
Zm]tuv ao dielo r. ....Q ď..h.L?
uzavretápodťa § 536 a nasl. zékonaě.5I3ll99I Zb. Obchodný zákonrtík v znení neskorších

predpisov v súlade so zákonom č.343 12015 Z. z. o verejnom obstarávaní ao zmene
a doplnení niektorých zákonov

preambula

Táto zmluva sa uzatvátra s úspešným lchádzačom v postupe zadávania zékazky podťa zákona
č. 34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ,,zákon o verejnom obstarávaní"), ako výsledok verejného
obstarávania, ktoré bolo zverejnenéYýzvou na predkladanie ponúk.

Čt. t. Zmluvné strany

Najednej strane:

obec Koprivnica
Sídloorgarrizácie: Koprivnica126
Právna forma: Samospráva
Štatutár: Ing. Peter Krupa, starosta obce
IČo: 00322164
DIČ: 2020778826
BaŇové spojenie: VÚB Bardejov
Číslo účtu: SK16 0200 0000 0039 9280 7555

(ďalej len,,obj edn áv atet ")

a

na strane druhej:

Obchodné meno: EKO SVIP, s.r.o.
Sídlo (miesto podnikania): Ovocinarska 48, 083 01 Sabinov
ICO: 36 449 717
DIČ: 2020004646
IČ opH: SK2020004646
Štatutárny orgán: Ing. Peter Bujňák, konateť
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: SK24 0200 0000 0OI2 0525 2257
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Číslo zápisu: odd. Sro, vI.I062IIP

(ďalej len,,zhotoviter").

Čt. Z,Predmet plnenia diela

2.L Zhotoviteí sa zavázuje, že v rámci projektu Vybudovanie vodovodu v obci
Koprivnica,zabezpe|rj"qp!ffi dodáyku arealizácitl stavebných prác na
predmet diela: ,,ROZSIRENIE PODCERGOVSKEHO SKUPINOVEHO



VoDoVoDU KOPRIVNICA_ RoZvoD voDY" (ďalej ai ako ,,Dieloo,)

v rozsahu podťa spracovanej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí PrÍlohu ě. 1

tejto zmluvy a následne ,ýkuru výmer z elektronickej aukcie. Zhotoviteť sa

závazujevyŘonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2,2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podťa:

a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
b) Projektovej dokumentácie,

"j 
poiiuduuíěk a náležitostí uvedených v ěasti v prílohe č. 1 tejto zmluvy v súlade

s projektovou dokumentáciou
d) oóenéneho položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 3 tejto zmluvY

(výsledok z elektronickej aukcie),
e) plátnych právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvY,

j Žarar"eho časového n-ávrhu etáp rea|izácie diela, Závázného návrhu rea|izácie

diela pracovníci aZávázného návrhu rea|ízácie diela vozídLa, stroje

azariaďenía, ktoré uchádzaó predložil vo svojej ponuke ako PoŽiadavku na

predmet záÉazky určenými verejným obstarávateliom, ktoré tvoria PrÍlohu Č. 4

tejto zmluvy (ďalej aj ,,návrhy rea|izácie"),
g; póziaaavieř a poťynov oprávnených zástupcov objednávatel'a,, ako .aj dojednaní
"' 

oprávnenycrr zastupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resP. dňoch)

siavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou,

2.3. Zhotovitet vyhlasuje, že s odbornou starostlivosťou vyhodnotil dokumentáciu

podťa óI. 2.; tejtó zmluvy, povahu staveniska, priěom uve{91é_ skutoČnosti

nebránia riadnej řea|izáciíDielá, a zhotoviteť tieto skutočnosti zohťadnil vo svojej

ponuke.

2,4. Zmhxné strany sa zavázqú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami

danými poskytóvateťom ťrnančných prostriedkov (ak sa uplatňuj.") _"u 
realizáciv

preámetu tejto zmluvy, zosúladiťpodmienky tejto zmluvy s podmienkami danými

týmto poskýovateťom (ak sa uplatňuje).

Čr. S. Čas plnenia

3.1. Zmlwa o dielo sa uzatvéna do ukončenia diela celkom, do jeho PÍsomnéh<l

protokolárneho odovzd ania a prevzatía objednávateťom podťa tejto zmluvY.

3.1.1.Lehota plnenia predmetu zékazky podťa ěI.2.| tejto zmluvy je určená nazák|ade

Závázného časóvého návrhu etáp realizácie diela, Záv'ázného návrhu rea|izácie

diela pracovníci aZáváznéio návrhu realízácíe diela - vozidlá, stroje

azariadenía (príloha č. 4 tejto zmluvy), ktoré zhotoviteť ako uchádzaČ PredloŽil
vo verejnom'obstarávaní, ťtorého qýsledkom je táto zm|uva, aPredstavuje 183

celých kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska

zhotoviteťovi, pričtm objednávateť odovzdá stavenisko zhotoviteťovi Podťa
platného právneho poriadku Slovenskej republiky,

3.2. Ak zhotoviteť pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou Plnenia
podťa tejto zmffi, zavázuje sa objednávateť dielo prevziať aj v zhotoviteťom

skoršej ponúknutej lehote.

3.3. Dielo je možné rea\izovať aj počas víkendov a iných voťných dní mimo ŠtátnYch



4.1.

sviatkov za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.

čt.l. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podťa Čl. Z. tejto zmluvy je

stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 1811996 Z. z. o cenách,

vyhláškou ě. 8711996 Z. z., avsúlade scenovou ponukou zhotoviteťa, ktorú

predložil v elektronickej aukcii pri zadávaní zákazky, ktorého výsledkom je táto
Žmluva, aje vyjadrená zhotoviteťom oceneným výkazom výmer na základe
predloženej cenovej ponuky zo dňa l8.1.202l vo verejnej siťaži, pričom

Žhotoviteť ocenil výkaz výmer nazáklade nasadenia síl aprostriedkov vzmysle
predlo žený ch záv ázných návrhov r e alizácie.

Cena za zhotovenie celého diela podťa č1. 2. tejto zmluvy je 797.646,87 EUR s

DPH (slovom Sedemstodeváťdesiatsedemtisíc šesťstoštyridsaťšesť 87/100 eur),

pričom sadzbaDPH je 20Yo,to je 132.941,15 EUR acena bez DPH je 664.705,73

EUR.

Pokiaf zmluva neustanovuje inak, dohodnutá cena za zhotovenie predmetu

zmluvy je stanovená ako maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani

z dóvodu zlrreíLy cien vstupných materiálov, palív, energií a pod. V prípade, ak sa

niektoré ptáce podťa výkazu výmer nevykonajú, alebo vykonajú v menšom

rozsahu, zhotoviteť tieto nevykonané práce nebude objednávateťovi fakturovať a

uplatňovať si za ne úhradu.

Obj ednávateť neposkytne zhotoviteťovi fi nančný preddavok.

V cene zazhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku,

údržbu a vypratanie zartadenia staveniska zhotoviteťom.

Čt. S. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateť na základe čiastkových faktúr,

ktoré zhotoviteť vystaví a odošle objednávateťovi.

Zhotoviteť musí svoje práce vyúčtovať overiteťným spósobom. Súčasťou faktúry
je súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení.

Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteťom vystavenej

faktúry, musí bý'vopred potvrdený stavebným dozorom, tj. musí byt' opatrený
pečiatkou objednávateía apodpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je
povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskór do 3 (troch) pracovných dní od

predloženia súpisu zhotoviteťom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak

itavebný dozor bez véňneho písomného dóvodu neodsúhlasí súpis vykonaných
prácv dohodnutej dobe, platí,že so súpisom vykonaných prác súhlasí a zhotoviteť
je oprávnený vystaviť faktúru naptáce v zmysle súpisu vykonaných prác.

Stavebný dozor zabezpečí obj ednávateť.

4.2.

4.3.

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.5. Faktúra musí byť objednávateťovi doručená vrátane všetk;ich prÍloh v 6



originálnych vyhotoveniaclr.

5.6. Zhotovitel zodpovedá za správnost' a úplnosť faktúr, ktoré musia mat' náležitosti
daňového dokladu v znrysle zákona č, 22212004 Z. z. o darri z pridanej lrodnoty
v zneni rreskorších predpisov a v zneni § 3a ods. 1 Obchodrrého zákonníka,

5.7. Vprípade, že faktúra nebude obsahovat' náležitosti uvedené vtejto ztnluve,
objednávatel' je oprávnený vrátiť ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takorrr prípade
sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti zaěne plynúť
doručerrím opravenej faktúry obj ednávatel'ovi.

5.8. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od doručenia objednávatel'ovi. V prípade, že
splatnost' faktúry pripadne na deň pracovného vol'na alebo pracovného pokoja,
bude sa za deň splatnosti považovat'najbližší nasledujúci pracovný deň.

5.9. Platby budú vykonávané bezhotovostnýrn platobnýrn stykorn na účet zlrotovitel'a,
Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky zúětu
objednávatel'a v prospeclr úětu zhotovitel'a.

5.10. Ak je objedrrávatel' v omeškaní s úhradou faktúry, móže zhotovitel' účtovat'
objednávatel'ovi úrok z orneškania v sadzbe podfa § 369 ods. 2 Obchodrrého
zákonnika.

5.11. Vsúlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dolrodli,
že v prípade, ak si zhotovitel' rresplní svoje firrančné povinnosti voči
subdodávatel'on,}, ktorých zhotovitel' navrhol na plnenie Diela, tj. nevykonáva
úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pťe nelro realizujú
objednávatel'ovi známi subdodávatelia, azároveň subdodávatelia požiadajú
objednávatel'a o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávatel' poskytrre
zhotovitel'ovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej rnóže zhotovitel'
namietat', že voči subdodávatel'ovi nemá žiadne podlžrrosti, čo rnusí zhotovitef
vierohodne preukázat'. Počas plyrrutia takto poskytnutej lehoty je objednávatel
oprávnerrý zadtžaí' výplatu čiastkových faktúr (resp. korrečnú faktúru),
vystaverrých zhotovitel'om až do času, kedy nebudú závázky zhotovitel'a voči
subdodávatel'onr zaplatené. Počas doby zadržania podl'a tohto bodu zrrrluvy nie je
objednávatel' v omeškaní so zaplatenim svojicli peňažných závázkov voči
zhotovitel'ovi azhotovitel'ovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné
sankcie. Pokial' nedójde zo strany zhotovitel'a v lelrote poskytnutej
objednávatel'om k uspokojerriu subdodávatel'skýclr nárokov voči zlrotovitel'ovi
a toto uspokojerrie rrebude v tejto lehote objednávatefovi písomne preukázané
alebo nebude objednávateťovi preukázané, že zhotovitel' nemá voči
subdodávatel'ovi žiadne závázky, je objednávatel' oprávnený, ale nie povinrrý,
uspokojit'rrárok subdodávatel'a voěi zhotovitelovi priamo, a tým sa zbavit'svojiclr
závázkoy voči zhotovitel'ovi ztejto zmluvy do výšky pohfadávky subdodávatela,
ktorú objednávateť uspokojil, s čírn zhotovitel' vyslovuje súlrlas. Skutočnosí', že
objednávatef vykoná platbu subdodávatefovi, oznámi objednávateť zhotovitefovi
rninirnálne 7 dní pred tým, než objednávatel' faktúru vystavenú subdodávateforn
uhradí. Nárok zhotovitel'a na úhradu cerry diela do výšky úhrady vykonanej
objednávatel'om priamo subdodávateťovi, zaniká dňom tejto úhrady
objednávatel'orn subdodávatel'ovi zhotovitel'a, V prípade, ak zhotovitel' už
objednávatel'ovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystavit'



ó.l.

opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácarn uhraderrýnr
subdodávatel'ovi objednávatel'om, a pfipadne už prijatú platbu zodpovedajúcu
týrnto prácam objednávatel'ovi vrátiť.

Čt. O. Záručná doba a zodpovednost'za vady

Zhotovitel' zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podfa
technického zadania, projektovej dokurnentácie,výkazu výrner a podmienok tejto
znluvy, a že počas záručnej lehoty bude mat' vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania
objednávatefovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zákazky, zodpovedá
zhotovitef iba vtedy, ak boli spósobené porušením jeho povinností.

Záruěná lehota na Dielo je 60 rnesiacov a zaěína plynúť odo dňa odovzdania Diela
objednávatefovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteť odovzdal pri
odovzdaní aprevzatí diela záruěné listy, sa vzťahuje zátučná doba podl'a týchto
záručných listov.

V čase trvania záruěnej doby má objednávatel' nárok na bezplatné odstránenie
vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dósledku rreprimeraného
uživania, úrnyselného poškodenia alebo v dósledku chyby v projektovej
dokumentácii.

Nárok rra bezplatné odstránenie vady uplatní objednávatel'bezodkladne po zistení
tejto vady písomnou fonnou u zhotovitefa.

Zlrotovitel' sa zavázuje začat' s odstraňovaním prípadných vád Diela v znysle
bodu 6.2. tolrto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnerria
oprávnerrej reklarnácie objednávatel'a a reklamované vady odstránit' v dobe
dohodnutej zrnluvnými stranami s prihliadnutínr na povahu reklamovanej vady.
V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle
od vóle zhotovitel'a, a ktoré bránia zaěatiu alebo odstraňovaniu reklarnovaných
vád, sa zmluvné strany dohodli, že zhotovitel' začne s odstraňovaním a
reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadrrutí prekážky.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapisané v preberacom
protokole o odovzdani aprevzatí stavby s uvedením tennínu ich odstránenia.
Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupósobenie objednávatefa pri ich
odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví
záznatrl, ktory bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.

Čl. l .Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpeěení
bezpeČnosti práce a zabezpeěeni plnenia všetkých legislatívnyclr opatrení
apožiadaviek objednávatel'a uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy vzťahujúcich
sa na zhotovenie diela. Zhotoviteť zrealizuje dielo silami a prostriedkarni, ktoré
navrhol v závázných rrávrhov realizácie v súlade s prílohou č. 4 tejto zmluvy,

6.2.

6.3.

6,4,

6.5.

6,6.

6.7.

7 .l.



7.3,

7.4.

7.6.

7.8.

7.9.

7.7.

7.2.

pričom je povinný dodržiavat' ich počty druhy a čas nasadenia. Zhotovitel
zabezpeči proj ekt dopravného značenia.

Objednávatel' je povinný odovzdať a zhotovitel' sa zavázuje prevziať stavenisko
pre vykorrávanie stavebných prác zbavené práv tretích osób v tenníne do 7 dní po
doručení vý zvy na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi obj ednávatel'om.

Objednávatef je povirrný odovzdat' stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel'
rnohol na ňom zaěat'práce v súlade s podmienkami zmluvy,

Ak dielo nebude začaté, zhotovitel'si nemóže uplatrriť ušlý zisk.

Zhotovitel' zabezpeči na svoje rráklady dopravu a skladovanie všetkých
rnateriálov, stavebných hrnót a dielcov, výrobkov, strojov a zariadeni a ich presun
zo skladu na stavenisko.

Objedrrávatel' zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy
a iných dotknutých osób, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platnýrn
právnyrrr poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.

Zhotoviteť sa zaváz.ujedodržat' technológie výstavby a použitie rnateriálov podl'a
projektovej dokumentáciebez požadovania zmien projektu. Toto sa nevzt'ahuje na
použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotovitel'a, ktorú predložil vo
verejnom obstarávaní, ktorého výsledkorn je táto znluva.

Zhotovitel'zodpovedá zabezpeěnost'a ochranu zdravia vlastnýclr pracovníkov, za
dodržiavanie bezpečnostno - právnych predpisov (najmá v oblasti protipožiarnej
ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotovitel' zodpovedá za činnosti
ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlády ě. 39612006 Z,z,

Zhotovitef zabezpeči pre vedenie stavby Stavbyvedúcelro, ktoý rrrusí spíňat'

7 .5.

odbornú spósobilost' podl'a zákona č. 13811992 Zb, O autorizovaných
architektoch aautoizovaných stavebných inžinieroch, v platnom znen|
s odbornou spósobilost'ou stavbyvedúceho obor pozemné stavby a praxou
v oblasti pozernných stavieb. Oprávnenost' stavbyvedúceho podl'a' predclrádzajúcej vety zhotovitel' dokladuje predložením príslušného Osvedčenia
o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúci s odbornýrn zameraním
Pozemné stavby. Stavbyvedúci dokladuje svoju pťax potvrderrírn od
zamestnávatel'a alebo čestným vyhlásením o díZke odbornej praxe ak ide o SZČO.

7.10. Zhotovitel'poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho Mário Lisoňo osvedčenie o
vykonaní odbornej skúšky č. 12548, Ing. Peter Bujňák, osvedčenie o vykonaní
odbomej skúšky 12540,

7,11. Ak počas realizácie stavby nastane zmena vosobe stavbyvedúceho, nový
stavbyvedúci musí preukézat' splnenie všetkých podrnienok uvedených v bode
7,9.

7.12. Za poškodenie podzernných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotovitel'.
Zhotovitel' zodpovedá aj za prestoje vznikrruté z tohto dóvodu a za nároky
uplatnené tretími osobarni súvisiace s prípadnýrn poškodenírn týchto vederrí



a sietí.

7.13. Povolenie na dočasné užívanie verejných ainých plóch ana rozkopávky
zabezpeéi zhotovitel'. Po ukončení stavby sa zhotoviteť zavázuje zabraté verejné
priestranstvá ako aj rozkopávky upravit'do póvodnélro stavu.

7.14. Zhotovitel' je povinný nahradiť objednávatel'ovi škodu, ktorú rnu spósobil svojírn
konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu, v prípade, ak dielo
nebude výluěne z dóvodov na strane Zhotovitel'a vykonané v tenníne podfa bodu
3.2. Nárok na náhradu škody nevyluěuje právo objednávatel'a uplatniť znluvnú
pokutu v súlade s podrnierrkami zrnluvy.

7,15. Ak konanie zhotovitel'a vsúvislosti avčase plnenia Diela má za následok
porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia
budú mať za následok udelenie pokuty objednávatelovi zo strany orgánov
verejnej alebo štátnej správy podl'a príslušných právnych predpisov, odškodní
zhotovitel' obj ednávateťa v celej výške zaplatenej pokuty.

7.16. Ak konanie zhotovitel'a v súvislosti a v čase plnenia Diela má za rrásledok
poškodenia zdravia l'udi a rnajetku tretích osób a títo uplatnia nároky voči
objednávatel'ovi, zhotovitel' odškodní objednávateťa za uspokojenie týclrto
nárokov v plnej výške.

7,17. Zhotovitef zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na rnajetku objednávatel'a, ktorú
spósobí v súvislosti s plnenírn predrnetu tejto zrnluvy.

7.18. Zlrotovitel' zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, Zhotovitef odstráni na
vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkorn jeho činnosti. V prípadné škody,
ktoré móžu vzniknúť zarredbanírn jeho povinností v súvislosti s rrakladarrírn
so vzniknutým odpadom bude zodpovedný zhotovitel'.

7.19. Zhotovitel' sa zavázuje vyzvať objednávatela na kontrolu všetkých prác, ktoré
majúbyt' .zakryté alebo sa stanú neprístupnýrni, rninirnálne 3 pracovné dni vopred.
Ak sa objednávatel' nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotovitel'
pokračovat' v prácach. Ak objednávatel' bude dodatočne požadovat' odkrytie' týchto prác, je zhotovitef povinný toto odkrytie vykonat' na náklady
objedrrávatefa, Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne
vykonané, toto odkrytie bude vykonané na rráklady zhotovitel'a.

7.20. Zhotovitel' sa zavázuje vyzvat' rninimálne 3 pracovné dni vopred objednávatel'a
k účasti na skúškaclr podl'a bodu 7 .22, tohto článku znrluvy.

7.2l. Zhotovitel je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť oprácach, ktoré
vykonáva, stavebrrý denník. V priebehu pracovnélro času musí byť denník na
stavbe trvalo pdstupný. Denné záznamy sa vyhotovujú rninirnálne vo dvoclr
vyhotoveniach, po jednorn pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje
oprávnený pracovník zhotovitel'a

7.22. Objednávateť je povinrrý sledovat' obsalr stavebného denníka a pripájat' svoje
stanovisko k zápisorn.



7.23. Stavebný dozor bude vykonávat' osoba, ktorá lna na to potrebnú kvalifikáciu.

7.24, Na objednávatefa prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zničenia Diela
po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní zhotovitel'om (podpísaním preberacieho
protokolu oprevzati a odovzdaní stavby).

7.25. Podrnienkou odovzdania aprevzatia Diela je úspešné vykorranie všetkýclr skúšok
predpísaných osobitnýrni predpismi, záváznými notmami a projektovou
dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela. Za
kompletnosť a správnosť skúšok a iclr kladný výsledok zodpovedá dodávatel'
počas trvania záručnej doby.

7,26, Preberací protokol o odovzdani aprevzatí stavby spíšu zmluvné strany ihneď po
skončení stavebných prác adodávok na základe písomnej výzvy zhotovitel'a.
Zhotovitel' sa zavázuje najneskór do 3 dní od dokončenia Diela vyzvať
objednávatel'a zápisom do stavebného denníka na prevzatie Diela. Objednávatel'
je povinný Dielo ptevziat' do 7 dní od výzvy zhotovitel'a na prevzatie Diela.

7.27. Dielo sa považujl za prevzaté podpisorn zápisu oodovzdani aprevzatí diela
oboma zmluvrrými stranami. V prípade, že objedrrávatef

- bezdóvodne odmietne prevziať Dielo alebo
- odmietne prevziat'Dielo s vadami, ktoré nebránia užívaniu Diela alebo
- Dielo neprevezme v dohodnutej dobe,

Dielo sa považuje zaprevzaté rnárnyrn uplynutírn doby na prevzatie Diela.

7.28. Dielo bude zhotovitel'om odovzdané a objednávatel'om prevzaté aj v prípade, že
v preberacorrr protokole o odovzdani aprevzatí budú uvedené vady a nedorobky,
ktoré sarny o sebe ani v spojení s inýrni nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke
(užívaniu), Tieto zjavné vady a rredorobky rnusia byt' uvedené v preberacom
protokole o odovzdani aprevzati stavby so stanovenírn tennínu ich odstránenia.

7.29. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a paranretroclr zákazky
stanovených technickým zadanirn, projektovou dokumentáciou, touto znluvou
a všeobecne záváznými teclrnickýtni notmami a predpisrni.

7.30, Nedorobkorn sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu
a proj ektovej dokurnentácii.

7.31. Zhotovitef sa zavázuje spolu s dielom odovzdat'aj 4 vyhotovenia projektovej
dokurnentácie so zakreslením všetkých zmien podl'a skutočnélro stavu
vykonaných prác.

7.32. Zhotovitef predloží verejnému obstarávatefovi doklad (úradne osvedčenú kópiu,
ktorá tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu
spósobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnenírn rninimálne vo
výške 200 000 €, s platnost'ou a účinnost'ou počas celej doby trvania diela, ako aj

doklad preukazujúci zap7atenie poistného na aktuálne poistné obdobie rrajneskór
v deň odovzdania aprevzatia staveniska podl'a tejto zmluvy.

].33. Zhotovitel'bu,de udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu
alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotovitel' v priebehu akýchkol'vek činrrostí



poěas realizácie diela.

7.34. Zhotovitel' vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávat' činnost' v rozsalru Čl. Z. te.lto
zrnluvy. Zhotovitel' je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela
platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávatef o to požiada, je zhotovitel'
povinný umožnit' rrru nahliadnut' do tohto oprávnenia, resp. na požiadarrie
obj ednávatel'a zhotovit' overené fotokópie tolrto oprávnenia.

7.35. Zhotovitel' sazavázuje, že dodávku tovarov potrebnýclr pre zlrotovenie diela, bude
realizovat'mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovat' tak
aby zabezpečil čo najváčšie dodávky (na jednu dodávku naloži čo rrajviac tovarov,
priěom dodrži osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) atým zniži dopravné
kolóny a emisie.

1.36. Zhotovitel' sa zavázuje, že bude efektívne a lrospodárne využívat' zdroje na
stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotovitel' zavázuje, že
zabezpeěí recykláciu alebo vhodrró zrreškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo
stavebného tovaru.

7,37. Zhotovitef bude vykonávat' pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú
podstatný a negatívny vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na
minimálnu mieru, čimznižj zaťaženie životného prostredia rea|izáciou diela.

7.38. Zhotovitel' za zavázuje plniť povinnosti stavebníka vo vzt'ahu k stavenisku podfa
ust, § 43i stavebnélro zákona a súvisiacich právnych predpisov,

1,39, Zhotovitel' je povinrrý uhradit' všetky náklady spojené spoužitírn prípojok -
úhrady za médiá prípojkarni dodávanýrni alebo odoberanýrni a to na základe
faktúry vy stavenej obj ednávatel'om.

7.40, Zhotovitel' sa zavázuje platiť svojím subdodávatel'om za riadne vykonané práce
riadne a včas v prípade, ak si objednávatel' taktiež splnil svoju povinnost'a uhradil
zlrotoviteťovi cenu za predtnetrré práce. Zhotovitel' sa zavázuje mat' zapísaných
konečnýclr užívatel'ov výhod v registri Partnerov verejného sektor sa vzt'ahuje
tiež na subdodávateťa, ak mu povinnosť zápisu vyplýva zp|atných právrryclr' 
predpisov

7.4l. Objedrrávatef postupuje pri realizácii verejného obstarávania na dodávatel'a
stavebných prác uplatrrením sociálrreho aspektu vo verejnorn obstarávaní v súlade
s ustanoveniarni § 42 ods.12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniarni § 8a
antidiskriminačného zákona a realizuje dočasné vyrovnávacie opatrerria. Zatýmto
účelom poskytne zhotovitel'ovi súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu
osób, ktoré kumulatívne spÍRalú nasledovné predpokiady:
a) patria k marginalizovanej rórnskej komunite, a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednosttrené budú dlhodobo nezanrestnané osoby.
Splnerrie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podfa písm. a) a b) uvedené
nižšie sa preukáže čestnýrn vyhlásením uchádzača o zatnestnanie o tom, že patrik
rnargirralizovarrej rórrrskej komunite (podmienka podl'a písrn. a) uvederré vyššie) a
relevantným potvrdenírn príslušného úradu práce o zaradeni uchádzača do
evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo
nezatnestnaných (podmienka podl'a písm. b) uvedené vyššie). Ak zhotovitel'



nevyberie zo zoznamu osób predložerrého Objedrrávatel'om vl-rodného uchádzaěa
o zanrestnanie, je zhotovitel' oprávnený zamestnat' iné osoby spíňalúce, kumulatívne predpoklady podl'a písm. a) a b) uvedené vyššie,

7.42. Zhotovitef sa zavázuje počas doby realizácie Diela zantestnat' podl'a zákona č.
31112001 Z. z, (Zákonrrík práce) minirnálrre dve osoby spÍňalúce kunrulatívne

v43

nasledovné predpoklady :

a) patria k margirralizovanej rórnskej komunite, a zároveň
b) sú nezarnestnané, pričorn uprednostnené budú dllrodobo nezamestnané osoby.
Splnerrie tejto povinrrosti preukáže Zhotovitel' Objednávatel'ovi predložením
dokumentov preukazujúcich jej splnenie (rrapr. pracovná ztn7uva, dohoda o
vykonatrí práce a podobrre), vrátane čestných prelrlásení týchto osób o totn, že
patria k rnarginalizovarrej rórnskej komunite, potvrdenia z príslušrrélro úradu práce
o zarudeni týchto osób do evidencie uclrádzačov o zamestnanie resp. do eviderrcie
dlhodobo nezanrestnaných pred prijatím do zanrestnania u Zhotovitel'a a súlrlasov
týchto osób so spracovanírn osobnýclr údajov.
Zlrotovitef zodpovedá za čistotu kornunikácií, po ktorých bude dovážat'materiál,
resp, odvážat' vznlknurtý stavebný odpad aza poriadok abezpečnost' na mieste
realizácie predrnetu zákazky. Prípadrré škody z porušenia tejto povinnosti uhradí
zlrotovitel'.

7.44 Zhotovite|' zodpovedá v plnom rozsalru za spósobenú škodu (vrátane škody spósobnej
osobanri, ktoré sa budú podiel'ať na plnení predrnetu zmluvy.

7,45 Stavba rnusí byť vyhotovená podl'a poskytnutej projektovej dokumentácie a pri dodržani
jej parametrov, platnýcli STN (EN), teclrnologickýclr postupov, všeobecne závázných
teclrnických požiadaviek na stavbu, platnýcli právnych, prevádzkovýclr a bezpečnostrrýclr
predpisov, v súlade s rozhodnutiarni dotknutýclr orgánov štátnej správy a samosprávy
a organizácií v povol'ovacom konaní.

'7.46 Zlrotovitel' je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby pri realizácii zákazky íáto
negatívnynri vplyvnri rreobťažovala okolie a aby uskutočneniq stavebrrýclr prác
tteohrozovala kvalitu životnélro prostredia. Zliotovitel' zabezpeči, že výstavba bude rnat'
čo najnrenší vplyv na životrre prostredie. V prípade že v dósledku nedodržania tejto
povinnosti dójde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávnenélro nároku
voči objedrlávatelbvi, z dóvodu poclrybenia na strane zlrotovitel'a, za tieto riároky
zodpovedá zhotovitel', ktorý sa zároveti zavázuje na iclr vysporiadanie a uhraderrie
v určenej lelrote,

8.1.

Čt. S. Zmluvné pokuty

V prípade, ak zlrotovitel'nedokončí Dielo (tj. Dielo nebude odovzdatré aprevzaté
v zrnysle čl. 7 .21 - 7 ,28 tejto zrnluvy) v lehote podl'a bodu 3.1 .1 ., je objedrrávatel'
oprávnený uplatniť si voči nemu nárok tra ztnluvtrú pokutu vo výške 0,05 oÁ

z ceny Diela uvedetrej r, Čl. 4., ato zakaždý začaíý deri orrreškania.

8.2. Za nedodržanie povinností ustanovenýcli v bezpeěnostno - právnyclr predpisov,
ktoré vie preukázat'objednávatel'(postačuje zlrotovenie fotografickýclr dókazov),
je oprávnený objednávatel'uplatniť nárok voči zhotoviteťovi zmluvnú pokutu vo



8.5.

8.3.

8.4.

9.2.

9.3.

9.4.

výške 200,- € zakaždéjednotlivé porušenie, a to aj opakovane.

Za nedodržanie povinností vyplývajúcich zčlánku l0.7 a l0.8 tejto zrnluvy je
oprávnený objednávatef uplatrriť voči zhotovitefovi nárok na zmluvnú pokutu vo
výške 1 000,- € zakaždý deň orneškania s povinnosťami uvedenýrni v článku 10.7

a 10,8 tejto zrnluvy, a to aj opakovane.

Ak zhotovitel' bude vykonávat' dielo v rozpore s predloženým Závázným časovým
návrhom etáp realizácie diela a v rozpore s Závázným návrhom realizácie diela -
pracovníci aZávázným návrhorrr realizácie diela - vozidlá, stroje azariadenia
(príloha č. 4 tejto zmluvy), aak v jednotlivých etapách realizácie diela rrebudú

nasadené sily a prostriedky v znysle Závázného návrhu realizácie diela
pracovníci aZávázného návrhu realizácie diela - vozidlá, stroje azariadenia,má
objednávatel'právo vymáhat' od zhotovitel'a znluvnú pokutu zakaždé rneškanie
jednotlivýclr etáp, či nedodržanie druhov či počtu nasadenia vozidiel, strojov a

zariadeni a nedodržanie počtu a druhu pracovníkov, 100,- € za každé jedno

porušenie aj opakovane.

V prípade, že zhotovitel' nezloži výkonovú záruku v lehote určenej v článku 1 1

ods.l tejto zmluvy rná objednávateť právo vymáhať od zhotovitefa zmluvnú
pokutu za každý deň omeškania vo výške 0,5 oÁ z výšky výkonovej záruky
uvedenej v bode 1 1.1 tejto zmluvy

Za nedodržarrie povinnosti vyplývajúcej z článku 7.43 tejto zrnluvy je oprávnený
objednávatef uplatniť voči zhotoviteťovi nárok na znluvnú pokutu vo výške
1 000,- €, zakaždú osobu.

Zapl*enim zrnluvnej pokuty podl'a tohto článku právo na náhradu škody druhej

strany za zodpovedajúce porušenie povinrrosti nie je dotknuté.

Ó. q. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

Pre účely tejto zrnluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú
naplánovat' ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovat' za
neodvratné a neobyčajné udalosti ako rrapríklad vojna, požiar, záplavy, extrétnne
povetenrostné podrnienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky
obrnedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu
zrnluvnýclr strán a rnajú podstatný vplyv na plnenie zmluvy (vis rnajor).

Ak sa splnenie tejto zrnluvy stane nemožným do 2 rnesiacov od vyskytnutia sa

vyššej tnoci, strana ktorá sa bude chcieť odvolat' na vyššiu moc, požiada druhú
stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predrnetu, cene a času plnenia. Ak nedójde
k dohode, tná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od znluvy.
ÚOmty odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane,

Objednávatel' i zhotovitel' sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti
vyplývajúce z tejto zmluvy.

Zhotovitef je oprávnerrý odstúpit' od zmluvy, keď objednávatel' nezaplaíi
odsúhlasené faktúry do 60 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splattrosti ak nebolo

8.ó.

8,7.

9,1.



9.6.

9.1.

písomne dohodnuté inak.

9.5. Objednávatel' rnóže od tejto zmluvy okarr-ržite odstúpit', ak je zhotovitel' v
otrreškaní s vykonarrírn diela o viac ako 30 dní a/alebo ak inýrn podstatrrýrn
spósoborrr porušuje povirrrrosti vyplývajúce z tejto znrluvy.

Zmluvná strana, ktorá z uvedených dóvodov odstúpi od zrnluvy, má právo
požadovat' od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okretn prípadov
charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.

Ďalšie možnosti odstúpenia od zrnluvy ustanovuje § 19 zákona o verejnom
obstarávaní.

Cl. 10. Ostatné ustanovenia

10.1. Zhotovitel' bude informovat' objednávatel'a ostave rozpracovanej zákazky na
pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávat'objednávateť, spravidlaraz
za jeden mesiac.

10.2. Objednávatel' a zhotovitel' sa zavázujú,že obchodné a technickó informácie, ktoré
irn boli zverené zmluvrrýrn partnerotn, nesprístupnia tretírn osobám bez jeho
písomného súhlasu, alebo tieto inforrnácie nepoužijú pre iné účely, ako pre
plnenie podrnienok tejto zmluvy.

10.3. Zhotovitef bude pri plnerrí Diela postupovať s odbornou starostlivost'ou. Zavázuje
sa dodržiavat' všeobecne závázné predpisy, technické nonny a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit' projektovou dokumentáciou, výkazom výmer,
zhotovitefom navrhnutými záváznými návrhmi realizácie diela (príloha č. 4 tejto
zmluvy), pokynmi objednávatefa, zápismi a dohodarni oprávnenýclr pracovrríkov
zmluvných strán a rozhodnutiarni a vyjadreniarni dotkrrutých orgánov štátnej
správy.

l0.4. Ztnluvné strany rnajú právo odstúpiť od zmluvy z dóvodov podstatrrého porušenia

. povinností podťa tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na Diele
z dóvodov na strane objednávateťa, má zhotovitef nárok na zap|atenie dohodrrutej
ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp, jeho časti.

10.6. Zhotoviteť berie na vedomie, že subjekty nižšie uvedené rnajú právo u neho
vykonať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú korrtrolu v súvislosti s
realizáciou projektu počas desiatich rokov po skorrčeni realizácie schváleného
projektu a zhotovitef im je povinný poskytnút' potrebnú súčinnosť. Subjektrni
oprávnenými na vykonanie kontroly u zhotoviteťa sú najrná:
a) Poskytovatel'a ním poverené osoby;
b) Utvar vnútornélro auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovatefského
orgárru a nirni poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládrreho auditu) a osoby
poverené na výkon kontroly/auditu;



e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Kom|si.e a Euró,pskeho dvora audítorov;

rÍ Oigan zabezpeéujúci ochranu finančných záujmov EU;

g) osoby piir""* orgánmi uveden;fmi v písmenách a) až | v súlade s

řrirr"S"Y-i právnymi predpismi_SR a právnymi aktmi EU,

Zhotoviteť Él§Ň ,t pi.r kontrólu zo strany poskytovateťa nenávratného

finančného priip.ut " v zmysle zmluvy medzí poskytovateťom a prijímateťom

NFp na p.o3"r.ii Vybudovanie vodovoáu v obci Koprivnica, stavba: Rozšírenie

Poděergovského skupinového vodovodu Koprivnica _,o,uod vody, kód projektu

v ITMS2O1 4+ 302041M876,

|0.7. zhotoviteť móže rea]izovať dielo prostredníctvom subdodávateťov, ktorých

zoznam tuori pritohu č. 6 tejto 
"orlr'ruy. 

Ak sa v priebehrr Plnenia vYskYtne

objektívna pá,r"uu výTeny (zmeny) subáodávateťa, óbjednávateí vyžaduje, aby

nový subdodunut"r spínat'poamieÁu vyplývajúcu z § 32 ods, 1 a § 41 ods, 1

písm. a) ,úia orrá."irro. obstarávŇ, prie-om tento subdodávatel] musí byť

zhotoviteťo* áa-*ý v Návrhu ,ru 
"rn.rr., 

subdodávateťa (ďalej len ,§ávrh na

zmenu subdodávateťď) objednávateťovi minimálne dva pracovné dni predtým

než tento nouy ,"uooaavatár zaéne poskytovať plnenie zhotoviteťovi pri plnení

predmetu ,Áť"iy. preukázanie splnlnia o*91éh9 postavenia v zmysle zžkola

o verejnom oúriu.auurrí takejto osoby (subdodávateťa) predloží zhotoviteť

objednávateťovi súčasne s predloženým Návrhom na zmonu subdodávateťa,

Zhotoviteí tiež uvedie ridaje o orot. oprávnenej konat_ za subdodávateťa

v rozsahu ,;;; a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, telefónny a e_

mailový kontakt. Šubdodávateť musi ,piRuť povinnosti v zmysle zákona é,

31512016 Z.z. oregistri partnerov verejného iektora a o 2mene a doplnení

niektorých zákonov v zněni nesk. predpirou. Ak zhotoviteť nepredloží vyššie

uvedené ootumenty, takéhoto subdodávateťa nebude objednávateť vplnení

predmetu ;;;;ky álceptovať a takémuto subdodávateťovi, nebude umožnený

prístup ,ra Áierto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateť vyžaduje, aby

schválený subdodávateť pďčas prác ďodržiaval požiadavky určené vbezpečno_

právnych predpisoch, pričom zipripadnéporušenie predpisov takýmto subjektom

nesie zodpovednosť zhotoviteť,

10.8. Zhotoviteť bude realizovať dielo prostredníctvom spósobilých_ os6b, kťúčoqých

odbomíkov a stroj ov zariadení, któré použil ,ru p,""ká,anie splnenia podmienok

účasti uo u"r".;rroá obstarávani aktorých zoz*amtvorí prílohu č, 7 tejto Zmhxy,

Ak sa vpriebehu plnenia vyskytne potreba.vý-:ry (zmeny) spósobilej osoby,

kťúčového odborníka, stroja či iaríaďenia, táto zmeía spósobilej osoby,

kl,učového odbomíka, stroja či zariadenia musí byt, zhotoviteťom oznámená

v Návrhu ,ru 
"Á.nu 

sposouite3 osoby, kťúčového odbomíka, stroja ěi zaiadenia

(ďalej len ,Jrlávrh na inú 
"*.n 

i1 o|jednávateťovi minimálne dva pracovné dni

predtým néz tato nová spósobitá osóba, kťúčový odborník, stroj či zaríadenie

zaěneporúouur phenie)hotoviteťovi pri plnení-predmetu zmluvy.. Zhotoviteť s

Návrhom na inú zmenu predloží dokuménty pieukazujúce oprávnenia osób,

o odbornej sporouitosti či Ůé pteukazy,u,t9rý iviadujú osobitne gr.alne predpisy,

atechnické-'práuiury, doklady o konirolách, prehliadkach či skúškach strojov

azariadení,ir. tur.etá'aoklady osobitné právne predpisy wžad,l1il, Ak zhotoviteť

nepredloží vyššie uvedené dokumenty, iakéhotó kúčového odborníka či stroj a

zariadenie nebude objednávateť v plnení predmetu zákazkY akcePtovať

atakémuto kťúčovému odborníkovi osobe či stroju azariadenhl nebude



umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateť

vyžaduje, aby spósobilá osoba, kťúčový odborník, stroj či zaríadeníe poČas prác

dadržiavali požiadavky určené vbezpeěno-právnych predpisoch, priČom za
prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom ěi strojom azaiadením nesie

Žoápovednosť zhotoviteť. Vymenená spósobilá osoba, kťúěový odborník, stroj

a1ebo zariadenie musí mať spósobilosť, resp. technické parametre na Úrovni

zodpovedajúcej podmienke účasti vo verejnom obstarávanÍ, ktoru daná

osoba/technické zariadenie plnila. Pre preukázanie splnenia týchto podmienok

predloží zhotoviteť príslušné doklady.
10.9. bb;ednavateť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy s Dodávatel'om bez

akýchkol'vek sankcií v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi

Objednávatel'om a Dodávatel'om a qýsledky finanČnej kontroly Poskytovatel'a
NFp neumožňujú financovanie qidavkov vzniknuQých z obstarávania tovarov,

služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

Ó. rr Výkonová zárul<a

11.1. objednávateť sa zavázuje, že na úěet objednávateťa zloží - doruČÍ výkonovú

zaruku. Zhotoviteí zloží výkonovú záruku výške 5 oÁ zo zmluvnej ceny za celé

dielo bez DpH tj. vo výške 33.235,29 Eur do 10 dní odo dňa prevzatíastaveniska.

a to bezhotovoJtným prevodom na číslo účtu objednávateťa alebo formou

bankovej zárvky.

It.2. objednávateť uvoťní (odošle) výkonovú záruku ů po splnení predmetu zmluvY

zhótoviteťom a to do 30 pracovných dní odo dňa riadneho prevzatia Diela Po
odstránení váď anedorobkov uvedených v závereónom preberacom protokole .

11.3. Výkonová zárvkaslúži na zabezpečenie a krytie akýchkoťvek a vŠetkých nárokov

Objednávateťa voči Zhotoviteťovi.

1L4. Zhotoviteť móže výkonovú zárukuvo forme zhoženia finaněných prostriedkov na

účet objednávatela nahradiť aj bankovou zarukou. Zhotovíteť vtomto príPade

prostredníctvom banky poskytne objednávateťovi do 10 dní odo dňa Prevzatia
itaveniska bankovú zaruku vo výške 5 %o z ceny diela bez DPH na zabezPeěenie

splnenia všetkých peňažných závázkov zhotoviteťa, ktoré mu voČi

ďbjednávateťovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteť sa zavázuje v
bankovej zéruke dodržať tieto podmienky:

11.4.1.Banková zárvka slúži na zabezpeéenie akéhokoťvek peňaŽného závázku

zhotoviteťa, ktory mu vznikne voči objednávateťovi na zíklade zákona alebo

tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve.

Ll.4.2.Banková zétnlkaje neodvolateíná a banka z nej poskytne plnenie na Prvú
výzvu objednáváteťa. Platnosť tejto záruónej listiny musí byt' minimálne do

30.I2.20Žy s možným predlžením navýzvu objednávatel'a a to v prípade, Že

sa v priebehu plnenia diela objavia l<rizové situácie vis major aztohto
dóvodu dójde li predÍženiu lehoty na vykonanie diela. Objednávateť uvo]]ní

záruční tŠtinu ů po splnení predmetu zmlury zhotoviteťom a to do 30

pracovných dní odo dňa riadneho prevzatia Diela po odstránení vád

á nedorobkov uvedenýchv závercčnom preberacom protokole.

II.4.3.Banka poskytne objednávateťovi plnenie z bankovej zan:ky po tom, ako jej

predloŽí uýrru objednávateťa adresovanú banke na plneníe z bankovej



záruky a list objednávatel'a adresovaný zhotovitel'ovi, v ktorom objednávatel'
upozorňuje zlrotovitefa na nesplnenie alebo neplnerrie povinnosti zhotovitel'a
splnit' peňažrrý závázok voči objednávatel'ovi, ktorý mu vznikol podl'a
zákona alebo tejto zmluvy a zhotovitel' preukázatel'ne neodstráni neplnenie
povinností, alebo svoje rredostatky pri plrrerrí zmluvy.

CL t2. Záverečné ustanovenia

12,1. Práva a povirrrrosti oboclr zmluvrrých strán, pokial' nie sú stanovené touto
zmluvou, sa riadia Obchodrrýrn zákonrríkom a súvisiacirni predpisrni.

l2.2, Akékol'vek zn7eny a doplrrky tejto zrnluvy sa budú robit' íbrmou písornnýclr
dodatkov potvrderrých obidvorrra znrluvnýtni stranami, pokial'nebuclú v rozpore s

§ l8 ods. 2 zákona o verejnoln obstarávaní.

12.3. Túto zmluvu sú zmluvné strany oprár,nené menit'vo forme písonrrrélro dodatku
k tejto zmluve počas jej trvania najmá, nie však výlučne, v nasledovnýclr
prípadoch, ak:
12.3.1. ide o úpravu ceny uvederrej vč1, 4 ods. 4.2 tejto ztnluvy slneroln nadol

z dór,odu vzniku časti prednretu znrluvy, ktoré sa počas plrrenia ztrrluvy
prejavili ako časti prednretu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu
predmetu znrluvy zr ealizov at',

12.3.2. ide o doplňujúce časti diela, ktoré sú nevylrnutné pre splrienie prednretu
ztnluvy, avšak rrie sú zahrnuté v tejto zntluve, nakol'ko iclr poskytuje iclr
póvodný zlrotovitel' a zmena zhotovitel'a nie je tnožná z ekonomickýclr
alebo teclrrrickýclr dóvodov, pričoni ide najnrá o požiadavku vzájornrrej
zametritel'nosti alebo interoperability s existujúcirn dielorn defirrovanýrn
pocll'a tejto zrrrluvy a spósobí objedrrávatel'ovi význanné t'ažkosti alebo
podstatrlú duplicitu nákladov, pričonr hodrrota všetkýclr oprávrrenýclr
znrien nepresiahtre 50oÁ hodrroty póvodnej zmluvy podl'a čl, 4 ods. 4,2
tejto zrrrluvy,

12.3.3. iclr potreba vyplyrrula z okolrrostí, ktoré objednávatel' nemolrol pri
vynal ožerrí rrál ežitej staro stl ivosti predvíd at',

12.3,4. ide najrná o zrnenu tenrrínu plnenia z dóvodor,:
a) vzniku skutočností definovanýclr ako vyššia moc,
b) ak nastane krizová situácia v ztnysle zákona o civilrrej oclrrane

v platnom zneni.

12.4. Práva a povinnosti z tejío ztnluvy o dielo predchádzajú aj rra prípadnýclr právrrycli
nástupcov obidvoch zrrrluvrrýclr strán.

12.5. Zlrotovitel' rrie je, bez predchádzajúceho písorrrrrélro súlrlasu objedtrávatel'a,
oprávrrerrý postúpit'akúkol'vek polrl'adávku voči objednávatel'ovi na tretiu osobu.

12.6. Zhotovitel' nie je oprávrrerrý jedtiostranrre započítať akúkol'vek svoiu polil'adávku
voči polrl'adávke obiedr-rávatel'a, pokial' sa znrluvnó stťaily nedoliodnú inak.

12.7. Obidve zrrluvné stratry sa zavázuji olilásit' všetky zmeny údajov dóležitých pre
bezproblérnové plnerrie zmluvy druhej strane,



12.8. Pri znene zmluvy sa zmluvné strany budú riadit'§ 18 zákona overejnom
obstarávani, a tak ako je uvedené v bode 1 2,3 tejto zmluvy

l2.9, Neoddelitel'nou súčast'ou tejto zrnluvy sú prílohy:

Príloha ě. 1 * Projektová dokurnentácia stavby [predloží vjednom páre
objednávateťJ
Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií [predloží uchádzač y ponuke -
vypracovaný podťa l,zoru prílohy č. ] 3 sút'ažných podkladoý. Následne bude
aktualizot aný podl'a výsledkov eleku"onickej aukcie]
Príloha č. 3 - Ocenený výkaz výmer [predloží uclládzač y ponuke - vypracotaný
podl'a yzorlt prílohy č. 2 sút'ažných podkladov). Následne bude aktualizovaný
podťa výsle dkot, elektronickej aukcie]
Príloha č. 4 - Závázné časov návrhy etítp realizácie diela furedloží uchádzač
v pottuke - Závcimý časol,ý náw,h etáp realizácie Diela uchádzač vllpracuje y štrukttire
podl'a príloh1l č. 6 sút'ažných podkladoy, Zál,cizný časol,ý návrh etáp realizácie Dielct
uchádzač vypracuje v štruklúre podl'a prílohy č, 7 sút'ažných podkladol, a Zátcizný časolyi
náv"h eíáp realizacie Diela uchádz06 1lypracuje v štruktúre podl'a prílohy č. B sút'ažryich
podlrladol,]
Príloha č. 5 - Overená kópia poistnej zrnluvy zodpovednosti za škodu [predloží
úspešnli uchádzač yerejnému obstarávaíel'ovi najneskór v deň odol,zdania a prevzatia
stayeniskaJ
Príloha č.6 -Úaale osubdodávatel'och vzmysle § 41 ods. 3 zákonaoverejnom
obstarávani fi, stilade s bodom ]6.7 časíi A.1 sút,ažných podkladov predloží ttchádzač
y ponuke podl'a vzoru prílohy č 6, pričom v prípade, že uchddzač predpoklaclá, že
predmeí zákazlql bude plnit' sám, predloží česlné vyhlásenie v kíorom uvedie, že plnenie
bude zabezpečovaí'yihradne sám bez potttoci či účasíi iného subjektuJ
Prílolra č. 7 - Zoznaln spósobilých osób, kl'účovýclr odborníkov, strojov a zariadeni
v zmysle podn,ienok účasti [predloží uchádzač y ponuke, ak uchádzač pre preukázanie
splnenia podmienlq, účasti podl'a § 34 ods. l písru. c), ď aj) zákona overejnont
obstaráyaní nepredkladá JED alebo čestné vyhlásenieJ

12.10. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vylrotoveniach, zktorýclr objednávatel'ovi
budú doručené po jej podpise štyri a zhotovitel'ovi dve vyhotovenia.

12.11. Táto zmluva nadobudne platnost' podpisorn zmluvrrých strán. Účinnosť' nadobudne po úspešnej admirristratívnej kontrole"zo strany poskytovatel'a NFP
a nasledujúci deň po zverejnení na webovonr sídle prijímatefa.

V Í.7rf.Y!.!(! dňa:*.§: .?í:2021 V Sabinove, dňa: *2: !-a.:2021

ĚH
0vocinárska

ZaZa objednávatel'a:

083
tóc aa,l4grl.


