
Obec PoproČ
v

Obecný úrad PoproČ, Skolská 2, 044 24 PoproČ

sp. zn.: OcU-I-385/2019
č. záznamu: 385/2019- 001

Z áp is v sp ís e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. 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 som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
5.8.2019 na webovom sídle obce PoproČ:

r_

zmluvu, sp. zn.: OcU-I-385/2019

uzatvorenú: 28.5.2019

účinnú od: dňom po spkiení odkladacej podmienky, t.j. po nadobudnutí účinnosti
Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu

zmluvné strany:

l./ ObecPoproč
Školská2,04424Poproč
zastúpená Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou, starostkou obce

a

2., Swietelsky-SIovakia spol. s r.o.
Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
zastúpená Vladimírom Lesovským konateľom

Ing. Walterom Spitalerom, konateľom

Predmet zmluvy:

zhotoveníe diela: "Poproč - rozšírenie vodovodu

VPoproči, dňa 5.8.2019

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovanim



ZMLUVAODIELO
uzatvorená podľa 5 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znenf neskorších predpisov

uzatvorená v nižšie uvedený deň, medzi uvedenými stranamf

ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Objednávater

Obchodné meno Obec Poproč
Sídlo: Školská2,04424Poproč
Zastúpený: Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce
IČO: 00324 639
DIČ: 2020746189

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001

Telefón, e-mail: +421907 950 728, starosta@poproc.sk
Osoba oprávnená konať vo veciach

Ing. Emil Beto, na základe plnej mocitechnickych

(ďalej len "objednávater"

1.2. Zhotoviter:

Obchodné meno Swietelsky"Slovakia spol. s r.o.
Sídlo Mokráň záhon 4,82104 Bratislava

Vladimfr Lesovský, konaterspoločnostiZastúpený:
Ing. Walter Spitaler, konaterspoločnosti

IČO: 00 896 225

DIČ: 2020294144

IČDPH: SK2020294144

Bankové spojenie: TATRABANKA a.s. Bratislava

IBAN; SK58 1100 0000 0026 2304 3487

Reg. č. z Obchodného registra OR Okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka č. 307/B
Telefón,e-mail: +421/51/4520015; offíce-vvchod @swietelsky.sk
Osoba oprávnená konaťvoveciach Ing. Stefan Olejník, na základe plnej moci

V

technických Ing. Radoslav Gerka, na základe pinej moci
(ďalej len "zhotoviter'

uzatvárajú podFa § 536 a nasl. Obchcdného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného
objednávaterom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávanf a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v piatnom znenf túto Zmluvu o dielo ( ďalej len "Zmluva") za nasledovných podmienok.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvyje záväzok zhotovitera zhotoviť pre objednávatera dielo "POPROČ -ROZŠÍRENIE
VODOVODU -1. etapa" (ďalej len "dielo") v rozsahu a spôsobom dohodnutom v tejto Zmluve.

2.2. Zhotoviter sa zaväzuje zhotoviť dielo podFa projektovej dokumentáde stavby "POPROČ -R02ŠIRENIE
VODOVODU" a položkovitého rozpočtu predloženého zhotoviterom v procese verejného obstarávania za
podmienok dohodnutých vtejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne avčas odovzdať objednávatetovi
v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene.

2.3. Zhotoviteľsa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a v
dojednanom čase. Pokiaľ zhotoviter poverf vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť akoby dielo
vykonal sám.



2.4. Zhotoviter podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil
s Projektovou dokumentádou a Výkazom výmer

2.5. Zhotoviter má záujem, za podmienok špecifikovaných vZmluve/ zhotoviť pre Objednávatera Dielo.
Zhotoviter pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizádou predmetu
Zmluvy, obhlíadol si miesto kde má byť dielo vykonané, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov,
prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ( materiály, transport, energie, náklady na zariadenia
a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov
a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Díela, a iné).

Článok III.
Miesto plnenia

3.1. Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: Obec Poproč, intravilán obce, parcelné čfslo: 2481/2, 2527
2526/9 (vodnýtok)/ katastrálne územie Poproč,

ČlánoklV.
Cena diela

4.1. Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán
v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je
konečná a Je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s
príslusnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

4.2. Cena celkom:

Cena bez DPH: 132 715,87 EUR

CenaDPH(20%): 26 543,17 EUR

Cena s DPH: 159 259,04 EUR

4.3. Cena diela je stanovená na základe projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Projekt
obsahuje okrem výkresovej atextovej časti ajvýkaz výmer na ocenenie stavby. Ponukový rozpočet,
ktorý tvorí prílohu č.2 tejto Zmluvy predložil zhotoviter na základe podrobného oboznámenia sa
s projektom. Cena diela podľa tohto článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné
posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizádi diela alebo pri prevzatí
a odovzdaní diela do užfvania, respektíve pri kolaudácií vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu
vzniknutého pri realizácii diela.

4.4. Naviac práce a dodávky sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa vykonať na základe písomného
dodatku ktejto Zmluve podpísanom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorého
predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia naviac prác a odpočet nerealizovaných
prác a dodávok. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru iba na základe objednávky, resp.
odsúhlasenia naviac prác stavbyvedúcim Objednávatera. Pre vznik nároku Zhotoviteľa na vystavenie
faktúry je potrebné uzavrieť pfsomný dodatok k tejto Zmluve.

4.5. Pre oceňovanie prác naviac ako i odpočty nerealizovaných prác a dodávok sú záväznéjednotkové ceny
uvedené v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotovitera (Príloha č.2). V prípade naviac prác
a dodávok pri ktor/ch nie Je možné stanoviť cenu na základe jednotkových cien podľa špecifíkácie

Príloha Č.2) bude cena týchto prác určená dohodou Zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli, že
vtakom prípade použijú Jednotkové ceny uvedené v cenovej špecifikácií prác zhotovitera a platné po
dobu realizácie prác, vypočítané podľa predpisov platných a účinných ku dňu predloženia ponuky.

4.6. Zmtuvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa niektoré práce podľa Výkaz výmeru nevykonajú. Alebo
vykonajú vmenšom rozsahu Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávatefovi fakturovať.
Zhotoviter bude akceptovať zníženie ceny aj v prípade ak sa časť Diela na podnet Objednávatera
nebude realizovať.

4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné Dielo bez vád, nedorobkov/ vyhotovené riadne
vpožadovanej kvalite a na požadovanej úrovni vponúknutej cene avsúlade sprojektovou
dokumentádou.



4.8. Zhotoviter prehlasuje, že cenová ponuka je kompletná bola vypracovaná na základe dokumentácie -
zhotoviter si prepočítal všetky výmery atieto aj ocenil vcelom rozsahu. Zhotoviter vyhlasuje,
potvrdzuje a zaručuje, že Zhotoviterom predložená cenová kalkulácia - podrobný rozpočet je úplný
a záväzný a teda aj v prípade vzniku Činností, ktoré Zhotoviter v čase uzatvorenia Zmluvy z akýchkoľvek
dôvodov nepredvídal, nevzniká zhotoviterovi nárok požadovať akékorvek zvýšenie Ceny diela.
Zhotoviteľ nemá nárok na navýšenie ceny z dôvodu chybného výpočtu výmery z dokumentácie.

ClánokV.
Časplnenia

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávaterovi vlehote
zhotovenia do 3 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatía staveniska.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviter nie je vomeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju
povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu pinenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na
strane objednávateľa. V takomto prfpade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce 20
strany objednávateľa prerušené, čfm nie je dotknutá lehota zhotovenia podľa ods. 5.1. Takéto
skutočnosti musia byť zapísané vstavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán
najneskôr v deň, kedy predmetná okolnosť nastala.

5.3. Zhotoviteľje povinný do 3 dní písomne informovať objednávatera ovzniku akejkorvek udalosti, ktorá
má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

5.4. Zhotovitersa zaväzuje zahájiť práce do 5 dní od prevzatia staveniska

článok VI.
Zoznam zodpovedných osôb

6.1. Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednávatera: stavebný dozor Ing. Emil Befo

Za zhotovitera: stavbyvedúci Ing. Martin Bagi

ČlánokVH.
Podmienky uskutočnenia prác

Spolupôsobenie objednávatera, zodpovednosťza škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska
a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1. Objednávater odovzdá zhotoviterovi stavenisko svymedzenými hranicami na základe písomnej výzvy
objednávatera do 10 dní od účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné
strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

7.2. Zhotoviter pri podpise tejto zmluvy preukáže objednávatefovi, že má uzatvorené zmluvy opoistení
zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu zmluvy po celú dobu jej účinností.
Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotovitera, ktorý
ponúkoi v procese verejného obstarávania/ na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas
celej doby realizácie diela.

7.3. Objednávater odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:

dokumentáciu stavbyv Ivyhotovení,

stavebné povolenie a dokladovú časť,

7.4. Zhotoviter zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretfch osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác atebo ako ich
dôsledok. Zhotoviterje povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré
vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávaterom.
Zhotoviteľje zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo



zavinením jeho subdodávaterov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia
záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviter zodpovedá za to, že
dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhoduju s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.

7.5. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recykláda, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpečenie prípadnej zmeny v dopravnom značení, ak to bude potrebné s ohradom na bod 7.7., je
zahrnuté v cene diela.

7.6. Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek vsúvisiosti s priebehom prác vsúlade s predpismi
o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.

7.7. Zhotoviter je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti
w

rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povínný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom
postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných
druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela. .
Súčasne so stavebným denníkom vyhotovfzhotoviterfotodokumentáciu celého priebehu diela.

7.8. Zhotoviter poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.

7.9. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musi byť vždy prístupný zástupcom objednávatera,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.

7.10. Zápisy do stavebného denníka čitaterne zapisuje a podpisuje stavbyvedúcí vždy v ten deň, kedy boli
práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. Je potrebné riešiť ďalší postup
prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú
byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať
potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovater projektovej dokumentácie alebo
príslušné orgány štátnej správy.

7.11. Pokiaľ stavbyvedúa nesúhlasí so zápisom, ktor/ vykoná objednávater alebo ním poverený zástupca,
prípadne spracovater projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.

7.12. Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať/ ako aj vprípade potreby sa pfsomne
vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.

7.13. Zhotoviterje povinný vyzvať objednávatera na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác
zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviter nesplní uvedenú
povinnosť, Je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým
spojené. V prípade, ak sa objednávater nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže
zhotoviter pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu
takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávaterovi. Ak účasť na kontrole
objednávaterovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu
požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. Fotodokumentáciu postupu prác zakrývaných konštrukciíje
zhotoviter povinný vyhotoviť aj v prípade účasti objednávatera na kontrole.

7.14. Zhotoviterje povinný zápisom vstavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávatera na
účasť pri vykonávanf skúšok vsúlade s projektom stavby sSTN. Ak sa objednávater nedostaví
v stanovenom termfne, je zhotoviteF oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný
v spolupráci s objednávatefom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.

7.15. Všetky zmeny je zhotoviter povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov
nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy vstavebnom dennfku obojstranne odsúhlasené
stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.

7.16. Zhotoviter preberá vplnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a
ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb
na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a
ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť
vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR
č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č.
396/2006 Z. z. ZhotoviteF je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhláíky a zákony týkajúce sa



BOZP. Zhotoviter berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky
objednávatera a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä žiakov
a zamestnancov objednávateFa.

7.17. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť vprípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy,
požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne
aj objednávatefovi za účelom objektfvneho vyšetrenia a prijatia preventfvnych opatrení.

7.18. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviter na
vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.

7.19. Zhotoviterje povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky/ ktoré majú také viastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť
a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia
a bezpečnosť pri užívanístavby.

7.20. Zhotoviter zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je
výsledkom jeho činnosti na svoje náklady. Zhotoviter je povinný udržiavať vstupné a príjazdové
komunikácie vtakom stave a čistote, aby nespôsobil sebe/ svojfm pracovníkom, objednávatefovi
atretfm fyzickým a právnickým osobám akúkorvek škodu na zdraví a majetku. Vpn'pade, že takúto
škodu spôsobí, zaväzuje sa ju v plnom rozsahu uhradiť.

7.21. Zhotoviter zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykládou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho
prílohy č. 1 pre činnosť R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.

7.22. Objednávater počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotovitera
upozorniť na prfpadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.

7.23. Zhotoviter bez zbytočného odkladu písomne upozornf objednávatera na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotovíter
vomeškaní.

7.24. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch/ potrebných na zhotovenie diela,
znása zhotoviter až do času protokolárneho prevzatia diela objednávatefom.

7.25. Zhotoviter je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizácie diela zvolávať objednávater. Kontrolné dni budú vykonávané pravidelne raz za 14 dní.
Vprípade potreby mimoriadneho kontrolného dňa objednávater minimálne 3 pracovné dni vopred
písomne oznámi zhotoviterovi jeho presný termín, ak potrebu identifíkoval objednávater. V prfpade
potreby indikovanej zhotoviterom, tento vyzve objednávateľa na účasť rovnakým spôsobom.

7.26. Zhotoviter zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických
zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN,
týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiar porušenfm tejto
povinnosti zhotovitera vznikne škoda vpriestoroch staveniska alebo vjeho blízkosti, náklady spojené
s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.

7.27. Zhotoviter splní svoju povinnosť vykonávať dielo/ ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela Je úspešné vykonanie všetkých skúšok/
predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normamí a projektovou dokumentáciou ako aj
odstránenie všetkých prípadných vád a nedostatkov.

7.28. Zhotoviter 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve
objednávatera k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo
strany zhotoviteľa prípravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.29. Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:

zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami
oprávnenými konať vo veciach technických a stavebným dozorom. Protokol bude obsahovať
najmä základné údaje dokončeného diela, supis zístených drobných vád a nedorobkov (ak sa



takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, pnpadne dohodu o iných
právach zo zodpovednosti za vady,

ak objednávater odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spísu
zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,

drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú
cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta
a objednávatera vstavebnom dennfku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť
v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.

7.30. Zhotoviterje povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávatefovi v 2 vyhotoveniach:

projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa
skutočného stavu vykonaných prác v dvoch tlačených vyhotoveniach a v elektronickej forme,
zoznam strojov/ zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,

zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác vrátane fotodokumentácie
priebehu týchto prác,

zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšanízmontovaných zariadení,

doklady o vykonaných funkčných skúškach,

certifikáty
7.31. Na odovzdávacom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je

stanovené vpredmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti
a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia
stavby.

7.32. Zhotoviterje povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku
tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa
odovzdania a prevzatia diela.

ČlánokVIII.
Subdodávatelia

8.1. Každý subdodávater, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je
povinný byť rovnako oko Zhotoviter zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

8.2. Kazdý subdodávater musí spfňať podmienky účastí týkajúce sa osobného postavenia podfa §32 ods.l
pfsm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podFa § 40
ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar/ uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu ktej časti predmetu zákazky, ktorú
másubdodávateľplniť.

8.3. Zhotoviteľje oprávnený kedykorvek počas trvania zmluvy vymeniť ktoréhokol\/ek subdodávateFa, a to
za predpokladu, že nový subdodávater spfňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa
§ 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávanf a neexistujú u neho dôvody
na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č.343/2015 2. z. o verejnom obstarávaní.

8.4. Zhotoviteľje povinný oznámiť Objednávatefovi akúkorvek zmenu údajov o každom subdodávatefovi
počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.

8.5. V prfpade zmeny subdodávatera počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne
navrhnutého subdodávatera alebo vstup ďalšieho nového subdodávatera, je povinný Zhotoviter
najneskôr v deň, ktory predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť
Objednávaterovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ný podiel
zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávaterov, predmety
plnenia. Každý subdodávater, ktorého sa zmena týka musí spfňa podmienky osobného postavenia
podľa § 32 ods. 1 písm. e) af) zákona Č. 343/2015 Z. z. overejnom obstarávaní a neexistujú u neho



dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. 2. o verejnom
obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať práce má subdodávateF k tej časti predmetu zákazky ktorú
má plniť a zároveň subdodávater musí spfňať aj podmienku podľa bodu 8.1 tejto zmluvy.

8.6. Vprípade akýchkofvek pochybností zo strany Objednávatera vzťahujúcich sa ku ktorémukoFvek
subdodávaterovi, si Objednávater môže overiť sám vyžiadaním sí od Zhotovitera potrebných dokladov
týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
u všetkých subdodávateľov.

8.7. V prípade porušenia ktorejkorvek z povinností týkajúcej sa subdodávatefov alebo ich zmeny podľa
tohto čiánku, má Objednávater právo odstúpiť od zmluvy.

8.8. ObjednávateF si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom
alebo inom spore.

ČlánoklX.
Platobné podmienky

9.1. Cena podľa čl. IV bude fakturovaná v závislosti od vykonaného objemu prác, minimálne však v objeme
25 % celkového objemu, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác
odsúhlaseného objednávateFom a stavebným dozorom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch
dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávatefovi. Splatnosť vystavených
faktúr je 60 dníodo dňa doručenia objednávateľovi.

9.2. Objednávater sa zaväzuje/ že vprípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami
aSúpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpís vykonaných prác do desiatich dní odo dňa
jeho predloženia zhotoviterom; spravidla tak, že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor svojim
podpisom a pečiatkou; ak objednávaterdo desiatich dnfodo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác
neoznámi zhotoviterovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí.
Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené
vzájomnou dohodou objednávatera a zhotovitera.

9.3. Faktúra vystavená zhotoviterom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu vsúlade
s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. Faktúry vrátane
potvrdeného súpisu vykonaných prác budú doručené objednávatefovi v4 (štyroch) originálnych
vyhotoveniach. Za potvrdený súpis stavebných prác sa považuje taký súpis, ktorého každá strana je
potvrdená pečiatkou a podpisom každej zúčastnenej strany. Vprípade/ že daňový doklad nebude
obsahovať tieto náležitosti, objednávater má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto
prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávatera začne plynúť
doručením dokladu objednávaterovi.

9.4. Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviterom obsahovala minimálne nasledujúce
náležitosti, a to:

označenie "faktúra" a jej poradové číslo/
identifikačné údaje zhotovitera a objednávatera (obchodné meno, adresa sídla, IČO, DIČ, IČ DPH,
registrácia),
číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v Eur,
označenie peňažného ústavu a číslo účtu IBAN, na ktorý sa má platiť,
pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
text fakturáde s uvedením min. názvu stavebného diela

článok X.
Zodpovednosť za vady a záruky

10.1. Zhotoviter zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá
technickým normám a predpisom SR/ a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo
schopnosťjeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.



10.2. Zhotoviter zodpovedá za vady, ktoré predmet má v Čase jeho odovzdania objednávaterovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviter iba vtedy, ak boli spôsobené porušením
jeho povinností.

10.3. Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela objednávaterom, na stroje
a zariadenia plati' záruka daná výrobcom. Presný termi'n ukončenia záručnej doby zmluvné strany
zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatía diela.

10.4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávaterom.
Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou,
okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu,
v dôsledku nekvalitne vykonaného diela..

10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela reklamovaných objednávateFom do
5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpfsanej dohode o inom termíne.

10.6. Objednávater je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady
odstraňovať.

10.7. V prípade, že zhotoviter nesplnf svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je ObjednávateF
oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotovitera.

Článok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

11.1. Vprípade, že zhotovlter neodovzdá dielo vtermíne dohodnutom vtejto Zmluve, objednávater má
právo na zmluvnú pokutu vo výške 0/2 % z ceny diela za každý deň omeškania.

11.2. V prípade, že je objednávateF v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviter má právo na úroky z omeškania
v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške 0,05% za každý deň
omeškania.

11.3. V prípade porušenia ktorejkorvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr.
neoznámenie zmeny subdodávatera alebo využitie subdodávatera, kton/ nespfňa podmienky podra §
32 ods. 1 zákona č. 343/2015 overejnom obstarávani' má objednávatef nárok na zmluvnú pokutu vo
výške 5% z ceny diela za každé porušenie ktorejkoľvek z vyšsie uvedených povinností a to aj
opakovane.

11.4. V prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu/ ktorý bude
zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávatefovi, vzniká Objednávaterovi nárok voči
Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zCeny diela bez DPH za každý aj začatý deň
omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov. Zmluvná pokuta je splatná
na základe výzvy Objednávatera na úhradu zmluvnej pokuty a to v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa
doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviterovi: Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany
Zhotovitefa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávatera na náhradu škody prevyšujúce zmluvnú
pokutu.

11.5. Vprfpade že Zhotoviteľ zdôvodu na svojej strane nevybuduje časť stavby, zmluvná pokuta je
stanovená v hodnote nedodanej Časti stavby.

11.6. Ak Zhotoviter nevykoná riadne a včas Dielo v súlade so Zmluvou, alebo ak preruší práce na vykonávanf
Diela bez toho, aby mu dal na to Objednávater pokyn alebo aby dané bolo spôsobené okolnosťami,
ktoré nie sú na strane Zhotovitera, je Objednávater oprávnený požadovať od Zhotovitera uhradenie
všetkých nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli a to v plnej výške.

11.7. Zaplatenfm zmluvnej pokuty/zmluvných pokút vzmysle Zmluvy sa Zhotoviter nezbavuje povinnosti
Dielo vykonať.

11.8. Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokuty podľa tohto
článku dotknuté.

ČlánokXII.
Odstúpenie od zmluvy

12.1. Od zmluvy možno odstúpiť v pn'padoch, ktoré stanovuje Zmluva § 344 a nasl. Obchodného
zákonnťka.



12.2. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.

12.3. Objednávaterje oprávnený odstúpiť' od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaníu
alebo nápravným opatreniam zhotovitera sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie
plnenie Zmluvy nie Je pre objednávatera prijaterné.

12.4. Zhotovitef Je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateFov
(osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V
prípade, ak objednávater zistf/ že zamestnanci zhotovitera, resp. jeho subdodávatera závažne porušujú
pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany/ podmienky
nakfadania s odpadmi, respektfve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávater odstúpiť od
zmiuvy.

12.5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.

12.6. Objednávater je oprávnený odstúpiť od zmluvy vprípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany
zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:

ak zhotoviter pred nástupom na vykonaníe diela nepreukáže objednávaterovi, že má uzatvorené
poistné zmiuvy podfa bodu 7.2 tejto Zmluvy,

ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj
úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,

ak zhotoviteľneposkytne zábezpeku podľa bodu 9.5 tejto Zmluvy,

ak zhotoviter bude preukázaterne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviter písomne upozomený a ktoré
napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávaterom.

porušenie ktorejkorvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr.
neoznámenie zmeny subdodávateFa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespfňa podmienky
podľa § 32 ods. 1 písm e) a f) zákona č. 343/2015 zákona o verejnom obstarávaní.

ak je zhotoviter v neodôvodnenom meškaní svecným a časovým harmonogramom realizácie
diela podľa príl. č. 1 tejto zmluvy

12.7. Objednávateľje oprávnený bez akýchkorvek sankcií odstúpiť od zmluvy aj v prípade, kedy ešte nedošto
k plneniu zo zmluvy a výsledky administratívnej kontroly poskytovateľa nenávratného fínančného
príspevku neumožňujú fínancovanie výdavkov vzniknutých ztejto zmluvy, t.j. doručenie správy
z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovater nenávratného fínančného príspevku neschválil
verejné obstarávanie.

12.8. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prfpadoch uvedených v ust. § 19 zákona 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní

Článok XIII.
Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenla zmluvy, vyššia moc

13.1. V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastavf práce, prfpadne príde k
prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny/ zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané
náklady, ktoré jej v súvislostl s prerušením alebo zastavením vzniklí. Vecný rozsah rozpracovanosti
nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch
zmluvných strán. O tejto skutočností musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

13.2. Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku
druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne
prerokovaná.

13.3. V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu
zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.

ČlánokXIV
Osobitné ustanovenia



14.5. Dielo je majetkom objednávateľa/ a to už počas vykonávania diela zhotoviterom.

14.6. Ak konanie zhotovitera v súvislosti a v čase s plnením predmetu zmfuvy má za následok porušenie
predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a životného prostredia
alebo iných právnych predpisov a tieto porušenía budú mať za následok udelenie pokuty zo strany
orgánov verejnej alebo štátnej správy podfa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviter
objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty vrátane príslušenstva.

14.7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohradávky vzniknuté na základe tejto zmluvy/ zhotoviter nepostúpi bez
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatera v prospech tretej osoby. V prípade porušenia
tohto záväzku zhotoviter stotožňuje sa s objednávatefom v tom, že takýto úkon je v rozpore s dobrými
mravmi s následkami jeho absolútnej neplatnosti (§39 Občiansky zákonník v spojení s §1 ods. 2 a §261
ods. 6 Obchodného zákonníka).

14.8. Zhotoviter je povinný hlásiť akékorvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez
zbytočného odkladu objednávateľovi.

14.9. V prípade, že budú práce, dodávky a materiály zhotovitera poškodené, odcudzené, čiastočne alebo
úplne zničené, zabezpečí zhotoviteť náhradné plnenie dodávky, prípadne vykoná práce na vlastné
náklady, riziko a nebezpečenstvo s cietom zabezpečiť zmluvné plnenie. Táto skutočnosť nemá vplyv na
predlženie času vykonania diela. Ak dôjde k plneniu zo strany poisťovne zhotovitera je tento oprávnený
použiť poisťovňou zaplatenú sumu na odstránenie škôd. O uvedenej skutočnosti Je povinný
bezodkiadne informovať objednávatera. Ak poisťovňa zhotovitera neuhradí plnú výšku škody, je tento
povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody tak, aby objednávateľ neutrpel žiadnu ujmu. V
prfpade, že zhotoviter nedodrží podmienky stanovené poistnými zmluvami uzatvorenými v súlade s
touto zmluvou, musí odškodniť objednávatera za všetky škody a nároky, ktoré vzniknú následkom
nedodržania týchto podmienok a povinností.

ČlánokXV.
Spoločné a záverečné ustanovenia

15.1. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán
vyplývajúcich ztejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonnfka a podporne ustanoveniami
Občianskeho zákonníka v-znení ich zmien a doplnkov.

15.2. Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy/ budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou
avzájomným rokovaním. Vprípade/ ak k dohode nedôjde, bude spor predložený krozhodnutiu
slovenského súdu v zmysle prísiušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.

15.3. Táto zmluva sa vyhotovuje vštyroch rovnopisoch, z ktor/ch objednávater obdržf dve vyhotovenia
a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

15.4. Zmluva podlieha zverejneniu vzmysle zákona č.211/2000 Z. z. oslobodnom prístupe kinformáciám
v platnom znení.

15.5. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po zverejnení na
stránke verejného obstarávatera Všetky počítania hmotno-právnych lehôt medzi objednávaterom a
zhotoviterom, ako aj ďalšie právne skutočnosti zakladajúce, zrušujúce a meniace vzájomné práva
povinnosti medzi zmluvnými stranami sa právne odvQajú od momentu účinnosti tejto Zmluvy.

15.6. Zmena zmluvy je možná len v súlade s ust. §18 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnenf niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

15.7. Akékol\/ek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného
dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávater si vyhradzuje právo dodatky ktejto
zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať.

15.8. V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo
rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami,
alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad



^^?j!Í!^t-TrLČ?se.,?ríp^vy.ponÍlk/.^o^.ani Pr°Jektant' ani objednávater, ani uchádzači prl
ľľ,lľ-lože-nLodt??rnej Starostlivostl nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok kzmÍuve na

t.a'rt°,."-nik^e.rozpory-.DOd.atol< bude ""tvorený až po odsúhlasenf'jednotlivých poiožiek
projektantom diela/ stavebným dozorom, objednávatefom a zhotoviterom diela.

15'9' ?ľ^eLSL^?z-uľLže-poča5.r?'a/t.nosti ,a ličinnosti tejto zmluvV budu o" ajeho subdodávatelia
"P^vtegirtripartnerovverqnéhosektoraak takiito povlnnost majú, aže budú plnif^etky
povin-n°sti'w"mlúce.s°zákona C-.31S/2016Z-z- ° re8istri Partnerov ""ejného sektora a o zmenea
doplnení niektorých zákonov v znenf neskorSích predpisov.

15'10' ^^Lna,ÍS!;?atľ.?iÍ?ňľT ľJ ??.d?isu ?PI^rI!^?'-zástupcami zmluvnVch strán- Táto zmluva
p°ď'e>'"vereinen'u,vsúlades § 5a zákona C-.21V2000 Z. z. oslobodnom pnstupekinformäciám
;Slzn:l= zm^...-lo^~Ldňom,')o s'"nen' °w pod^;
°dk'a.darou, -p-odm'e.nkou..,nadobudnu.tia .účinnosti zmluvy 'e "adobudnutíe účinnosti'zmluvy
^sn^p..°s z-^rcme_l?.álnehofondu for?ou dotácie- 05plnení odkladacej poďmienkyje
^^w^m"ň^n^'^^^^^^
^aním 'Í2vyna,Prevzatie stayeni^a PodFa Článku 7, bodu 7.1 tejto Zmluvy: TátoZmluva naďobu'dne
úcinnosf dňom dorucenia^predmetného o^námenia. Vsetky pocitania hmotno-prävnych'lehoťmedzi

xs: .. SS^SS^-SŔ^S
tejto Zmluvy.

15.11. zmluvnéstranY _.vyhlasuJU''_ze _si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito
.a,zr"um.terne'..n',e.v tiesni ani za jednostranne "evyhodnych podmienok, na' znak'ioho .

JUvlastnoručne podpisujú.

15.12. SúČasťou tejto Zmluvyje

príloha č. 1 Vecný a časový harmonogram realizácie diela
príloha č. 2 Ponukový rozpočet - ocenený výkaz výmer
prfloha č. 3 Zoznam subdodávatefov - NEUPLATŇUJE SA
prfloha č. 4 Poistná zmluva
príloha č. 5 Zoznam ekvivalentov- NEUPLATŇUJE SA

ť^*

V Poproči/ dňa 28.05.2019 V Prešove, dňa 28.05.2019
.<>

.'<. rfť r

s

^t^f^^.\ .I
i-.'.nŕŕ^'i

ki>-t - /
^

E- . J
r / /

,/
ŕ

%

***<.<....*,^, >Tľ?í"^ÍIÍ^?>? ,\ n a **f* .>y\A^Í* .l
<1 T .(

-wn ^.'.o^I ^toii.Í *;í-. muľľ^
t IZa objednávateľa Ing.št^Olejnfk A f

^. r ,nn

-a< (.'f. jyIng. Iveta Komorová Hitovská, starostka obce Swietel^l(y-SlovakÍa spol. s r.o .'Mo.n.-an
r1 . .

J^

^j,-'.^;0^"
na zákl^cje plnej moci 4 fv^* *-h- " ' """*"U31 ľy<

ľT" 1.THi-'^n, .ntfi i m . n: mdr

Obecny úraá Popmč
n T*4<,<+T

Dafum:

5-- ^- ZO^ g/ladoslav Gerka

Čfslo sásnamu: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

^ľ^ 39^'/'Í^/Q nazákTadePlneJ p

moci

Prížohy: Vybavuje: 7>

Äy-^wnč>^d.(



HARMONOGRAM PRÁC - obec PoproČ - Rozšfrenie vodovodu -1. etapa 2019

DobavýstavbyOBJEKT Názov Popis stavebného objektu 2 3
[meslac]

50 01.1 Vodovodné potrubie ul. OISavská 3
Vodovod, UL Olšavská

50-01
(Poproč)

SO 01.1 Vodovodné potrubie ul. Olšavská (Armatúrna šachta) 1

^
1

Ĵ
SWIETELSKY
Slovakia spoL s r.o.
Mokraň séhon 4 46

SK-SZ1 04 Bľíií!?lava
(čaooKfôisié^sCT^y



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Poproč - rozšfrenie vodovodu
Objekt:

01 - 80 01 Vodovodné potruble u. Oléavská

JKSO: KS:
Mtesto: Dátum: 3. 5. 2019

ObjednóvateF: ICO:
Ič DPH:

Zhotoviter: IČO: 00896225
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Ič DPH: SK2020294144

Projektant: IČO:
lč DPH:

Spracovater: IČO:
Ič DPH:

Poznómka:

Cena bez DPH 132715,87

Základ dane Sadzbadane Výška dane
DPH záktadná 0.00 20,00% 0,00

znížená 132 715.87 20,00% 26543,17

Cena s DPH v EUR 159259,04

Projektant SpracovateF

Dátum a podpls: Peélatka Dáfajmapodpls; Pečiatka

Objednávateľ ZhotovlteF

3 SWIETELSKY
Slcvakia spcf. s r.o.í

^m'BSS ...i'><Lh;nuu*<ut

^ ^TSK-SS l 04 8rat[s! i<-3
Mokráňzáhon 4 ^

1
^*

f JieóoosseasŕbraÄ^

J-^!i^Dátum a podpis: Peéiatka Dótum a podpls: PečiatkaJL
^

v
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REKAPITULÁCIA ROZPOCTU

Stavba:

Poproč - rozšlrenie vodovodu
Objekt:

01 - SO 01 Vodovodné potruble u. Olšavská
Mlesto: Dátum: 3.5.2019

ObjednávateF: Prpjektant:
Zhotoviter: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Spracovater:

Kód dlelu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 132715,87

HSV- Práce a dodávky HSV 123404,72

1 - Zemné präoe 42611.75

4 - Vodorovné konštrukcie 4 576.53

5- Komunikácie 43 499.88

8- Rúrovévedenie 21 436,76

9 - Ostatné konStruktíe a práce-búranie 11 165,33

99 - Presun hmôt HSV 114,47

PSV- Práce a dodávky PSV 139,44

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 139,44

M - Práce a dodávky M 9171,71

23-M- Montáže potrubia 9171,71
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ROZPOČET
Stavba:

Poproô - rozšlrenie vodovodu
Objekt:

01 - SO 01 Vodovodné potrubie u. Olôavská
Miesto: Dátum: 3.5.2019

ObjednávateF: Projektarrt:
ZhotovrteF; Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. SpracovateF:

Pfi Typ Kód Popls MJ Množstvo J.oena [EUR] Cena oelkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 132 715,87

D HSV Práce a dodávky HSV 123404,72
D Zemné práce 42611,75

Odstrónenle krytu v ploche nad 200 m2 z kamenivaK 113107223 m2 806.300 2.01 1620.66hrubého drvwiého, hr. 200 do 300 m, -0,40000t
Odstrónenfe krytu v pfoche nad 200 m2 z betónu2 K 113107232 m2 806.300 7,95 6410,09pK>stého>hr.vrehw150do300mm, -0,50000t
Odstrónenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2.hT.3 K 113107242 m2 806.300 1.42 1 144,95natí 50 do 100 mm. -0,181 OOt
Odvedenie vody potrubfm pri priemere potrubla DN nad4 K 115001105 12.000 4.47 53,64m300 do 600
Ďerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s5 K 115101200 hod 40,000 1,40 56.00priememvm prftokom litrov za minútu do 100

6 K 119001411 Doôasné zaistenle podzemného potrubia DN do 200 m 3.000 14,29 42J67
7 K 119001422 Doôasné zaistenie kábtov a kábtových tratf do 6 káblov m 3,000 11,17 33.51

Clstenie koryta vodotoku Slrky dna 5m hfbka (to 2,5m8 K 128203101 m3 4.463 37.57 167.67hominaS
Prfplatok k oenám za sťaíenle výkopu v bllzkostf

9 K 130001101 podzemného vedenia alebo výbuSbnln - pre vSetky m3 10,798 18.47 199,44
triedy
Výkop ryhy šfrky 600-2000mm hom.3 od 100 do 100010 K 132201202 m3 340,911 10.62 3 620.47m3
Prfplatok k cenóm za lepivosť pri htbení rýh š. nad 600

11 K 132201209 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna m3 102,273 1.07 109.43
v homine 3

12 K 132301202 Výkop ryhy Sfrky 60fr2000mm hor 4100-1000 m3 m3 7959~5,458t 11.52 9 163,68
Pažente a rozopretie stíen rýh pre podzemné vedente,13 K 151101102 m2 2 843,368 0,56 1 592,29prfložné do 4 m

,..1
Odstránenie paženla rýh pre podzemnévedeme,14 K 151101111 m2 2 843.368 0.22 625.54prítožné hfbky do 2 m
Zvislé premlestnenie výkopku z hbminyTažJV.I 15 \ K Í161101501 m3 1 136.369 0,06 68.18nosenfmzakaždéSmyýšky _+ I- - - ___".^..^1

Vodorovné premiestnenie výfcopu do SÓÔOmhom.tŕ. T-16; K 1162601102 ks 502,057; 8,05 4041,561_. - 4
- 4--- f t

1Uloíenie netried. sypanfn z homÍn1až4, bez17 ; K 171203211 m3 4,463 2.79| 12.45
~f

zhutnenía s prímesou Ílpvej hllny do 20 % objemyk- + -ŕ- ^

|Zásyp sypaninou so zhutnením Jóm, šachiet, rýh181 K 174101002 m3 658,419 3,44' 2 264,96 ÍzärTO>Y.aiebo-okolo objektov nad 100 do 1000m3
f

19 ' M ,583441590 Drvma prfroŠtrkodwa 0-22 Z-zásypový 20,427 11.18, 22B.37 'lj. ..- *

[Obsyp potrubia sypaninou z vhodných tíomln 1 áž 4 .I 1 í

1 20. K ;175101101 m3 382,360, 16,64 6 362.47bez prehodenia sypaniny
ŤKamenivo ťaiené cfrobné frate/a 0-4 mm. SŤŇEN21 M583311750 m3 382,360 11,18 4274.78\12620 *A1

*

Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovfne äíebonat
Ť

: 22 K 180401211 m2 149,600 0,34 50,86||svahudo1:51 -."
.fT

23 M005720000800 lOsŕvá tráv - fípnica lúčne ftff 5,488 6,86 37,72i -T>

24| K !181101102 ; Úprava pláne v zárezoch v homine 1 -4 so zhuhiením m2 955,900] 0.45 430,16. 1 K> 1u. t í -.f _, í

D 4 Vodorovné konštrukcie 4576,53T .T

iLôžko pod potfubie, stoky a drobné objekty, v25 K !451573111 m3 95,590 39,911 3 815,00|tívorenom výkope z piesku a Strkopiesku do 63 mm _1-

Dosky, bloky, sedlá z betónu v ohrorenomvýkopetr. Ď26 ; K =452311131 m3 3,795 105,52 400,45112/15h- T
.IZahádzka z lomového kameňa s preštrkoväntm z27 ; K Í462512270 m3 3,600; 46,64 167,90|terény^ hmptnosti tednotlivých kameňovdp 200 kg_

Prfplatok za urovnanie vhliterných plôchzáhádzkyzi 28 | K j462519002 m2 3,600; 53,66 193,18|
T

Ľ !tam.R.ňa,-.,?. JTmotitíimeňov do 20(M(ä_ _ _ .."_._ .1 .t

D 5 Komunikécie 43 499.88
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PČTyp Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena oelkom [EUR]
.Y.~~t ľ Podkiäd zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnenlm, po 1 ^;29i K 564871111 806,300 8,81 7 103.50

Izhutnent hr. 250 nnm í
Ť

ľ-ľ: +. .-
30 K 567141125 Podklad z betónu prostého tr C12/15 hr. 250mm m2 806,300 27,11 i 21 858.79
".__. i ..._.(._ -.. 4

577174411 iAshto'Íbet6rLvretva !°žná_AC22LV-p;u"hu5- d° 3m ! m231 | K 806,300 18,03 14 537.59|zn(ynqdífik. asfattu tr l.po zhutnenf hr.SOmm :;::1.{-

L._ i

D 8 Rúrové vedenle 21 436,76
T

Výrez alebo výsek na potmbí z rór liatinových tiakových | ^! 32 i K 1850265121 2,0001 128,22 256,441
DN 100

> - ' -.4--

! 33\ K 1857242121 MontážhatírróYe^tyarovky^ed"oosovej "a potnjbf 2 rúr | i(s 5,000 23,09 115,45]
-L- ipnrybovýchDNSO - ...- f ..-

34 } M Í552541100 Tvamvka prírubová FF dl. 1m DN 80 ks 5,050 74.19 374,66t.

> * - . -> tr"t Montäž llatínovej tvarovky odbočnej na potrubí z nir351 K 1857244121 ks 7,000 27,361 191.52
rfrubových DN80 .... "-4

1 36 I M 1552557200 Koleno prírubové pätka DN 80(n) m 7,070 39,13 27G.65
í * - -f+

Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr371 K 857262121 ks 4,000 25,03 100,12|
nmbovýdl DN 100 _ _g 4..^. 4-t -T

3S M5525211001 UlfTagrip DN 100 ks 2,020 46.95 94.84
--r -4 -^

39 M552541120 Tvarovka prírubovô FF cff. 1m DN 100 ks 1.010 95,03 95,98
t-
40 M Í552556120 Prlruba zaslepovacia DN 100(x) ks 1,010 45,84 46,30 |

t"
Montážl iatinovej tvarovky odboônej na potrubľ z rär41 K 857264121 ks 1.000 30,04 30,04
prirubovVch DN 100 'n ^\

Í 42 M552504880 Kus -Tprirubový DN 100/fOO ks 1.010 109.56 ^0.66j-+
Montáž elektrotvaroviek MB objfmka so zarážkou43 K 877791217 ks 7,000 23,48 164,36!
PE100 SDR11, róry vonk. &r:.D90mm ŕ.*

44 i M }2862863A0308 Objfmka so zaíôžkou MB - 612687 d90 ks 7.105, 12.86\ 91,37 \
L-'.í í- *- Li

*

Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou1

45 K 1877791218 ks 30,000 23.48 Í 704,40
PEIOOSDRII^róryvonk.pr.DIIQmm __, _.

1 46 M2862863A0621 Objlka so zar-Sikou MB - 612688 d110 ks 30,450>T 15.66 476.54
t

L._J_-ŕ .I

Montáž efektro tvaroviek W45akoieno PE100SDR1 1
47 K 877791518 ks 4,000 23.481 93,921

DHOmmt,.._ 1T-

48 ' Af \2863A0621 Koleno elektrotvarovkové W11st.616139 dHO ks 14.210\ 47,51 675,12
{. J" - t 11Ť

49 , M :2863A0707 /ťoteno elektrotvarovkové W45st.61B 104 dHO ks 4.060 41,25 1G7.48
'. -1. "'.* Í-..U-- 1't

Montáž elektrotvarovIekW90B koteno PE100 SDR11 .,
?

50 | K ^877791618 ks 3.000 24,60 73,80
DHOmm

4 "......! -It

51 \ M \2863A0808 \KolenoelekfTotvarovkwé W90st. 612 105d 110 ks 3,045 50.31 | 153.19
." L- í1

Montáž EFL -Integrovaný lem. näkmžok s prirubov52 K i8777965620 ks 7,000 26.83 187,81PE100SDR11D90mm J
* * T

53 M [Z863A5302 Nôlfružok Lemový E 800 266 d 90 ks 7,105 29.63 210,52;
í * - /

{

54 M i2863A5408 Príruba potypropylénovä FL 470908010 d 90 ks 7.105 15,65 111.19
^ T r

.Montáž EFL - Integrovaný tem. näkružok s prírubou55 K 1877795625 kus 4,000 13,42 53.68
PEIOOSDRHDHOmm

4 l'- f

56 M .28G3A5303 Nákruiok Lemový E 800 267 d 110 ks 4.060; 16.77 68,09
;1*

57 M 2863A5409 Prfruba polypropylénové FL 471108010 d110 ks 4.060 16.77 68,09
+

jMontáž BTRT-kus redukovaný PE100 SDR1158 K 87T796723 ks 7,000 1.84 12,88
D110/90mm

59 \ M 2863A4908 T-kus BTR 90st. reduk. 800 120d 110/90 ks 7,070 62, 1 442,65
Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej60 K :891241H1 ks 7.000 25.06 175,42
suP.raY'ŕ (bez Poklppqv) DN 80

Ť

61 M 422236260 Postít/ať typ 002 DN 80 ks 7,070 117.39 829,95
ŕ . - ----

62 M 422912A016 Zemná súpfava pre posúvač^ teleslfopícfcá DN 80 ks 7,070 27.95 197.61
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant63 K 891247111 ks 1,000 11,46 11,46
podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80

64 M \422422735950 .Hydrant podzamný SUPRA ks 1,010 279,49 282,28
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrarrt65 K ; 891247211 ks 6,000 24,79 148,74
nadzemný DN 80:J

il

66 M 422736050 Hydrant nadzemný DN 80 NOVA ks 6,060 101,20 ! 6 673,27
Ť

Montáž posúvaôa s osadením zemnej súpravy (bez67 K 891261111 ks 1,000 31,53 31,53
pok(opqy)DN1pO

66 M 422236290 posúvač typ 002 DN 100 ks 1.010 135,27 136.62

69 M 422912A020 Zemná súprava pre posúvač. teleskopická DN 100 ks 1,010 31,30 31.61
Montáž vodovoctnej armatúry na potrubí, posúvač v70 K 891261221 ks 3.000 23,62 70,86
šadnte s ryŕným kolieskom DN 100

71 M 422236480 Posúvač 002 s mč. /roffesfcom DN 100 ks 3,030 167,69 508,10
*

Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a72 K '891264121 ks 1.000 21,30 21,30
igymoyéhq atebp montázne{ ylozky DN 100 +

73 M 422738630 Vloika montäina MONJY DN100 ks 1,010 197,82 \ 189,70
*

Ostatné práce na rärovom vedenf, tlakové skúšky741 K 892271111 m 875,000 0,56 490,00
ivodovpdného potrubia DN 100 alebo 125 _.i
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PČTyp Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EURJ Cena celkom [EURJ
Preplach a dezinfekda vodovodného potmbia DNod75 K 892273111 875.000 0,39 341,25m80 do 125
Zabezpečente koncov vodovodného potrubia pri76 K 892372111 ks 1.000 27,95 27,95tiakových skúôkach DN do 300 mm
Sachta armatúma z prostého betónu so stropom z77 K 893232111 ks 1,000 1895.68 1695.68dielcov vnútor. pôdorys. plochy nad 2.50 do 3,50 m2

7S M5S3470110 Reŕfffr oceľový ks 1.010 307.44 310.51
79 M593215100 Preklad Setezobfftónový RZP 3-120 ks 4,040 46.95 189,68
80 M 593215110 Prekfad iefezobetónový RZP 3-150 ks 10,100 64.84 654.8B

Obetónovanie šachiet betónom vodostavebným81 K 884911111 m3 0,072 135.27 9.74hr.lSOmm
Osadenfe poklopu Ifatínového a ocetového vrótane82 K 899104111 ks 1.000 32,14 32.14rámu hmotn. nad 150 kp

83 M553400250 Poklop oceK>fýtäžl(ý 60x60 cm ks 1.000 SOS.32 505.32
84 K 898401112 Osadente poktopu liatinového posúvačového ks 8.000 23,39 187.12
85 M552410000100 Pofdop posúvsčový hs 8,000 14,71 117.6S
86 K 899401113 Osadonie poktopu Hatínového hydrantového ks 1,000 46,69 46.69
87 M552410000700 PoAtoip hydrentový ks 1.000 33,81 33.81

Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom88 K 899623141 m3 1.080 99.52 107.48píostŕm tr. C 12/15 votvorenom výtope
Orientaéná tabuFka ná vodovodných a kanalizačných89 K 899712111 ks 8,000 6,90 55,20radpch na murive Ľ

90 K 898721111 ^hradávacf vodlč na potrobr PVC DN do 150 mm m 875,000 1,11 971.25
OznaCenie vodovodného potrubiabíélou výstražnou91 K 899721131 875,000 0,82 717,50mfóliou
Výstysänô PVC-P fálla hr.O.Zmm, 25cm tezpote&92 M283230321 883.750 0,11 97,21mbtefQ-vodovody
Osadenie ooer. súôastf pre potrubia na mostoch,83 K 899911111 ks 9,000 8.81 79,29tonštrukciéch a pod. hmotnosti do 5 kg

94 M283150120 Kfená objfmka RACI G 60 mm kg 8.090 1,12 10.18

D 9 Ostatné konštmkcie a práce-búranie 11 165,33
Vodorovná doprava sutiny so zloženim a hrubým95 K 979082213 871.610 1.72 1 499,17urovnanfm na vzdialenosf do 1 km

96 K 979082219 ľnpiaioK K  MZävway-vsssTstzňcwy i Km naa 'i -1-

4 358,050km 0,37 1 612,48
Nakladanie na dopravné prostriédky pre vodorovnú97 K 979087212 871.610 4.77 4 157,58dopravu sutíny
Poplatok za ulož. a znešk. stav. sufe na uró.sklódkuľz98 K 979131410 871,610 4,47 3896.10demol.vozoviek "Q"^t,odpad

D 99 Presun hmôt HSV 114,47

.I
IPresun hmôt pre rärové vedeníe hlbené z rórz plasT,99 K 98^276101 1 907.763 o.oef 114.47hmôt alebo sklotamin. y otvorenom výkppe

D PSV Práce a dodávky PSV 139,44
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 139,44

Izolácía protí tlakovej vode vodorovná 2x hydrobit 1x1 T

;100: K 1711421 m2 9,500 4,37 i 41.52NAPIx NAi- ._;
4- " i \] Izoácia proti tiakovej vode zvlslá2x HydrobtflxNÄP^ 1x]101 K 711422 m2 22.000 3,94 86,68INA

-r *-

jPresun hmôt pre izoládu proti vode v^obijektochvýŠ'ky102; K 998711101 0.354 31,74 11,24ldo6m

D M Präce a dodávky M 9171,71
D 23-M Montáže potrubia 9Ä71.71n jMúnraž poihiDia'ZpiasilCKycn FUf FT 7TFFI ĽTXTITI.T'Xi

103J K 1230180028 875,000; 3,16 2 765.00
I-

m.-- --4fi-7- 4
Potrubue vodovodné HDPÉ - 1lČ)c6.6xÍ20ČO-104\ M \2B61D0108 888,125 5,70 5 062.31m

L- ',2010110
1

105| K 1230200038 Montáž plynovodov D x t 273 x 8 15,000 16.23 243,45m11 M <
T i.

Rúra ocetové bezšvovô hladké 11453.0 d273, hr.steny106' M [142265000 15,150} 72,67 1 100,95m\8,0mm i
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KooperativaA Cenbála spoloCností
KOOPERAHVA poisfovňa, a.s. Vieona Insurancc Group

Štefanoviíova 4,816 23 Bratislava 1
VIENNA INSURANCE GROUP sloven!l;a rePub[il(a

teL H21/2/S7299333J98
f3K: +421/2/52 495 983

r y

POISTNY CERTIFIKAT

k poistnej zmluve č. 0628007471

Potvrdzujeme ako oprávnená organlzácia, že existuje poistné krytíe pre spoločnosť Swietelsky-S!ovakia
spo/, s r.o., Mokraň záhon4. 821 04 Bratíslava. Slovenská repubílks, IČO: 00 896 225.

PoístiteFje KOOPERATjVApoisťovňa. a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratísfava,
Siovenská repubiika, IČO: 00 585441.

f.

POISTENY: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

SPOLUPOISTENÍ: ŠPORTFINAL s. r. o.
,/.

SWIETELSKÝ Baugesellschaft m.b.H. oiganizačná zložka Bratislava
t

DRUHPOISTENIA: Poistenie všeobecnej zodpovednosti za äkodu vrátane zodpovednosti za
škodu spôsobenú yadným výrobkom vrozsahu a podTa poistných
podmienok KOOPERATTVA poisťovne, a.s. Vienna Insurance Group
apodl'a medzinárodného programu poistenia u zaisťovateľa WIENER
SŤÄDTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group.

POISTNÁ SUMA: 100000QEUR

SPOLUÚČASŤ: 1 000 EUR za kaídú äkodu

r, ,<

ÚZEMNYROZSAH: Európa

PLATNOSŤ POISTENIA: od 01.04. 2019 (0:00 h) do 01.04.2020 (0:00 h)

Poznámka:
Tento poistný certifilíát nedopfňa, nerozširuje pcjistaého krytia obsiahnutého v poistnejTmŔ^|jí .l

zmluve.
> <NUt-<

V^. ^-^aiCE6noW
~ľr^'^':;7Tviemamutfame<wtíÍ

VBratislave, 26.04.2019 'v.^^
ľ-t-ť /--t.F.h' >m

'.iŕ^saritnH.aita BtdriOT
sLNilt <N

ff/,

(^^ h
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Vienna Insurance Group Vienna Insurance Group

IÍO: 00 S8S 441, OIÍ: 2020527300, |C OPH; SK7020(W)746 Spoloínosí jŕ äeram skttpin/ pte OPH.
VT-OIB-mi/07 Hegistfäcia: Obdiodnf regiiter Okresného súdu Brattdava 1, oddiéfc Sa, itefa i. 79/B


