m ateriály a technológie použité v procese realizácie D iela m usia byť platne certifikované,
resp. m usia byť v súlade s príslušným i právnym i predpism i upravujúcim i certifikáciu
a preukazovanie zhody výrobkov. Zhotovitel’ zodpovedá za čistotu komunikácií, po
ktorých dováža a odváža m ateriál a mechanizmy.
6. Zhotovitel’ zabezpečí odvoz odpadu a nakladanie s nim v súlade so zákonom č. 79/2015
Z.z. o odpadoch a o zm ene a doplnení niektorých zákonov a zodpovedá za správne
nakladanie s odpadom. N áklady na odstránenie, likvidáciu, prepravu a uskladnenie odpadu
sú zahrnuté v zmluvnej cene za Dielo.
7. Zhotovitel’ sa zaväzuje, že v prípade potreby zabezpečí na vlastné náklady povolenie pre
potreby dočasného užívania verejných plôch a zvláštne užívanie kom unikácií pre
realizáciu a prípadné skládky materiálu alebo odpadu. Za škody spôsobené nesplnením
tejto povinnosti zodpovedá v plnom rozsahu Zhotovitel’.
8. Zhotovitel’ sa zaväzuje, že v prípade potreby spracuje na vlastné náklady projekt
organizácie dopravy (POD) a zabezpečí jeho odsúhlasenie v Operatívnej komisii pre

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení M agistrátu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy.
Zhotovitel’ je povinný udržiavať poriadok a čistotu v m ieste vykonávania D iela a je
povinný dbať n a to, aby vplyvom jeho činnosti nedošlo k poškodeniu susedných
nehnuteľností. Z a škody spôsobené porušením týchto povinností zodpovedá v plnom
rozsahu Zhotovitel’.
Zhotovitel’ je počas realizácie Diela povinný zabezpečiť, aby negatívnym i vplyvmi
vykonávanej činnosti neobťažoval okolie, a aby jeho činnosť a prevádzka neohrozovala
kvalitu životného prostredia. V prípade, že v dôsledku porušenia týchto povinností dôjde
k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči
O bjednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá
Zhotovitel’, ktorý sa tým to zaväzuje n a ich vysporiadanie a uhradenie v plnej výške
a v určenej lehote.
Spôsob, resp. zabezpečenie prívodu vody, elektrickej energie, resp. m ateriálu potrebného
pre vykonanie D iela vrátane nákladov súvisiacich s ich zabezpečením znáša Zhotovitel’.
V šetky práce súvisiace s predm etom D iela vykoná Zhotovitel’ po vydaní súhlasu správcom
kom unikácie, za ním stanovených podm ienok za dozoru správcu kom unikácie počas
vykonávania prác uvedených v predm ete tejto Zmluvy. Zhotovitel’ zodpovedá za prípadné
poškodenia, ktoré vzniknú v súvislosti s realizáciou Diela.
Zhotovitel’ sa zaväzuje pripraviť na vlastné náklady m iesto plnenia predm etu Zm luvy ako
i znášať náklady na jeho prevádzku, údržbu, odstránenie a upratanie priestoru po ukončení
plnenia predm etu Zmluvy.
Zhotovitel’ sa zaväzuje, že počas realizácie diela zabezpečí bezpečný pohyb
v bezprostrednej blízkosti D iela, kom unikačných ciest, vrátane prejazdnosti verejných
komunikácií, príjazdov do susediacich objektov, prístupov pre vozidlá polície, rýchlej
zdravotnej pom oci a hasičského zboru.
Zhotovitel’ je povinný v zm ysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej prem ávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov zabezpečiť bezodkladné odstránenie nečistôt, ktoré
spôsobili na verejných kom unikáciách m otorové vozidlá Zhotoviteľa a/alebo
subdodávateľa.
Od odovzdania m iesta plnenia predm etu tejto Zm luvy až do ukončenia D iela j e Zhotovitel’
povinný miesto plnenia predm etu Zm luvy využívať výlučne pre potreby vykonania Diela
a zabezpečiť ochranu m ajetku Objednávateľa, ktorý je predm etom Zmluvy, pred
poškodením a/alebo zneužitím.
Zhotovitel’ sa zaväzuje, že um ožní kedykoľvek osobám O bjednávateľa, vykonávajúcim
dohľad nad realizáciou D iela prístup k potrebnej dokum entácii D iela. V mieste realizácie
D iela musí byť k dispozícii dokum entácia D iela a všetky doklady, týkajúce sa
uskutočňovanej realizácie predm etu plnenia Zmluvy.
Osoby vykonávajúce dohľad zo strany Objednávateľa sú oprávnené dať zam estnancom
Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ zodpovedný vedúci nie je
dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočnenia realizácie D iela a jeho okolia,
život a zdravie pracujúcich, alebo ak hrozia iné vážne škody.
Zhotovitel’ je povinný riadiť vykonávanie prác realizácie predm etu tejto Zm luvy talc, aby
nedošlo k poškodeniu zdravia zam estnancov Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, a ani
tretích osôb a poškodeniu m ajetku Objednávateľa. Zhotovitel’ zodpovedá za bezpečnosť
a ochranu zdravia zam estnancov Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa a tretích osôb
oprávnene sa zdržujúcich n a m ieste plnenia predm etu tejto Zmluvy.

20. O bjednávateľ si vyhradzuje právo spolurozhodovať o použití všetkých tovarov, ktoré majú
byť súčasťou D iela v súlade s požiadavkam i stanoveným i v prílohe č. 1 tejto Zm luvy Opis predm etu zálcazky a jej podkladov.
21. V prípade realizácie prác v dňoch pracovného voľna a pokoja si Zhotovitel’ zabezpečí na
vlastné náklady potrebné povolenie miestne príslušnej mestskej časti a Krajského
dopravného inšpektorátu na presun (prepravu) potrebných m echanizm ov a techniky po
vopred cestným správnym orgánom odsúhlasených dopravných trasách.
22. Ak O bjednávateľ zistí, že Zhotovitel’ vykonáva predm et plnenia tejto Zm luvy v rozpore so
svojim i povinnosťam i, najm ä, nie však výlučne, v rozpore s podrobným vymedzením
Diela, uvedeným v Prílohe č. 1 tejto Z m lu v y - O pis predm etu zákazky a je j podkladov, je
O bjednávateľ oprávnený požadovať, aby Zhotovitel’ predm et plnenia Zm luvy vykonával
riadnymi spôsobom . V prípade, že tak Zhotovitel’ neurobí ani v dostatočne primeranej
časovej lehote, ktorú m u na to Objednávateľ poskytol, je O bjednávateľ oprávnený
okam žite odstúpiť od tejto Zmluvy. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody podľa
§373 a nasl. O bchodného zákonníka.
23. Zhotovitel’ sa zaväzuje:
a) O znám iť O bjednávateľovi bez zbytočného odkladu omeškanie plnenia predmetu
Zmluvy. V takom to prípade si zm luvné strany dohodnú osobitný postup.
b) Zachovávať m lčanlivosť o dôverných inform áciách, ktoré si O bjednávateľ a Zhotovitel’
poskytli.
24. O bjednávateľ sa zaväzuje protokolárne (písom ne) odovzdať Zhotoviteľovi miesto plnenia
predm etu tejto Zm luvy pre vykonávanie prác v súlade s podmienlcami uvedenými
v Prílohe č. 1 tejto Zm luvy - Opis predm etu zákazky a jej podkladov v term íne do piatich
(5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
25. O bjednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi miesto plnenia predm etu tejto Zmluvy
pripravené tak, aby Zhotovitel’ mohol n a ňom začať práce v súlade s podmienkami
uvedeným i v Prílohe č. 1 tejto Zm luvy - Opis predm etu zákazky a jej podkladov. Súčasne
s odovzdaním m iesta plnenia predm etu tejto Zm luvy odovzdá O bjednávateľ Zhotoviteľovi
aj všetky potrebné povolenia a doklady, viažuce sa k m iestu plnenia predm etu tejto
Zmluvy.
26. O bjednávateľ sa zaväzuje:
a) Poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri plnení predm etu tejto Zm luvy, najmä,
nie však výlučne, poskytnutím potrebných konzultácií a ďalších materiálov
(podkladov), ktoré m á Objednávateľ k dispozícii a ktoré sú nevyhnutné k vykonaniu
Diela.
b) O znám iť osoby, s ktorým i bude Zhotovitel’ kom unikovať, spolupracovať a vykonávať
dohľad nad plnením Zm luvy a ktoré budú za O bjednávateľa zodpovedné za plnenie
povinností na strane Objednávateľa, vyplývajúcich z tejto Zm luvy uvedené v Prílohe č.
1. tejto Zm luvy - O pis predm etu zákazky a jej podkladov.

Č lánok 4
Cena a platobné podm ienky
1. Cena za zhotovenie D iela je stanovená n a základe kalkulácie ceny D iela, vypracovanej
Zhotoviteľom , podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
a vyhlášky M inisterstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva

zákon o cenách v znení neskorších predpisov a upravenej n a základe výsledku verejného
obstarávania, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zm luvy a j e neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy,
takto:
Zhotovitel’, p la tite ľ D P H
Zm luvná cena celkom za Dielo v EUR bez DPH:
Sadzba DPH v percentách:
Sadzba DPH v EU R
Zmluvná cena celkom za Dielo v EUR s DPH:
/ s lo v o m ... /

146971.85
20
29 394,37
176 366,22

Zhotovitel’, neplatiteľ D P H
Zmluvná cena celkom za Dielo v EUR
/ s lo v o m ... /
2. Cena za zhotovenie D iela uvedená v predchádzajúcom bode, je konečná cena a j e nem enná
počas celej doby trvania zm luvného vzťahu. V cene za zhotovenie D iela sú zahrnuté všetky
náklady a výdavky Zhotoviteľa, ktoré súvisia s predm etom plnenia Zm luvy a realizáciou
Diela, vrátane vybudovania, prevádzkovania, údržby, likvidácie a vypratania m iesta plnenia
predm etu Zmluvy.
3. Objednávateľ nie je povinný a neposkytuje preddavky z ceny za zhotovenie Diela, ani
zálohové platby n a predm et plnenia tejto Zmluvy.
4. Zhotovitel’ vystaví faktúru vo výške 100% z ceny za zhotovenie D iela podľa bodu 1 tohto
článku Zm luvy na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí D iela Objednávateľom podľa
článku 1 bod 5 tejto Zmluvy. Splatnosť faktúry vystavenej Zhotoviteľom je m inim álne 30
dní od dátum u jej doručenia Objednávateľovi.
5. Objednávateľ uhradí cenu za zhotovenie D iela n a základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom
podľa tohto článku Zmluvy, prevodným príkazom na bankový účet Zhotoviteľa uvedený
v záhlaví tejto Zm luvy a to v termíne najneskôr do 30 dní od doručenia originálu faktúry
Objednávateľovi n a adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
6. Faktúra vystavená Zhotoviteľom podľa tohto článku Zm luvy m usí obsahovať všetky
náležitosti daňového dokladu. V prípade, ak bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje.
Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru späť Zhotoviteľovi a Zhotovitel’ je povinný
faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú faktúru.
V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti falctúry a nová lehota splatnosti začne plynúť
dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

Č lánok 5
Úroky z om eškania a zm luvné pokuty
1. Ak Zhotovitel’ nesplní svoj záväzok vykonať predm et plnenia tejto Zm luvy riadne a včas,
m á Objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zm luvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za
zhotovenie D iela bez D PH za každú chybne dodanú alebo om eškanú časť Diela, a to za
každý deň om eškania s plnením predm etu tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zaväzuje túto
zm luvnú pokutu uhradiť.

2. Ak je O bjednávateľ v om eškaní s plnením svojho finančného záväzku alebo jeho časti,
vyplývajúceho z tejto Zmluvy, m á Zhotovitel’ voči objednávateľovi nárok n a zaplatenie
úroku z om eškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy bez DPH za každý deň omeškania
s plnením peňažného záväzku. O bjednávateľ sa zaväzuje uplatnený nárok na zaplatenie
úroku z om eškania uhradiť.
3. V prípade porušenia povinností podľa článku 3 bod 22 tejto Zm luvy, ako aj v prípade, ak sa
preukáže, že Zhotovitel’ sa pri získavaní zákazky viažucej sa k tejto Zm luve, dopustil
konania v rozpore so zákonom č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení
neskorších predpisov, zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, alebo iným
nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača v procese verejného
obstarávania, Je Zhotovitel’ povinný odškodniť Objednávateľa.
4. Zm luvnú pokutu a úrok z om eškania dohodnuté touto Zm luvou hradí povinná zmluvná
strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti
škoda. N árok n a náhradu škody, spôsobenej porušením povinnosti podľa tejto Zmluvy, na
ktoíú sa vzťahuje povinnosť uhradiť zm luvnú pokutu alebo úroky z om eškania podľa tejto
Zmluvy, ostáva zachovaný v celom rozsahu.

Č lánok 6
V lastníctvo inžinierskych objektov a nebezpečenstvo škody
1.

Zm luvné strany sa dohodli, že vlastníctvo inžinierskych objektov a nebezpečenstvo škody
na D iele prechádza zo Zhotoviteľa n a Objednávateľa dňom podpísania protokolu
o odovzdaní a prevzatí D iela obomi zm luvným i stranami.

Č lánok 7
O dovzdanie a prevzatie Diela
1.

2.

3.
4.

Zhotovitel’ splní svoju povinnosť vykonať D ielo jeho riadnym a včasným ukončením
a jeho odovzdaním Objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí D iela
podľa tejto Zmluvy.
V prípade zistenia vád a nedostatkov D iela, ktoré bránia jeho riadnem u užívaniu.
O bjednávateľ D ielo neprevezm e a spíše so Zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať
najmä, nie však výlučne, popis zistených vád a nedostatkov na D iele, spôsob a lehotu ich
odstránenia. V tom to prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné
a Zhotoviteľovi naďalej plynie doba plnenia predm etu Zmluvy. A k v dôsledku
neúspešného preberacieho konania dôjde k prekročeniu lehoty uvedenej v článku 2 bod 1
tejto Zmluvy, bude Zhotovitel’ v om eškaní s odovzdaním Diela. Zhotovitel’ môže opätovne
oznám iť ukončenie D iela a vyzvať O bjednávateľa na začatie preberacieho konania až po
úplnom odstránení vytýkaných (zistených) vád a nedostatkov.
Pripravenosť n a odovzdanie D iela je Zhotovitel’ povinný oznám iť Objednávateľovi
písomne, najneskôr päť (5) pracovných dní vopred.
Zhotovitel’ je povinný pri odovzdaní D iela Objednávateľovi odviezť z miesta plnenia
predm etu tejto Zm luvy zvyšný m ateriál a zlikvidovať odpady tak, aby bolo možné Dielo
riadne prevziať a užívať. Zhotovitel’ je povinný vypratať, vyčistiť a uviesť miesto plnenia
tejto Zm luvy do stavu podľa podm ienok stanovených v tejto Zm luve, resp. požiadaviek

Objednávateľa, a to najneskôr v term íne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí
D iela podľa tejto Zmluvy.

Článok 8
Zodpovednosť za škody
1.
2.

3.

Zm luvná strana zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane
v dôsledku porušenia jej povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
V prípade vzniku škody v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy
ktorejkoľvek zmluvnej strane m á druhá zm luvná strana nárok na náhradu vznilcnutej škody
v plnej výške.
Zhotovitel’ je povinný nahradiť Objednávateľovi skutočne vzniknuté škody aj v prípade,
že z jeho zavinenia došlo k odstúpeniu O bjednávateľa od tejto Zmluvy.

Č lánok 9
Zodpovednosť za vady a záručná doba
1. Zhotovitel’ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa platných technických a právnych
predpisov a m á v čase odovzdania a prevzatia vlastnosti stanovené v Prílohe č. 1 k tejto
Zm luve - Opis predm etu zákazky a jej podkladov, a že nem á vady a nedostatky, ktoré by
znižovali jeho hodnotu a schopnosť využitia na požadovaný účel.
2. Záručná doba n a Dielo sú dva (2) roky a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia
Diela Objednávateľom podľa článku 1 bod 5 tejto Zmluvy. V prípade oprávnenej
reklam ácie sa záručná doba predlžuje o čas, počas ktorého boli vady resp. nedostatky
odstraňované.
3. O bjednávateľ je povinný vady a nedostatky D iela po ich zistení písom ne nahlásiť
a reklam ovať u Zhotoviteľa, pričom uvedie o akú vadu či nedostatok sa jedná. Zhotovitel’
sa zaväzuje nahlásené a reklam ované vady a nedostatky odstrániť v čo najkratšom čase
podľa ich druhu, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie na
adresu Zhotoviteľa, uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. O dstránenie vád a nedostatkov bude
potvrdené protokolom podpísaným obomi zmluvnými stranami.
4. N áklady na odstránenie vád a nedostatkov v záručnej dobe znáša Zhotovitel’. To platí aj
pre náklady na opravu poškodenia Diela počas vykonávania záručnej opravy.

Článok 10
O sobitné ustanovenia o výkone kontroly
1.

Zhotovitel’je povinný vytvoriť osobám O bjednávateľa oprávneným na vykonanie kontroly
plnenia predm etu tejto Zm luvy podľa článku 3 bod 17 tejto Zm luvy prim erané podmienky
na riadne a včasné vykonanie kontroly, predložiť všetky požadované informácie
a dokum enty týkajúce sa najm ä, nie však výlučne, realizácie D iela, napr. stavu jeho
rozpracovanosti a poskytnúť bezodkladne súčinnosť, ktorú je O bjednávateľ oprávnený
požadovať od Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov podľa tejto Zm luvy v zmysle
všeobecne záväzných predpisov o hospodárení s verejným i prostriedkam i.

2.

3.

4.

Osoby O bjednávatera oprávnení na vykonanie kontroly plnenia predm etu tejto Zm luvy
m ajú počas plnenia predm etu Zm luvy a päť (5) rokov po protokolárnom prevzatí Diela
Objednávateľom právo na prístup k dokumentom, ktorým i disponuje Zhotovitel’
a preukazujú riadne vykonanie D iela podľa podm ienok uvedených v tejto Zmluve.
Zhotovitel’je povinný osobám Objednávateľa, oprávneným na vykonanie kontroly plnenia
predm etu tejto Zm luvy, predložiť originály tých dokumentov, na ktorých kontrolu sú tieto
osoby poverené O bjednávateľom (napr. doklady preukazujúce súlad projektu s realizáciou
Diela, účtovné a finančné doklady a pod.).
Zhotovitel’ je povinný osobám Objednávateľa, oprávneným n a vykonanie kontroly plnenia
predm etu tejto Zm luvy, dokladovat’ svoju činnosť v rámci plnenia predm etu tejto Zm luvy
a um ožniť im vstup do objektov a na pozem ky súvisiace s realizáciou Diela, ak tom u
nebránia skutočnosti, ktoré Zhotovitel’ nevie ovplyvniť.

Článok 11
Záverečné ustanovenia
1.

M eniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Zm luvy je m ožné len na základe dohody zm luvných
strán form ou písom ných číslovaných dodatkov k tejto Zm luve, podpísaných oprávnenými
zástupcam i oboch zm luvných strán v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní.
2. Zm luvné strany sa dohodli, že táto Zm luva zaniká:
a) dohodou zm luvných strán,
b) odstúpením od Zm luvy v súlade s touto Zm luvou alebo s ustanoveniam i Obchodného
zákonníka,
c) riadnym splnením Zmluvy,
d) odstúpením zo strany Objednávateľa, z dôvodu uvedeného v odseku 3 tohto článku .
3. Zhotovitel’ berie n a vedom ie, že právoplatné rozhodnutie o vým aze Zhotoviteľa, prípadne
jeho subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora zakladá dôvod na ukončenie
tejto Zm luvy odstúpením podľa bodu 2 písm. d) tohto článku Zm luvy zo strany v zm ysle
§ 15 ods. 1 zák. č. 315/2016 Z.z..
4. Odstúpenie od Zm luvy nadobúda účinnosť dňom doručenia písom ného oznám enia
o odstúpení od Zm luvy druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
5. Zm luvné strany sa dohodli, že písom nosť sa na účely tejto Zm luvy považuje za doručenú
dňom jej prevzatia zm luvnou stranou, ktorej je písom nosť adresovaná, resp. dňom
odm ietnutia jej prevzatia alebo uplynutím úložnej lehoty n a pošte, a to aj v prípade, že sa
adresát o uložení zásielky na pošte nedozvedel.
6. Táto Zm luva je vyhotovená v šiestich (6) originálnych vyhotoveniach, z ktorých štyri (4)
sú určené pre O bjednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa.
7. Ak sa niektoré ustanovenia tejto Zm luvy stanú neskôr po jej uzavretí neplatnými, nie je
tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. N am iesto neplatných ustanovení
tejto Zm luvy sa použijú príslušné ustanovenia O bchodného zákonníka, ktoré sú obsahom
a účelom najbližšie obsahu a účelu tejto Zmluvy.
8. Práva a povinnosti touto Zm luvou osobitne neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniam i Obchodného zákonníka, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

9.

Táto Zm luva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obom i zm luvným i stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na w ebovom sídle Objednávateľa
podľa §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s §5a zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám.
10. Zm luvné strany vyhlasujú, že si Zm luvu riadne prečítali, jej obsahu porozum eli, uzatvárajú
ju slobodne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podm ienok, a na znak súhlasu s jej
obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
11. N eoddeliteľnou prílohou tejto Zm luvy sú nasledovné prílohy;
Príloha č. 1 - Opis predm etu zákazky a jej podkladov
Príloha č. 2 - K alkulácia ceny Diela

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa
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