Rámcová dohoda č. MAGSP1900002
na poskytnutie prác bežnej údržby a opráv pozemných komunikácií na území Hlavného
mesta SR Bratislavy a uskutočnenie opráv výtlkov na pozemných komunikáciách na
území hlavného mesta SR Bratislavy
uzavretá podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „ZVO“) a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na
základe výsledku verejného obstarávania nadlimitnej zákazky podľa ZVO (ďalej len „dohoda“)
Účastníci dohody
Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Peňažný ústav:
IBAN:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
00603481
2020372596
SK 2020372596
Československá obchodná banka, a.s.
SK23 7500 0000 0000 2582 7143

(ďalej len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ č. 1:
Názov:
Sídlo:
Zapísaný:
Zastúpený:
Tel. :
e-mail:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Peňažný ústav:
Číslo účtu :
Názov:
Sídlo:
Zapísaný:
Zastúpený:

Tel.:
e-mail:
IČO:
DIČ:

Pittel+Brausewetter s.r.o.
Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka
č. 36678/B
Mag. Wolfgang Fürhauser, konateľ
Ján Melúch, konateľ
+421 2 68 28 40 00
office@pittel.sk
35943653
2022022948
SK2022022948
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK76 0900 0000 0050 6414 2334
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka
č. 991/B
Ing. Branislav Lukáč, konateľ
Viera Nádaská, konateľ
Ing. Jarmila Považanová, konateľ
+421 2 40 20 67 08
pavol.sabo@strabag.com
marian.magula@strabag.com
17317282
2020316298
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IČ DPH:
Peňažný ústav:
Číslo účtu:

SK2020316298
UniCredit Bank Slovakia a.s.
SK54 1111 0000 0014 2311 0003

(ďalej len „zhotoviteľ“ alebo „Zhotoviteľ č. 1“)

Zhotoviteľ č. 2:
Názov:
Sídlo:
Zapísaný:
Zastúpený:
Tel.:
e-mail:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Peňažný ústav:
Číslo účtu :

MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01 Námestovo
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10582/L
Alena Nováková, predseda predstavenstva
+421 903 378 929
brontvaj.marian@mbmgroup.sk
36740519
2022337548
SK2022337548
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
SK05 3000 0000 0000 0030 2527

Názov:
Sídlo:
Zapísaný:

HOCHTIEF SK s.r.o.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.
54382/B
Ing. Rastislav Pauliny, prokurista
Ing. Miroslav Beka, prokurista
+421 903 717 129
rastislav.pauliny@hochtief.sk
44298170
2022685731
SK2022685731
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky,
Bratislava
SK80 8050 0000 0000 7003 7597

Zastúpený:
Tel. :
e-mail:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Peňažný ústav:
Číslo účtu :

(ďalej len „zhotoviteľ“ alebo „Zhotoviteľ č. 2“)
(ďalej spoločne tiež „účastníci dohody“)

Preambula
Táto dohoda sa uzatvára ako výsledok zadávania nadlimitnej zákazky podľa § 66 ods. 7 ZVO na
predmet zákazky s názvom „Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov
na území Hlavného mesta SR Bratislavy“, ktorá bola vyhlásená zverejnením Oznámenia
o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie
pod zn. 2018/S 149-340266 zo dňa 04.08.2018 a vo Vestníku verejného obstarávania
č. 155/2018 zo dňa 07.08.2018 pod číslom 11168 - MSP.
Účastníci dohody berú na vedomie, že objednávateľ podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo
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uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Objednávateľ pred podpisom dohody overil, že zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa
na plnení predmetu dohody, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora
v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
Článok I
Predmet dohody
1.1. Predmetom dohody je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby a
opravy na pozemných komunikáciách na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
ktoré sú tvorené prejazdnými úsekmi ciest I. až III. triedy a miestnymi komunikáciami I. a II. triedy
v celkovej dĺžke 385.997 km o celkovej výmere 4.033.209,00 m2 ako i chodníkoch v celkovej dĺžke
294.749 km o celkovej výmere 745.116,00 m2 (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa zaplatiť
zhotoviteľovi za vykonané dielo cenu dohodnutú v tejto dohode. Záväzok vykonávať pre
objednávateľa dielo v zmysle predchádzajúcej vety vzniká zhotoviteľovi okamihom doručenia
písomnej objednávky vystavenej zhotoviteľom v zmysle čl. II. tejto dohody.
1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú
zodpovednosť.
1.3. Technická a kvalitatívna špecifikácia ako aj predpokladaný rozsah diela sú uvedené v Prílohe č. 1 –
Opis predmetu zákazky a Prílohe č. 2 – Cenník prác, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou dohody,
pričom zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a spôsobom v súlade s bodom 1.4 tohto
článku.
1.4. Objednávateľ v súlade s touto dohodou bude zadávať zákazky podľa tejto dohody opätovným
otvorením súťaže podľa § 83 ods. 5 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1.5. Pri opätovnom otvorení súťaže všetci zhotovitelia podľa tejto rámcovej dohody opäť súťažia
o najnižšiu cenu na základe nasledovných podmienok:
a) zadávaniu každej zákazky predchádza písomná výzva objednávateľa na predloženie ponuky na
predmet zákazky, ktorý bude riadne špecifikovaný v písomnej výzve a bude vychádzať z Prílohy
č. 1 tejto dohody, s uvedením najmä, nie však výlučne: konkrétnej špecifikácie a rozsahu prác,
určenia lokalít, termínov plnenia, mien zamestnancov objednávateľa poverených kontrolou a
preberaním prác a ďalších podmienok pre opravy konkrétnych úsekov ciest a pozemných
komunikácií,
b) zhotoviteľ potvrdí prijatie požiadavky objednávateľa a predloží ponuku na predmet zákazky
písomne prostredníctvom e-mailu v lehote do troch pracovných dní od dňa odoslania výzvy na
predloženie ponuky, pokiaľ nebude vo výzve na predloženie ponuky uvedené inak,
c) objednávateľ garantuje, že obsah ponuky zostáva dôverný až do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk,
d) objednávateľ vyhodnocuje ponuky na základe jediného kritéria, ktorým je najnižšia cena za
požadované plnenie. Po ukončení vyhodnotenia bude objednávateľ písomne prostredníctvom
emailu informovať účastníkov opätovného otvorenia súťaže o výsledku postupu pri opätovnom
otvorení súťaže. V prípade rovnosti predložených ponúk rozhoduje o úspešnosti ponuky termín
doručenia ponuky objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade havarijných
prípadov v zmysle čl. V bod 5.7. tejto dohody sa body 1.4. až 1.6. článku I tejto dohody použijú
primerane.
1.6. Písomná komunikácia pri zasielaní výzvy na predloženie ponuky a pri zadávaní objednávok sa
bude uskutočňovať výlučne elektronickou komunikáciou medzi oprávnenými zodpovednými
osobami uvedenými v tejto rámcovej dohode :
a) oprávnená osoba za objednávateľa :
1. Oddelenie správy komunikácií, osk@bratislava.sk
b) oprávnená osoba za Zhotoviteľa č. 1:
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1. Ján Melúch, konateľ, jan.meluch@pittel.sk
2. Bc. Pavol Sabo, MBA vedúci OTÚ oblasti ZÁPAD, pavol.sabo@strabag.com
c) oprávnená osoba za Zhotoviteľa č. 2:
1. Alena
Nováková,
predseda
predstavenstva,
novakova.alena@mbmgroup.sk,
office@mbmgroup.sk
1.7. Pri vykonávaní prác sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať stavebno-technické a kvalitatívne parametre
v súlade so slovenskými technickými normami (STN) a slovenskými technickými normami
európskymi (STN EN), vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších
predpisov, ako i predložené certifikáty, revízne správy a atesty použitých materiálov a výrobkov v
zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov, zákona č. 133/2013Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o
posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon
č. 8/2009 Z. z o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a vyhlášku MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozsah objednaných prác
bude závisieť od množstva pridelených finančných prostriedkov z rozpočtu objednávateľa v
príslušnom kalendárnom roku.
1.8. Všetky práce uvedené v bode 1.1 a 1.3 bude zhotoviteľ vykonávať na území mesta Bratislavy na
prejazdných úsekoch ciest cestách I. až III. triedy a na miestnych komunikáciách I a II. triedy.
1.9. Objednávateľ zadá každú zákazku zhotoviteľovi prác výlučne na základe čiastkových objednávok
na základe podmienok upravených v tejto dohode. Pri zadávaní zákazky na základe tejto dohody
nemožno vykonať podstatné zmeny a doplnenia podmienok určených v tejto dohode. Ak si rozsah
prác vyžiada použitie dočasných dopravných značiek alebo zariadení, zabezpečí zhotoviteľ na
vlastné náklady všetko potrebné k ich osadeniu, podľa Objednávateľom dodaného a schváleného
plánu organizácie dopravy (ďalej len „POD“). Všetky potrebné povolenia v zmysle zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení (tzn. situáciu,
vyjadrenie dopr. inšpektorátu, určenie vydané cestným správnym orgánom) zabezpečuje
Objednávateľ na vlastné náklady pred zaslaním objednávky Zhotoviteľovi.
1.10. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu riadneho odovzdania diela podľa tejto dohody na základe
čiastkovej objednávky objednávateľa jednorazovo obnoviť pôvodné vodorovné dopravné značenie
na úseku zrealizovaného diela v zmysle príslušných právnych predpisov.
1.11. Na základe tejto rámcovej dohody možno zadávať zákazku len jej účastníkovi.
Článok II
Trvanie zmluvy a termíny plnenia
2.1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia jej
účinnosti alebo do vyčerpania objemu finančných prostriedkov vo výške 32.264.141,72 EUR bez
DPH slovom tridsaťdva miliónov dvestošesťdesiatštyri tisíc stoštyridsaťjeden EUR bez DPH
a sedemdesiatdva centov (ďalej „hodnota dohody“) podľa toho, ktorá z uvedených skutočností
nastane skôr.
2.2. Zhotoviteľ bude predmet dohody vykonávať počas celého kalendárneho roka, vrátane predĺžených
pracovných zmien a nočných pracovných zmien a na základe požiadavky objednávateľa i v dňoch
pracovného voľna a počas sviatkov pri dodržiavaní a akceptovaní všeobecne záväzných nariadení
príslušnej mestskej častí.
2.3. Konkrétne termíny plnenia budú špecifikované vo výzve na predloženie ponuky pri opätovnom
otvorení súťaže v zmysle čl. I bod 1.5. tejto dohody a následne v jednotlivých písomných
čiastkových objednávkach objednávateľa vystavených počas platnosti dohody. Na účely tejto
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dohody je každé plnenie podľa konkrétnej písomnej čiastkovej objednávky posudzované ako
samostatné dielo podľa tejto dohody.
2.4. Písomnú čiastkovú objednávku zašle objednávateľ minimálne (3) dni pred plánovaným termínom
začiatku realizácie prác, kde bude uvedený požadovaný rozsah prác, lokalita, termín začatia a
ukončenia prác a mená zodpovedných osôb objednávateľa vrátane osoby technického dozoru
(správcu komunikácie).
2.5. Zhotoviteľ je povinný návrhy čiastkových objednávok potvrdiť, v prípade nepotvrdenia objednávky
je povinný písomne predložiť vysvetlenie a dohodnutý počet podpísaných rovnopisov doručiť
objednávateľovi v lehote do (3) dní odo dňa doručenia ich návrhov a súčasne oznámiť
objednávateľovi osoby zhotoviteľa zodpovedné za plnenie príslušnej objednávky. Lehota realizácie
plnenia jednotlivých čiastkových objednávok v rámci realizácie predmetu dohody bude určená v
závislosti od typu a rozsahu (m²) opravy ciest a komunikácií, od doručenia návrhu čiastkovej
objednávky zo strany objednávateľa a všetkých potrebných povolení na realizáciu diela zo strany
objednávateľa.
2.6. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi vždy bezodkladne oznámiť, najneskôr do 24 hodín po
zistení, že je potrebné zmeniť (t. j. zmeniť / zväčšiť) rozsah plnenia uvedený v príslušnej čiastkovej
objednávke, oznámiť túto skutočnosť písomne vo forme dodatku k čiastkovej objednávke.
V prípade zmeny množstva prác ( viac prác/menej prác) počas realizácie, budú fakturované
skutočné množstvá zrealizovaných prác po ich odsúhlasení stavebným/technickým dozorom
objednávateľa v zmysle zápisov v stavebnom denníku.
2.7. Čiastková objednávka sa môže zrušiť písomnou dohodou účastníkov dohody alebo odstúpením
objednávateľa od čiastkovej objednávky, z titulu vyššej moci, poveternostných vplyvov, a iných
nepredvídaných skutočností. Na ukončenie čiastkovej objednávky sa primerane použijú
ustanovenia čl. XI tejto dohody.
2.8. Pre práce v havarijných prípadoch platí postup uvedený v bode 5.7. čl. V tejto dohody.
2.9. Účastníci dohody sa dohodli, že v prípade vzniku okolností osobitného zreteľa po vzájomnej
dohode primerane upravia termín ukončenia prác uvedený v čiastkovej objednávke. Za okolnosti
osobitného
zreteľa
budú
účastníci
dohody
považovať
najmä
nepredvídateľné
a neodvrátiteľné mimoriadne udalosti, tzv. vyššiu moc, ktorých následky nemohol zhotoviteľ
predvídať alebo odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, a to napr.: vojna, občianska
vojna, celoštátny odborový štrajk pracovníkov v stavebníctve, požiar bez zavinenia zhotoviteľa
alebo jeho osôb, výbuch bez zavinenia zhotoviteľa alebo jeho osôb, zemetrasenie, záplava bez
zavinenia zhotoviteľa alebo jeho osôb, úder blesku, víchrica a klimatické alebo poveternostné
podmienky (ďalej len „okolnosť osobitného zreteľa“). Za okolnosti osobitného zreteľa v zmysle
tohto ustanovenia nebudú účastníci dohody považovať: zmeny ekonomického alebo politického
charakteru, zmeny hospodárskych pomerov zhotoviteľa, výpadok dodávky elektrickej energie,
úrazy a choroby.
2.10. Zhotoviteľ je zároveň oprávnený požadovať zmenu termínu ukončenia prác uvedeného v písomnej
čiastkovej objednávke aj v prípade:
a) zásahu orgánu štátnej správy, ktoré zhotoviteľ nezavinil,
b) prekážok spôsobených objednávateľom alebo treťou osobou, ktorým nemohol zabrániť ani pri
vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať,
c) prerušenia prác na diele z dôvodov ktoré nezavinil Zhotoviteľ.
2.11. Zhotoviteľ v prípadoch uvedených v bodoch 2.9. a 2.10. tohto článku nie je v omeškaní
s ukončením a odovzdaním diela, pričom lehota ukončenia diela a/alebo lehota odovzdania diela
počas doby trvania okolnosti osobitného zreteľa podľa bodu 2.9. tejto dohody neplynie, spočíva a
objednávateľ nemá po túto dobu nárok na zmluvnú pokutu dohodnutú pre porušenie tejto zmluvnej
povinnosti ani na náhradu vzniknutej škody.
2.12. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi vždy bezodkladne, najneskôr do 24 hodín po prvom zistení
vzniku okolnosti osobitného zreteľa písomne oznámiť, že nastala okolnosť osobitného zreteľa
odôvodňujúca požiadavku na zmenu termínu ukončenia prác uvedeného v písomnej čiastkovej
objednávke.
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2.13. Pokiaľ z postupu prác na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, že termín ukončenia prác
uvedený v písomnej čiastkovej objednávke podľa bodu 2.3 tohto článku nebude dodržaný alebo
môže byť ohrozený, objednávateľ je oprávnený vyzvať zhotoviteľa na prijatie takých opatrení,
ktoré urýchlia postup prác na diele tak, aby bolo zabránené vzniku omeškania alebo bolo
odstránené omeškanie s výkonom prác. Zhotoviteľ je na základe takejto výzvy povinný na vlastné
náklady prijať zodpovedajúce opatrenia.
2.14. Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo prerušiť stavebné práce na diele na nevyhnutne
potrebný čas z dôvodov na strane objednávateľa za podmienky poskytnutia časovej náhrady.
Článok III
Cena diela
3.1. Cena jednotlivých prác (položiek) tvoriacich predmet diela tvorí obsah Prílohy č. 2 – Cenník prác.
Jednotkové ceny uvedené v Cenníku prác sú maximálne, a ich hodnotu nie je možné pri opätovnom
otvorení súťaže prekročiť. Skutočná celková cena bude určená súčinom rozsahu skutočne
vykonaných prác počas doby plnenia tejto dohody a ich jednotkových cien, ktoré budú výsledkom
opätovného otvorenia súťaže v zmysle ustanovení bodov 1.4. až 1.6. tejto dohody, pričom
neprekročí výšku hodnoty tejto dohody. Cena za vykonané dielo je stanovená dohodou podľa
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe výsledku elektronickej
aukcie a sú v nej zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s dodaním predmetu dohody
vrátane materiálu a dopravy, ktorej jednotkové ceny sú maximálne.
3.2. Jednotkové ceny a celkové ceny sú uvádzané v eurách bez DPH. V jednotkových cenách sú
zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným plnením záväzkov dodávateľa
vyplývajúcich z dohody a osobitných požiadaviek objednávateľa, vrátane nákladov na všetky
vedľajšie, pomocné a iné tovary, služby a činnosti nevyhnutné pre plnenie, ako sú napr.: dopravné
náklady, náklady na použitie potrebných strojov/mechanizmov a zariadení, náklady na potrebný
spotrebný materiál.
3.3. Podkladom pre uplatnenie nároku na zaplatenie ceny za dielo a jej fakturáciu bude vždy súpis
skutočne vykonaných prác potvrdený objednávateľom (príslušným správcom komunikácie), ktoré
bude zhotoviteľ fakturovať v jednotkových cenách v zmysle výsledku opätovného otvorenia súťaže
podľa bodov 1.4 až 1.6. článku I tejto dohody.
3.4. Dohodnuté jednotkové ceny je možné zmeniť len podľa bodov 3.5 až 3.6 tohto článku písomným
dodatkom k tejto dohode podpísaným oboma stranami dohody. Postup zadávania zákaziek podľa
bodu 1.4 až 1.6. článku I tejto dohody tým nie je dotknutý.
3.5. Do ceny predmetu dohody podľa bodu 3.1. tohto článku je prípustné premietnuť zmenu sadzby
DPH a iných administratívnych opatrení štátu. Prípadné nevyhnutné úpravy zmluvnej jednotkovej
ceny budú vykonané na základe zmien právneho poriadku platného v Slovenskej republike, resp.
na základe oficiálnych štatistických údajov a to výlučne na základe uzatvorenia písomného
dodatku k tejto dohode.
3.6. Úpravu ceny je možné dojednať najskôr po uplynutí 12 mesiacov od podpísania dohody písomným
dodatkom
k
dohode
po
preukázaní
zvýšenia
cien
vstupných
nákladov
a odsúhlasení zo strany objednávateľa, s výnimkou úpravy ceny podľa bodu 3.5. tohto článku.
3.7. Pre ocenenie nových položiek, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, a ktoré úzko
súvisia s plnením predmetu dohody sa cena určí podľa aktuálnych cenníkov stavebných prác
CENEKON, ktoré budú maximálne a zhotoviteľ z nich môže poskytnúť zľavu:
800-1 Zemné práce
800-2 Zvláštne zakladanie objektov
821-1 Mosty
822-1 Pozemné komunikácie a letiská
823-1 Plochy a úprava územia
827-1 Diaľkové a prípojové vodovody a kanalizácie
3.8. Úprava ceny nemá spätnú účinnosť.
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3.9. Ak sa zmení, zdokonalí technológia výroby jednotlivých zmesí, objednávateľ požaduje zachovať
pôvodnú cenu a minimálnu kvalitu zmesi, ktorá je zakotvená v norme pôvodného materiálu.
3.10. Zvýšenie (zníženie) ceny diela je prípustné z titulu zvýšenia (zníženia) nákladov pri poskytovaní
prác stavebnej produkcie. Bude sa realizovať indexmi vývoja cien v stavebníctve, ktoré zverejňuje
Štatistický úrad SR podľa klasifikácie stavebných objektov. Úprava cien je možná, ak uvedený
index zaznamenal pohyb minimálne 6 % od ceny dohodnutej v dohode alebo od poslednej cenovej
úpravy. Cenová úprava bude možná najviac 1 x do roka od poslednej úpravy. Index nadobudne
platnosť po odsúhlasení účastníkmi dohody a stane sa predmetom dodatku k dohode. Schválený
index nebude mať spätnú účinnosť a bude platný pre nasledujúce obdobie.
Článok IV
Platobné podmienky
4.1. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané a riadne a včas odovzdané práce na diele
podľa konkrétnej čiastkovej objednávky v súlade s podmienkami podľa tejto dohody. Zálohové
platby ani platby vopred objednávateľ neposkytuje.
4.2. Fakturácia bude uskutočnená po odovzdaní a prevzatí diela podľa konkrétnej čiastkovej objednávky
v súlade s článkom VI tejto dohody.
4.3. Podkladom pre fakturáciu bude objednávateľom (príslušným správcom komunikácie) potvrdený
súpis skutočne vykonaných prác vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej
v stavebnom denníku a preberací protokol v zmysle článku VI. tejto dohody. Na účely fakturácie sa
za deň dodania diela podľa konkrétnej čiastkovej objednávky považuje deň podpísania
preberacieho protokolu oboma stranami dohody.
4.4. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo v rozpore s podmienkami tejto
dohody a konkrétnych čiastkových objednávok nebudú uhradené, s čím zhotoviteľ súhlasí.
4.5. Faktúra vyhotovená v súlade s príslušnou čiastkovou objednávkou a doručená objednávateľovi v
dvoch rovnopisoch bude splatná v lehote 30 dní po jej doručení objednávateľovi.
4.6. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje:
číslo dohody a číslo čiastkovej objednávky, popis plnenia v zmysle predmetu dohody,
objednávateľom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác, bankové spojenie v zmysle dohody.
Ak faktúra uvedené náležitosti nebude obsahovať, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť
zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie
lehoty splatnosti takejto faktúry sa zruší a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim
po dni doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.
4.7. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi príslušnú faktúru vystavenú v zmysle ustanovení tejto dohody, a
to bankovým prevodom na účet zhotoviteľa, uvedený v záhlaví tejto dohody alebo na iný účet,
ktorý zhotoviteľ oznámi objednávateľovi spôsobom uvedeným v tejto dohode.
4.8. Za deň uskutočnenia platby sa považuje deň, kedy bola príslušná platená suma odpísaná
z účtu objednávateľa.
4.9. Objednávateľ uhradí celú fakturovanú sumu a súčasne vždy platí, že objednávateľ je oprávnený
započítať, po predchádzajúcom písomnom súhlase zhotoviteľa, jednostranne na akúkoľvek
zhotoviteľom fakturovanú sumu akúkoľvek čiastku, na ktorej úhradu vznikol nárok objednávateľa
voči zhotoviteľovi podľa tejto dohody. V prípade prenesenej daňovej povinnosti je povinnosťou
zhotoviteľa doručiť faktúru objednávateľovi k úhrade najneskôr do 15 dní po ukončení prác.
Článok V
Podmienky vykonávania diela
5.1. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok ani jeho časť odovzdať na zhotovenie inému subjektu, okrem
subdodávateľov podľa Prílohy č. 3 tejto dohody.
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5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje kapacitne zabezpečiť práce na údržbe komunikácií a na oprave výtlkov
minimálne na desiatich pracoviskách/ úsekoch na základe dielčích objednávok v správe Hlavného
mesta SR Bratislavy v tom istom čase, prípadne v závislosti na požiadavke objednávateľa.
5.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na diele odborne, kvalitne, v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej republike a v
dohodnutom čase. Zároveň sa zaväzuje zabezpečiť si všetky stroje, mechanizmy, zariadenia a
materiál, ktoré sú vhodné a potrebné na plnenie dohody, resp. čiastkovej objednávky a vylučujú
poškodenie komunikácií a ich súčastí.
5.4. Zhotoviteľ ku dňu podpísania dohody oznámi objednávateľovi zodpovedného zástupcu, ktorý ho
bude pri plnení tejto dohody vo vzťahu k objednávateľovi zastupovať. Zhotoviteľ do 2 pracovných
dní od nadobudnutia platnosti dohody odovzdá objednávateľovi menovitý zoznam osôb
zodpovedných za plnenie tejto dohody. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi osoby zodpovedné za
plnenie dohody v rámci príslušnej čiastkovej objednávky podľa bodu 2.5 čl. II tejto dohody.
5.5. Pred začatím prác, prípadne pred potvrdením objednávky je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť
objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace
riadnemu začatiu s prácami, ak takéto existujú.
5.6. Nástup na realizáciu lokálnych opráv musí zhotoviteľ dohodnúť najmenej 3 dni vopred,
s príslušným správcom komunikácie, ktorý je uvedený na objednávke a je poverený zamestnanec
objednávateľa.
5.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje v havarijných prípadoch nastúpiť na výkon prác do 12 hodín od výzvy
objednávateľa (e-mailom, faxom, resp. telefonicky). V takých prípadoch bude čiastková
objednávka doručená dodatočne. Body 1.4. až 1.6. článku I tejto dohody tým nie sú dotknuté.
5.8. Na mieste realizácie opráv (ďalej len „stavenisko“) musí byť v priebehu vykonávania prác podľa
konkrétnej čiastkovej objednávky trvale prítomný zástupca zhotoviteľa poverený riadením prác
(stavbyvedúci), ktorým je odborne spôsobilá osoba pre vedenie uskutočňovania stavieb v zmysle §
45 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov.
5.9. Objednávateľ písomne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko bez nároku tretích osôb do 3 pracovných
dní odo dňa doručenia potvrdených rovnopisov čiastkovej objednávky podľa bodu 2.4. čl. II tejto
dohody. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť označenie staveniska podľa príslušných
právnych predpisov.
5.10. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pri realizácii
diela, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako zhotoviteľ objednávateľa o takúto súčinnosť
požiada. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť aj bez vyzvania
najmä v prípade vybavovania všetkých potrebných povolení na realizáciu diela tak, aby bola
dodržaná lehota podľa bodu 5.9. tohto článku dohody. Všetky potrebné povolenia v zmysle čl.
I bod 1.6 zabezpečuje Objednávateľ na vlastné náklady pred zaslaním objednávky.
5.11. Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle stavebného
zákona a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný
objednávateľovi a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavenisku. Vedenie stavebného
denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky diela. Dňom protokolárneho
odovzdania staveniska zhotoviteľovi prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na diele.
5.12. Do stavebného denníka vykonáva záznamy prioritne zhotoviteľ a kompetentný zástupca
objednávateľa, ako aj osoby uvedené v tomto bode zmluvy. Do stavebného denníka sa zapisujú:
a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa zhotovovania diela podľa konkrétnej čiastkovej
objednávky, záznamy o jednotlivých vykonávaných prácach vrátane časov vykonávania prác,
b) počet pracovníkov podľa profesií,
c) evidencia techniky na stavenisku,
d) údaje o odchýlkach od technických podkladov alebo od podmienok určených
v rozhodnutiach a dôvody týchto odchýlok,
e) faktické skutočnosti ovplyvňujúce zhotovovanie diela, najmä dodržiavanie termínu vykonania
diela, a to najmä poveternostné podmienky vo vzťahu k zhotovovaniu diela,
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f) údaje o úkonoch uskutočnených na základe pokynov objednávateľa, najmä
o uskutočnených nápravných opatreniach,
g) dátum návštevy staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať štátny
stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor,
h) zápisy objednávateľa alebo akýchkoľvek iných osôb poverených objednávateľom výkonom
kontroly,
i) zápisy stavebného dozoru.
Zhoda údajov, zápisov a vyhlásení bude v stavebnom denníku vyjadrená podpismi zástupcov oboch
strán. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do 48 hod po
dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do 48 hod na zápis nereaguje,
považuje sa zápis za súhlasne potvrdený. Oznámenie o potrebe reagovať na zápis v stavebnom
denníku je zhotoviteľ povinný bezodkladne zaslať e-mailom na príslušného správcu komunikácie.
5.13. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi kedykoľvek nahliadať do stavebného denníka.
5.14. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela podľa konkrétnej čiastkovej
objednávky prostredníctvom príslušného správcu komunikácií, ktorý najmä kontroluje, či sú práce
vykonávané podľa čiastkových objednávok a v súlade so zmluvnými a technickými podmienkami.
5.15. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny diela bez predchádzajúceho písomného príkazu príslušného
správcu komunikácie, ktorý bude zapísaný v stavebnom denníku.
5.16. Práce na oprave výtlkov budú vykonávané počas krátkodobého obmedzenia dopravy, pričom
zhotoviteľ zaberie len jeden jazdný pruh v dĺžke 15 m v zimnom období a do 10 m v letnom
období. Časový limit na opravu výtlku je maximálne 30 min.
5.17. Ak si rozsah prác vyžiada použitie dočasných dopravných značiek alebo zariadení, zabezpečí
zhotoviteľ
všetko
potrebné
k
ich
osadeniu,
pričom
povolenia
potrebné
v zmysle príslušných právnych predpisov je povinný zabezpečiť objednávateľ. Zhotoviteľ bude
vykonávať plnenie bez vylúčenia cestnej premávky na dotknutej pozemnej komunikácii, len s jej
čiastočným obmedzením, ak sa s objednávateľom nedohodne inak. Dočasné dopravné značenie
(ďalej len „DDZ“) potrebné pre označenie miesta plnenia obstará a dopraví na miesto použitia
zhotoviteľ, ktorý zabezpečí jeho osadenie v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke v znení neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a zákonom č. 135/1961 Zb. v platnom
znení. Zhotoviteľ zodpovedá aj za udržiavanie DDZ a jeho odstránenie po ukončení plnenia.
5.18. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie
bezpečnosti premávky na ceste alebo komunikácií a za všetky prípadné škody zavinené svojou
činnosťou.
Pri
uskutočňovaní
prác
je
povinný
dodržiavať
všetky
predpisy
o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o bezpečnosti technických zariadení, predpisy o
ochrane životného prostredia, ako aj predpisy o bezpečnosti cestnej premávky (zákon č. 8/2009 Z.
z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Zhotoviteľ
zabezpečí
pre
svojich
zamestnancov
jednotné
oblečenie
s označením firmy umiestneným na viditeľnom mieste pracovného oblečenia.
5.19. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a z miesta realizácie opráv (staveniska) vypratať
materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
5.20. Čas pre obnovenie premávky na opravenom povrchu určí zhotoviteľ zápisom v stavebnom
denníku.
5.21. Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a za likvidáciu odpadu.
5.22. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri nakladaní s odpadom bude postupovať v súlade s platnými
právnymi
predpismi.
Je
povinný
zabezpečiť
odstránenie
odpadu
v
súlade
s hierarchiou odpadového hospodárstva podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Náklady vynaložené na nakladanie s
odpadom preukáže zhotoviteľ dokladom o spôsobe nakladania s odpadom (doklad o zhodnotení,
resp. zneškodnení odpadu) a dokladom o zaplatení finančných prostriedkov vynaložených na
nakladanie s odpadom, ktoré budú tvoriť súčasť každej faktúry v súlade s článkom IV bod 4.6. tejto
dohody. Preukázateľne vynaložené náklady za nakladanie s odpadom budú zhotoviteľovi
preplatené na základe refakturácie zaplatenej čiastky. Doklad o uložení odpadu vzniknutého pri
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realizácii diela na skládke musí byť prílohou faktúry, ktorá obsahuje položku likvidácia odpadu.
Doklad o uložení odpadu (vážny lístok) musí obsahovať označenie stavby, z ktorej odpad
pochádza. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť originály vážnych lístkov
potvrdzujúcich uloženie odpadu s označením stavby z ktorej odpad pochádza.
5.23. Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť rozsah prác podľa jeho potrieb a finančných možností.
Článok VI
Preberanie diela
6.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť dokončenie prác na diele podľa konkrétnej čiastkovej objednávky
objednávateľovi
a
dohodnúť
s
objednávateľom
presný
termín
odovzdania
a prevzatia prác v rámci termínu stanoveného v príslušnej objednávke.
6.2. Za riadne ukončené dielo podľa konkrétnej čiastkovej objednávky sa považuje dielo ukončené
riadne a včas, bez vád a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami vyplývajúcimi z tejto dohody,
čiastkovej objednávky, technicko-kvalitatívnymi podmienkami podľa Prílohy č. 1 dohody a
technických noriem.
6.3. Pred odovzdaním diela je zhotoviteľ povinný odstrániť stroje, zariadenia, prebytočný materiál a
odpady zo staveniska tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať.
6.4. Preberanie prác bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych podmienok
uvedených v Prílohe č. 1 tejto dohody. Dielo podľa konkrétnej čiastkovej objednávky bude
odovzdané na základe vykonanej technickej prehliadky diela; v preberacom protokole bude
uvedený stav tak, aby mohli byť čo najobjektívnejšie posúdené prípadné vady diela pri konečnom
preberaní. Preberací protokol bude podpísaný zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán
(stavbyvedúci a správca komunikácie).
6.5. Účastníci dohody sa dohodli, že preberací protokol bude obsahovať okrem základných údajov aj:
a) zhodnotenie kvality odovzdávaného a preberaného diela;
b) konštatovanie objednávateľa, že dielo preberá k určitému dňu, resp. nepreberá s určením
dôvodov;
c) zoznam zhotoviteľom odovzdávaných dokladov;
d) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná doba diela
a dĺžka jej trvania;
e) súpis zrejmých vád a nedorobkov s termínom ich odstránenia;
f) podpisy oprávnených zástupcov účastníkov dohody.
6.6. Po vykonaní kontroly diela objednávateľom, zhotoviteľ upovedomí objednávateľa o čase
potrebnom na odstránenie zistených vád a nedorobkov a o spôsobe ich odstránenia alebo namietne
opodstatnenosť vytýkaných vád a nedorobkov objednávateľa. Zhotoviteľ písomne oboznámi
objednávateľa o skutočnosti, kedy dôjde k odstráneniu zistených vád a nedorobkov, ako aj o
spôsobe ich odstránenia, a to do 3 dní odo dňa zistenia predmetných vád
a nedorobkov diela. Písomný záznam a výsledky odborného posúdenia vytýkaných vád
a nedorobkov je záväzný pre oboch účastníkov dohody.
6.7. Objednávateľ je oprávnený vykonať pred prevzatím diela kontrolu odstránenia vád
a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní, a to aj opakovane až do úplného odstránenia
vád a nedorobkov diela zhotoviteľom. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, pokiaľ sa na
ňom vyskytujú vady alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, avšak dielo sa
považuje za odovzdané a prevzaté v prípade, ak stavebný dozor postupom podľa bodu 6.12 tohto
článku dohody vyhodnotí objednávateľom vytýkané vady a nedorobky za neopodstatnené.
6.8. Po úplnom odstránení vád a nedorobkov diela zhotoviteľ oznámi objednávateľovi najmenej 3 dni
vopred termín konečného odovzdania a prevzatia celého diela.
6.9. V termíne stanovenom v súlade s podmienkami podľa bodu 6.8 tohto článku dohody účastníci
dohody uskutočnia odovzdanie a prevzatie diela, pričom objednávateľ potvrdí zhotoviteľovi, že od
neho dielo prevzal tak, že objednávateľ podpíše preberací protokol a rovnako zhotoviteľ potvrdí
objednávateľovi, že mu dielo skutočne odovzdal tak, že zhotoviteľ pripojí na preberací protokol
svoj podpis.
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6.10. Okamihom podpísania preberacieho protokolu sa dielo považuje za vykonané riadne a včas alebo
v prípade prekročenia termínov podľa tejto dohody a čiastkovej objednávky za dielo vykonané s
omeškaním.
6.11. Dňom podpísania preberacieho protokolu oboma účastníkmi dohody prechádza nebezpečenstvo
škody na diele na objednávateľa.
6.12. V rámci preberacieho konania je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi nasledovné
doklady (vyhotovené v slovenskom jazyku):
a) kópia strán stavebného denníka,
b) osvedčenia o akosti použitých materiálov, certifikáty, vyhlásenia o zhode,
c) doklad o vykonanej kontrole,
d) doklady o odvozoch a likvidácii odpadov vykonaných v súlade so zákonom č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6.13. V prípade nepredloženia dokladov uvedených v bode 6.12 tohto článku zhotoviteľom, nie je
objednávateľ povinný prevziať dielo.
Článok VII
Záručná doba a zodpovednosť za vady
7.1. Zhotoviteľ poskytuje za realizované dielo podľa konkrétnej objednávky záručnú dobu na opravy
tryskovou technológiou v letnom období v trvaní 12 mesiacov, záručnú dobu na opravy výtlkov
netechnologickým spôsobom v zimnom období v trvaní 12 mesiacov, záručnú dobu na opravy
teplou zmesou v letnom období v trvaní 24 mesiacov a záručnú dobu na stavebné práce bežnej
údržby komunikácií v trvaní 60 mesiacov.
7.2. Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela podľa konkrétnej čiastkovej
objednávky objednávateľom na základe preberacieho protokolu v zmysle čl. VI tejto dohody.
7.3. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za všetky vady diela podľa konkrétnej čiastkovej
objednávky v rozsahu podľa ustanovení § 564 a nasl. Obchodného zákonníka a je povinný ich na
požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 10 dní od doručenia písomnej reklamácie.
7.4. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád diela podľa bodu 7.3 tohto článku dohody, ak
zhotoviteľ nenastúpil na odstránenie vád diela ani v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej mu
za týmto účelom zo strany objednávateľa, má objednávateľ právo tieto vady diela odstrániť sám
a/alebo prostredníctvom tretej osoby podľa vlastnej voľby v mene a na účet zhotoviteľa. Výška
ceny takto vykonaných prác bude stanovená ako cena obvyklá, bez ohľadu na výšku jednotkových
cien rovnakých alebo podobných výkonov uvedených v ponuke zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný
uhradiť objednávateľovi všetky takto vzniknuté náklady do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
7.5. Na zariadenia, ktoré sám nevyrába a sú súčasťou jeho dodávky, poskytne zhotoviteľ
objednávateľovi záruku podľa výrobcu týchto zariadení a predloženého záručného listu, minimálne
však 24 mesiacov.
7.6. Prijatie reklamácie vady diela podľa konkrétnej objednávky je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť
do 5 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady,
je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v rovnakej lehote.
7.7. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na diele, stavbe ako celku, zariadeniach stavby či
stavenisku, ako aj za škody tretích osôb a vecí, ktoré spôsobil zhotoviteľ, jeho zamestnanci,
oprávnené osoby alebo subdodávatelia. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť, prípadne nahradiť
objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii diela, alebo za ktorú
zodpovedá, a to obnovením pôvodného stavu poškodenej časti stavby alebo náhradou škody v plnej
výške. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi aj za všetku škodu, ktorá vznikne objednávateľovi
omeškaním s riadnym dokončením diela v dohodnutom termíne alebo v prípade vyhotovenia diela s
vadami a nedorobkami.
7.8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten trval na ich použití.
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7.9. Záručná doba na zariadenia a materiály, na ktoré sa vzťahuje obmedzená záruka určená výrobcom,
resp. záruka vyplývajúca z prevádzkového predpisu a materiály s charakterom spotrebného
materiálu, uplynie dňom určeným výrobcom, resp. dňom vyplývajúcim z príslušného
prevádzkového predpisu.
Článok VIII
Poistenie zodpovednosti za škodu
8.1. Zhotoviteľ podpisom tejto dohody potvrdzuje, že má uzatvorenú poistnú zmluvu o poistení
zodpovednosti za škody na majetku a zdraví, vrátane krytia následných finančných škôd
a zodpovednosti za škodu spôsobenú pri realizácii predmetu zákazky vo výške min. 1 000 000,00
EUR a zodpovednosti za škodu pri vykonávaní podnikateľskej činnosti s minimálnym plnením vo
výške 1 000 000,00 EUR a zaväzuje sa, že bude udržiavať takéto poistenie v platnosti počas celej
doby platnosti tejto dohody a počas doby platnosti trvania záruky za poskytnuté plnenie. Na
požiadanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný kedykoľvek predložiť dôkaz o trvaní tohto
poistenia, v prípade jeho nepredloženia má objednávateľ právo odstúpiť od dohody.
8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo
tretím osobám v súvislosti s plnením predmetu tejto dohody. Zhotoviteľ sa zbaví zodpovednosti za
škodu iba v prípade, ak preukáže okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle § 374 Obchodného
zákonníka.
Článok IX
Výkonová záruka
9.1. Výkonová záruka slúži na zabezpečenie záväzku zhotoviteľa splniť riadne a včas predmet dohody,
resp. čiastkovej objednávky a účastníci dohody si ju dohodli pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť
svoje povinnosti podľa dohody, resp. čiastkovej objednávky a objednávateľovi vznikne voči nemu
akákoľvek pohľadávka.
9.2. Na základe dohody účastníkov dohody bude výkonová záruka zhotoviteľom poskytnutá vo forme
bankovej záruky v prospech objednávateľa vystavenej bankou so sídlom v Slovenskej republike
alebo zahraničnou bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v
Slovenskej republike, alebo zahraničnou bankou na sumu 1 000 000,00,- EUR.
9.3. Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší
niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky, vrátane sankcií a zmluvných pokút
vyplývajúcich z dohody. Zhotoviteľ je zároveň povinný udržiavať požadovanú výkonovú záruku vo
výške uvedenej v bode 9.2. tohto článku dohody, a to počas celej doby trvania dohody. V prípade
použitia výkonovej záruky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu
povinný zabezpečiť zodpovedajúce navýšenie výkonovej záruky do plnej výšky uvedenej v bode
9.2. tohto článku dohody, a to najneskôr do 14 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy
objednávateľa na jej navýšenie.
9.4. Objednávateľ je zároveň oprávnený jednostranne započítať akékoľvek nároky z tejto dohody voči
akejkoľvek faktúre (aj nesplatnej) a uspokojiť sa zo záruky podľa tohto článku dohody.
9.5. Doba platnosti výkonovej záruky musí byť určená v bankovej záruke minimálne do ukončenia doby
určenej podľa čl. II, bod 2.1 tejto dohody, na ktorú sa táto dohoda uzatvára.
9.6. Z výkonovej záruky vystavenej bankou musí vyplývať, že banka uspokojí veriteľa (objednávateľa)
za dlžníka (zhotoviteľa) v prípade uplatnenia výkonovej záruky v prospech objednávateľa a banka
sa musí bezpodmienečne zaviazať, že zaplatí na účet veriteľa (objednávateľa) pohľadávku krytú
výkonovou zárukou alebo jej časť do 7 dní odo dňa doručenia výzvy veriteľa (objednávateľa) na jej
zaplatenie.
9.7. Poskytnutá výkonová záruka nesmie byť v rozpore s ustanoveniami § 313 až § 322 zákona
č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
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9.8. Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač verejného obstarávania odovzdá objednávateľovi originál
záručnej listiny vystavenej v zmysle ustanovení tohto článku najneskôr 5 pracovných dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto dohody.
Článok X
Sankcie za porušenie zmluvných povinností
10.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží termín začiatku vykonávania diela stanovený v konkrétnej
čiastkovej objednávke, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny časti diela
vrátane DPH danej rozsahom plnenia danej objednávky za každý aj začatý deň omeškania. V
prípade opätovného nedodržania vyššie uvedených termínov nástupu zhotoviteľa na opravy má
objednávateľ právo okamžite odstúpiť od dohody. Odstúpením od dohody nie je dotknuté právo
objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu.
10.2. V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúcom v nedodržaní termínu ukončenia prác podľa
konkrétnej čiastkovej objednávky z dôvodov na strane zhotoviteľa (okrem prípadov uvedených v
bodoch 2.9. a 2.10. čl. II tejto dohody) má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3% z
ceny vrátane DPH danej rozsahom plnenia danej čiastkovej objednávky za každý aj začatý deň
omeškania. Zodpovedajúcu čiastku v zmysle tohto ustanovenia dohody vo výške nároku
objednávateľa na zmluvnú pokutu je objednávateľ oprávnený započítať na splatnú faktúru, platbu
alebo nárok zhotoviteľa voči objednávateľovi alebo žiadať jej zaplatenie od zhotoviteľa.
10.3. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúr má zhotoviteľ nárok na úrok
z omeškania z nezaplatenej sadzby čiastky bez DPH za každý deň omeškania v sadzbe podľa
§ 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré
ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4. Objednávateľ je tiež oprávnený uložiť a vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v prípade:
10.4.1. ak dielo nebude vykonané riadne a nedostatky, nedorobky a vady, príp. iné porušenia
zmluvnej povinnosti zhotoviteľa, nebudú odstránené ani v dodatočne poskytnutej lehote na
odstránenie vád a nedorobkov, a to vo výške dvesto /200/ EUR za každý čo i len začatý deň
omeškania až do dňa úplného odstránenia týchto vád a nedorobkov, a to za každú vadu, resp.
nedorobok; úplným odstránením vád a nedorobkov sa rozumie dátum písomného potvrdenia
objednávateľa, že vady a nedorobky boli odstránené;
10.4.2. neodstránenia vád a nedorobkov v lehote dohodnutej na ich odstránenie reklamovaných
objednávateľom počas záručnej doby uvedenej v článku VII tejto dohody,
a to vo výške dvesto /200/ EUR za každý čo i len začatý deň omeškania až do dňa úplného
odstránenia týchto vád a nedorobkov; úplným odstránením vád a nedorobkov sa rozumie dátum
písomného potvrdenia objednávateľa, že vady a nedorobky boli odstránené;
10.4.3. zmeny technického riešenia diela bez vedomia objednávateľa alebo v prípade použitia
materiálov, ktoré sú v rozpore s technickou špecifikáciou určenou na vykonanie diela podľa tejto
dohody (bez ohľadu na to, či dôjde k zmene kvalitatívnych parametrov vykonaného diela), a to vo
výške 5% z ceny diela vrátane DPH danej rozsahom plnenia podľa konkrétnej čiastkovej
objednávky; objednávateľ má v tomto prípade právo požadovať uvedenie pozmeneného diela do
pôvodného stavu bezplatne a zhotoviteľ je povinný bezplatne uviesť pozmenené dielo do
pôvodného stavu;
10.4.4. ak zhotoviteľ odstúpi od dohody podľa čl. II bod 2.1 po jej podpise z dôvodov na svojej
strane, a to vo výške 10% z ceny diela vrátane DPH;
10.4.5. ak v stavebnom denníku budú uvedené chybné, zavádzajúce údaje alebo
v stavebnom denníku budú chýbať údaje, ktoré sa bežne do stavebného denníka zapisujú, a to vo
výške sto /100/ EUR za každé jednotlivé pochybenie;
10.4.6. nevedenia stavebného denníka za každý nezaznamenaný deň zistený pri náhodnej kontrole
povereným zástupcom objednávateľa, a to vo výške sto /100/ EUR za každý jednotlivý deň,;
10.4.7. porušenia povinností v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, ktoré môže
ohroziť životy alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, a to vo výške sto /100/ EUR
za každé jednotlivé porušenie;
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10.4.8. omeškania zhotoviteľa s odstránením závad ohrozujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia
osôb na stavenisku voči termínu určenému zápisom v stavebnom denníku, a to vo výške sto /100/
EUR za každú jednotlivú závadu;
10.4.9. porušenia povinnosti zhotoviteľa označiť stavenisko uvedenej v bode 5.9. čl. V tejto
dohody, a to vo výške päťdesiat /50/ EUR za každý deň;
10.4.10. porušenia povinnosti zhotoviteľa viesť na stavenisku stavebný denník
(v štandardnej forme a v súlade s platnými predpismi) odo dňa začatia prác na diele až do dňa
riadneho odovzdania a prevzatia diela, uvedenej v bode 5.10. čl. V tejto dohody, a to vo výške
tristo /300/ EUR za každý deň;
10.4.11. straty stavebného denníka a v prípade, ak sa stavebný denník nebude nepretržite
nachádzať na stavenisku, a to vo výške tristo /300/ EUR za každý jednotlivý prípad;
10.4.12. nezabezpečenia prítomnosti zodpovedného vedúceho zhotoviteľa na stavenisku,
a to vo výške sto /100/ EUR za každý jednotlivý prípad;
10.4.13. takého porušenia tejto dohody, ktoré zakladá nárok objednávateľa na odstúpenie od
dohody podľa ustanovení tejto dohody, a to vo výške 10% z ceny diela vrátane DPH; uplatnením
práva na zmluvnú pokutu objednávateľa nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od
dohody;
10.5. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu
vznikla prípravou a zabezpečením miesta plnenia pozostávajúcou v osadení dočasného dopravného
značenia
prípadne
inými
na
opravu
nadväzujúcimi
činnosťami.
Vyčíslený
a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť. V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a
zhotoviteľa,
budú
účastníci
dohody
postupovať
podľa
ustanovení
§
358
a nasl. Obchodného zákonníka.
10.6. Účastníci dohody sa zároveň dohodli, že v prípade porušenia ktorejkoľvek zmluvnej povinnosti
alebo zákonnej povinnosti účastníka dohody, uplatnením nároku na zmluvnú pokutu ani úhradou
takéhoto nároku nie je dotknuté právo druhého účastníka dohody na náhradu škody.
10.7. V prípade, ak zo strany objednávateľa dôjde k porušeniu zmluvných povinností, v dôsledku
ktorého vznikne zhotoviteľovi škoda, má zhotoviteľ právo na náhradu škody. Rovnaké právo na
náhradu škody vzniká objednávateľovi v prípade, ak porušením zmluvných povinností zhotoviteľa
dôjde k vzniku škody objednávateľovi.
10.8. V prípade vzniku škody sa uhrádza celá skutočná škoda, ktorá poškodenému účastníkovi dohody
vznikla.
Článok XI
Ukončenie dohody
11.1. Táto dohoda zanikne okrem uplynutia doby jej trvania určenej v bode 2.1. čl. II aj písomnou
dohodou účastníkov dohody, písomným odstúpením od dohody účastníkom dohody
v súlade s podmienkami tejto dohody alebo písomnou výpoveďou objednávateľa s výpovednou
lehotou v dĺžke troch kalendárnych mesiacov, pokiaľ objednávateľ v písomnej výpovedi neuvedie
inú lehotu. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po kalendárnom
mesiaci, v ktorom došlo k doručeniu písomnej výpovede druhej zmluvnej strane Zmluvné strany sa
dohodli, že v prípade ukončenie tejto dohody formou odstúpenia od dohody, jej výpoveďou alebo
písomnou dohodou o ukončení vo vzťahu len k jednému zo zhotoviteľov, zmluvný vzťah založený
touto dohodou medzi objednávateľom a zhotoviteľom, vo vzťahu ku ktorému nedošlo zo strany
objednávateľa k odstúpeniu od dohody, k vypovedaniu dohody alebo uzatvoreniu písomnej dohody
o jej ukončení, trvá naďalej za podmienok upravených v tejto dohode.
11.2. V prípade zániku tejto dohody dohodou účastníkov dohody, táto zaniká dňom uvedeným
v tejto dohode. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky účastníkov dohody vzniknuté
z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhým účastníkom dohody ku dňu zániku
tejto dohody dohodou.
11.3. Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto dohody v prípade podstatného
porušenia dohody zhotoviteľom, a to najmä v prípadoch uvedených v bodoch 8.1, 10.1, 11.7, 11.13
tejto dohody, ako aj v prípade, ak zhotoviteľ:
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11.3.1. bez primeraného odôvodnenia neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky určené
v projektovej dokumentácii, normách STN a všeobecné záväzných predpisoch alebo
v tejto dohode;
11.3.2. pokračuje vo vadnom plnení aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, alebo ak (aj
napriek upozorneniu v primeranej lehote poskytnutej mu na odstránenie vady) vadu neodstránil; v
prípade vadného plnenia, objednávateľ nie je povinný vykonať úhradu platby
a až do jej odstránenia nie je v omeškaní s platením; výšku takto neuhradenej čiastky stanoví
objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia a jednotkových cien podľa oceneného
výkazu výmer;
11.3.3. bez kvalifikovaného dôvodu neprevzal miesto plnenia podľa konkrétnej objednávky;
nedokáže zhotoviť dielo alebo zastaví zhotovenie diela pred jeho dokončením;
11.3.4. bez primeraného dôvodu nezačal s vyhotovovaním diela ani do 7 dní po termíne začatia
prác stanovenom v príslušnej čiastkovej zmluve;
11.3.5. z jednostranných dôvodov na svojej strane nedodržal termín dokončenia diela ako celku o
viac ako 5 pracovných dní;
11.4. Objednávateľ má právo odstúpiť od dohody aj v prípade, ak dôjde k nepodstatnému porušeniu
zmluvných povinností zhotoviteľa a ten neodstráni porušenie ani v dodatočnej primeranej lehote
poskytnutej objednávateľom na základe písomného upozornenia na porušenie dohody doručeného
zhotoviteľovi.
11.5. Objednávateľ má právo odstúpiť od dohody aj v prípade, ak sa preukáže, že zhotoviteľ
v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje.
11.6. Objednávateľ môže zároveň odstúpiť od dohody uzavretej so zhotoviteľom v súlade s § 19 ods. 1
ZVO, v prípade, ak:
11.6.1. v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,
11.6.2. táto dohoda nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením
povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor
Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.
11.7. Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 2 ZVO odstúpiť od časti dohody uzavretej
so zhotoviteľom, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej dohody a ktorá si vyžadovala nové
verejné obstarávanie.
11.8. Zhotoviteľ je povinný pred uzatvorením tejto dohody a počas jej trvania dodržiavať ustanovenia
zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej aj „zákon
č. 315/2016 Z.z.“), a to najmä byť zapísaný v registri spolu s osobami podľa § 17 zákona
č. 315/2016 Z.z.. Objednávateľ je v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa prvej vety
tohto bodu dohody alebo v prípade právoplatnosti rozhodnutia o výmaze v zmysle § 12 zákona č.
315/2016 Z.z. alebo v prípade uloženia sankcie v zmysle § 13 ods. 2 zákona
č. 315/2016 Z.z., alebo v prípade porušenia povinnosti subdodávateľa zhotoviteľa byť zapísaný v
registri alebo v prípade výmazu subdodávateľa z registra počas trvania dohody za podmienok podľa
prvej vety tohto odseku oprávnený:
a)
odstúpiť od dohody, alebo
b)
odstúpiť od dohody v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z.z.
11.9. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od dohody v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany
objednávateľa. Za podstatné porušenie tejto dohody zo strany objednávateľa sa považuje najmä
11.9.1. neodovzdanie miesta plnenia v termíne stanovenom v bode 5.9. čl. V tejto dohody,
11.9.2. omeškanie s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po lehote splatnosti.
11.10. Zhotoviteľ je oprávnený od tejto dohody odstúpiť, ak dôjde k neposkytnutiu súčinnosti zo strany
objednávateľa a objednávateľ neodstráni porušenie ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej
zhotoviteľom, nie kratšej ako 10 dní odo dňa doručenia výzvy zo strany zhotoviteľa na základe
písomného upozornenia na porušenie dohody doručeného objednávateľovi.
11.11. Odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhému účastníkovi dohody,
ktorý svoju povinnosť porušil a jeho účinky nastávajú dňom doručenia účastníkovi dohody, ktorý
svoju povinnosť porušil, alebo dňom vymedzenom v odstúpení, pričom právo zmluvných strán na
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náhradu škody nie je odstúpením od zmluvy dotknuté. Pre odstúpenie od dohody a vzájomné
nároky účastníkov dohody z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl.
Obchodného zákonníka.
11.12. V prípade výpovede dohody podľa bodu 11.1 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu
objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenej v čl. III tejto dohody zodpovedajúcu vykonaným
prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Do 14 dní odo dňa uplynutia výpovednej
lehoty je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi dielo, resp. časť diela vrátane súvisiacej
dokumentácie v stave zodpovedajúcom vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej
lehoty. Odovzdanie a prevzatie v zmysle tohto bodu sa uskutoční podpísaním preberacieho
protokolu osobami oprávnenými konať v technických veciach. Prípadné iné vzájomné záväzky a
pohľadávky existujúce ku dňu uplynutia výpovednej lehoty si účastníci dohody vysporiadajú na
základe osobitnej písomnej dohody.
11.13. V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení
zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena
v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na
plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi
najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu
spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť
od tejto dohody. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa,
pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky. Objednávateľ má právo odstúpiť
od dohody aj v prípade, ak na majetok zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie
bolo zastavené pre nedostatok majetku, ako aj v prípade vstupu zhotoviteľa do likvidácie.
11.14. V prípade ukončenia tejto dohody podľa tohto článku dochádza automaticky aj k ukončeniu
vykonávania diela podľa príslušných objednávok, pokiaľ sa účastníci dohody písomne nedohodli
inak.
11.15. V prípade odstúpenia od dohody len jedným zhotoviteľom alebo v prípade ukončenia dohody
formou písomnej dohody objednávateľa len s jedným zo zhotoviteľov podľa tejto dohody, zmluvný
vzťah založený touto dohodou medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pri ktorom nedošlo k jeho
ukončeniu, trvá naďalej za podmienok upravených v tejto dohode.
Článok XII
Subdodávatelia
12.1. Prílohou č. 3 tejto dohody je objednávateľom schválený a záväzný zoznam subdodávateľov, ktorí sa
budú podieľať na plnení dohody s uvedením predpokladaného podielu plnenia
z dohody, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť subdodávateľom, pokiaľ je možné ho určiť,
predmetu subdodávok a údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia), s výnimkou subdodávateľov na dodanie tovaru.
12.2. Zhotoviteľ je povinný:
12.2.1. oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, s výnimkou subdodávateľa na
dodanie tovaru,
12.2.2. oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa s uvedením predpokladaného podielu plnenia z
dohody, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť subdodávateľom, pokiaľ je možné ho určiť,
predmetu subdodávok a údajov o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa
(v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia), s výnimkou subdodávateľa na
dodanie tovaru.
12.3. Zmenu subdodávateľa a aktualizované znenie Prílohy č. 3 musí zhotoviteľ predložiť
objednávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred začatím plánovanej subdodávky. Predpokladom
udelenia súhlasu objednávateľa so zmenou subdodávateľa je povinnosť subdodávateľa byť
zapísaný
v
registri
partnerov
verejného
sektora
v
zmysle
zákona
č. 315/2016 Z. z. počas celého trvania tejto dohody. Platí len v prípade, ak subdodávateľ splnil
zákonné podmienky pre povinnosť registrácie v zmysle uvedeného zákona.
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Článok XIII
Záverečné ustanovenia
13.1. Účastníci dohody sa dohodli, že pokiaľ v dohode nie je uvedené inak, písomná komunikácia podľa
tejto dohody alebo v súvislosti s touto dohodou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom
alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti adresátom.
V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia
prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za
deň
doručenia
sa
považuje
posledný
deň
úložnej
lehoty
na
pošte.
V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo
„adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa
považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. Účastníci dohody sa dohodli, že pokiaľ nie je
v dohode uvedené inak, za elektronické prostriedky pre potreby vzájomnej komunikácie sú
nasledovné elektronické adresy:
na strane objednávateľa:
1. Oddelenie správy komunikácií, osk@bratislava.sk
na strane zhotoviteľa č. 1:
1. Ján Melúch, konateľ, jan.meluch@pittel.sk
2. Bc. Pavol Sabo, MBA vedúci OTÚ oblasti ZÁPAD, pavol.sabo@strabag.com
na strane zhotoviteľa č. 2:
1. Alena
Nováková,
predseda
predstavenstva,
novakova.alena@mbmgroup.sk,
office@mbmgroup.sk
13.2. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto dohody na
tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností)
vyplývajúcich z tejto dohody bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
13.3. Právne vzťahy medzi účastníkmi dohody sa riadia podmienkami a dojednaniami upravenými v tejto
dohode a v podmienkach vyhláseného verejného obstarávania, ako aj príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných
v Slovenskej republike.
13.4. Táto dohoda je vyhotovená v siedmych (7) originálnych vyhotoveniach, tri (3) pre objednávateľa
a po dve (2) pre každého zhotoviteľa.
13.5. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto dohody je možné len písomnými číslovanými dodatkami so
súhlasom oboch účastníkov dohody a len v prípade súladu takejto zmeny alebo doplnenia dohody
so zákonom o verejnom obstarávaní. Za podstatnú zmenu rámcovej dohody sa považuje zmena
uvedená v § 18 ods. 2 písm. a) až c) zákona o verejnom obstarávaní.
13.6. Táto dohoda je povinne zverejňovanou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov.
13.7. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka na webovom
sídle objednávateľa.
13.8. Neoddeliteľnou súčasťou dohody sú:
13.8.1. Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky
13.8.2. Príloha č. 2: Cenník prác
13.8.3. Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
13.8.4. Príloha č. 4: Vyhlásenie v zmysle § 42 ods. 16 zákona o verejnom obstarávaní
13.8.5. Príloha č. 5: Doklad o schválených počiatočných skúškach a dokumentácia kvality
13.8.6. Príloha č. 6: Príručka kvality alebo kontrolný skúšobný plán
13.8.7. Príloha č. 7: Zmluva o nezávislom stanovení ponuky
13.9. Účastníci dohody sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek nesúladu textu, resp. obsahu prílohy k tejto
dohode s textom, resp. obsahom tejto dohody, má vždy prednosť príslušná úprava podľa textu
dohody. Účastníci dohody sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek nesúladu textu, resp. obsahu
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prílohy k tejto dohode s textom resp. obsahom inej prílohy k tejto dohode je objednávateľ
oprávnený určiť, ktorá úprava je rozhodujúca.
13.10. V prípade, že sa niektoré z ustanovení tejto dohody, vzhľadom na neskoršiu legislatívnu zmenu
alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, stane právne neúčinné alebo neplatné, uvedené nemá za
následok neplatnosť celej dohody.
13.11. Účastníci dohody si túto dohodu prečítali, porozumeli jej obsahu a vyhlasujú, že jej znenie presne
a úplne vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, ktorá je bez omylu. Účastníci dohody
zároveň vyhlasujú, že táto dohoda nebola uzatvorená v tiesni ani za iných nápadne nevýhodných
podmienok.
Za objednávateľa:
V Bratislave ......04.03.2019...........
................v.r........................
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

Za Zhotoviteľa č. 1:
V Bratislave ........13.02.2019.........

................v.r..........................
Mag. Wolfgang Fürhauser
konateľ

....................v.r......................
Ján Melúch
konateľ

................v.r.......................
Ing. Branislav Lukáč
Konateľ

.....................v.r......................
Viera Nádaská
konateľ

Za Zhotoviteľa č. 2:
V Bratislave .........06.02.2019...........

...................v.r.........................
Alena Nováková
predseda predstavenstva

..................v.r.........................
Ing. Rastislav Pauliny
prokurista

.....................v.r.....................
Ing. Miroslav Beka
prokurista
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