ZMLUVA č.: MAGTS 1500125
na odstránenie následkov havárie odčerpanie vody, blata, ručné čistenie v kolektore Vajanského
nábrežie na území Bratislavy uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)
uztvorená medzi Zmluvnými stranami:
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
00 603 481
Nie je platcom DPH
Československá obchodná banka a.s.
25828023/7500

(ďalej len „Objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny orgán:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaná:

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66, Košice 040 17
akciová spoločnosť
Ing. Róbert Šinály - podpredseda predstavenstva,
Ing. Juraj Dančišín - člen predstavenstva,
31 651 518
2020490274
SLSP
5025284663/0900
ORSR okresného súdu Košice 1, vložka č.:248/V odd:Sa

(ďalej len „Dodávateľ“)
(ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý samostatne ako „Zmluvná strana“)

Článok I.
Preambula
1.1.

Zákazka na službu sa zadáva Dodávateľovi podľa § 101 ods. 1 písm. c) Zákona č. 25/2006
Z.z., a to priamym zadaním z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným
obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno
postupovať podľa § 96 Zákona č. 25/2006 Z.z.. Za mimoriadnu udalosť sa v tomto prípade
považuje: havária rozvodu studenej vody (SV) DN 600 Vajanského nábrežie a následné
zaplavenie kolektora Vajanského nábrežie v profile 2,4 m x 2,7 m x 537,506 m, na stavbe
“Nosný systém MHD I. ETAPA”.

1.2.
1.3.

Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že sa dohodli v zmysle zásad zmluvnej slobody a zmluvnej
voľnosti, rovnakého postavenia Zmluvných strán na tejto Zmluve a jej obsahu.
Obidve Zmluvné strany týmto prehlasujú, že im nie sú známe žiadne prekážky, ktoré by
bránili uzavretiu tejto Zmluvy.

Článok II.
Predmet Zmluvy
2.1.

2.2.

2.3.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok na strane Dodávateľa riadne a včas dodať
Objednávateľovi služby - odstránenie následkov havárie v kolektore Vajanského nábrežie
(ďalej len “služby” alebo “predmet Zmluvy”) a záväzok Objednávateľa za riadne a včas
dodané služby Dodávateľovi zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu a to všetko za podmienok
dohodnutých v tejto Zmluve.
Dodávateľ sa zaväzuje na základe doručenej objednávky Objednávateľa vykonať a odovzdať
služby pre Objednávateľa za podmienok a v rozsahu dohodnutých v tejto Zmluve vo vlastnom
mene, na svoje náklady a nebezpečenstvo. Pri dodaní predmetu Zmluvy sa Dodávateľ
zaväzuje plniť pokyny Objednávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade nevhodne vydaného
pokynu na takýto pokyn Objednávateľa bezodkladne upozorniť.
Rozsah a kvalita predmetu Zmluvy je upravená najmä v technickej špecifikácii, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (Príloha č. 1 Zmluvy).
Článok III.
Miesto plnenia

3.1.

Miestom plnenia predmetu Zmluvy uvedeného v čl. II tejto Zmluvy je kolektor Vajanského
nábrežie v prevádzke a kolektor SO-10-250-00 Vajanského nábrežie vo výstavbe.
Článok IV.
Doba platnosti Zmluvy

4.1.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to odo dňa podpisu tejto Zmluvy do 60dní .
Článok V.
Zmluvná cena a platobné podmienky

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

Zmluvná cena za dodanie predmetu Zmluvy uvedeného v článku II. je cena určená dohodou
Zmluvných strán, podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, ako cena pevná
a maximálna v súlade s Prílohou č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. Cena
zahŕňa všetky náklady na dodanie služieb vrátane nákladov na práce a materiál potrebné na
zrealizovanie predmetu Zmluvy v rozsahu a kvalite podľa tejto Zmluvy.
Dňom podpisu odovzdávacieho protokolu oprávneným zástupcom Objednávateľa vzniká
Dodávateľovi právo fakturovať Objednávateľovi dohodnutú cenu.
Zmluvnú cenu za dodanie predmetu Zmluvy uhradí Objednávateľ na základe faktúry, ktorá
bude vystavená Dodávateľom v lehote 30 (slovom: tridsiatich) dní po dni podpisu
odovzdávacieho protokolu.
Povinnosť úhrady faktúry je splnená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet
Dodávateľa v peňažnom ústave.
Splatnosť oprávnene vystavenej faktúry zo strany Dodávateľa bude do 30 (slovom: tridsiatich)
dní odo dňa doručenia vystavenej faktúry Objednávateľovi .
V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené v ustanovení § 74 ods. 1.
zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, je dlžník oprávnený takúto
faktúru vrátiť veriteľovi. V takomto prípade plynie nová lehota splatnosti odo dňa doručenia
opravenej faktúry dlžníkovi. Vrátenie faktúry sa musí vykonať najneskôr do dňa splatnosti
faktúry.

5.7.
5.8.
5.9.

Prílohou faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy, súpis vykonaných
prác, fotokópia objednávky a iné doklady požadované Objednávateľom.
Na účely tejto Zmluvy sa preddavky neposkytujú.
Objednávateľ sa nedostane do omeškania so zaplatením fakturovanej ceny, ak oprávnene
odoprel predmet Zmluvy prevziať.
Článok VI.
Práva a povinnosti Zmluvných strán

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

Dodávateľ splní svoj záväzok dodať predmet Zmluvy jeho riadnym ukončením v stanovenej
dobe a jeho odovzdaním Objednávateľovi.
Dodávateľ nesmie predmet Zmluvy ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu.
Dodávateľ bude všetky činnosti vykonávať prostredníctvom osôb, ktoré v plnej miere spĺňajú
predpísanú odbornú kvalifikáciu. Dodávateľ zabezpečí všetky mechanizmy, zariadenia a
materiál potrebný na plnenie Zmluvy. Bude používať len také výrobky a materiály, ktoré sú
nezávadné a vylučujú poškodenie v kolektore.
Dodávateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
Dodávateľ vybaví svojich pracovníkov pracovným odevom, ochrannými prostriedkami,
potrebnými mechanizmami a náradím určeným pre činnosť v podzemí. Osoby vstupujúce do
kolektoru musia byť vybavené ochrannou prilbou, reflexnou vestou, pracovnou obuvou s
protišmykovou podrážkou a prenosným svietidlom s vlastným zdrojom.
Pracovníci Dodávateľa, ktorí vykonávajú práce v podzemí pri veľmi vysokom napätí,
vysokom napätí a nízkom napätí musia byť zdravotne spôsobilí na výkon týchto prác.
Dodávateľ sa zaväzuje používať prostriedky a mechanizmy, ktoré sú vhodné a potrebné pre
plnenie Zmluvy a k dispozícii bude mať min. 2 ks pojazdné prevádzkové pohotovostné
vozidlá a 1 ks montážne auto na pracovisku v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod. Dodávateľ bude
reálne disponovať výstražnými a meracími prístrojmi k určeniu prítomnosti jedovatých a
výbušných plynov, banským indikátorom (interferometer), individuálnymi trubkovými
indikátormi na dusitany a sírovodík, sebazáchovným prístrojom.
Dodávateľ zabezpečuje podľa Prevádzkového poriadku v mimopracovnom čase tzv. domácu
pohotovostnú službu prostredníctvom minimálne dvoch pracovníkov pre prípad okamžitého
zásahu za mimoriadneho stavu, poruchy a havárie; za mimoriadnej situácie je pohotovosť na
pracovisku v pracovnom týždni čase od 16.00 hod. do 7.00 hod. a počas soboty, nedele a
sviatkov od 7.00 hod. do 7.00 hod. V prípade okamžitého zásahu Objednávateľ kontaktuje
Dodávateľa – Eurovia. SK. Ing. Šikula na mobilnom telefónnom čísle 0908714105.
Pracovníci Dodávateľa sú povinní denne zapisovať svoj príchod a odchod z pracoviska na
dispečing kolektoru a nahlasovať vstup do kolektoru ako aj ukončenie vstupu.
Dodávateľ je povinný počas plnenia predmetu Zmluvy viesť pracovný výkaz. Do pracovného
výkazu budú zapísané všetky skutočnosti dôležité pre priebeh plnenia predmetu Zmluvy, údaje
o časovom postupe plnenia predmetu Zmluvy, jeho kvalite.
Kontrola Dodávateľom plnenia predmetu Zmluvy sa bude uskutočňovať za prítomnosti
zástupcov oboch Zmluvných strán pri preberaní prác Objednávateľom, o čom bude
vyhotovený písomný záznam. Kontrolu môže vykonávať Objednávateľ i samostatne v
ľubovoľnom čase. Ak pri kontrole budú Objednávateľom zistené závady v kvalite, nedodržaní
dohodnutých termínov pri odstránení závad, Objednávateľ má právo požadovať od
Dodávateľa odstránenie závad a vykonávanie predmetu Zmluvy dohodnutým spôsobom.
Žiadosť o odstránenie vzniknutých závad musí byť doložená písomným záznamom, v
ktorom budú vyšpecifikované zistené nedostatky. V prípade rozporu, budú spor riešiť priami
nadriadení pracovníci. Za objektívne kritérium považujú Zmluvné strany platné právne normy
a STN.
Dodávateľ preberá plnú zodpovednosť za riadenie služby a komplexnú koordináciu
jednotlivých činností.
Objednávateľ bez zbytočného odkladu po oznámení Dodávateľa o ukončení dodávania
predmetu Zmluvy, začne preberacie konanie. Objednávateľ je oprávnený neprevziať predmet
Zmluvy v prípade zistených vád a nedorobkov. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dodaný

predmet Zmluvy bez zjavných vád a nedorobkov prevziať. O prevzatí predmetu Zmluvy spíšu
Zmluvné strany preberací protokol.
Článok VII.
Zmluvné pokuty
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Ak budú pri kontrole podľa bodu 6.9. Zmluvy zistené nedostatky spôsobené Dodávateľom,
Objednávateľ je oprávnený požadovať od Dodávateľa ich odstránenie, ak to ich povaha
umožňuje. Požiadavka na odstránenie nedostatkov musí byť doložená písomným záznamom, v
ktorom budú nedostatky špecifikované. Na vykonanie nápravy Objednávateľ určí primeranú
lehotu.
Pre prípad nedodržania podmienok tejto Zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných
zmluvných pokutách:
a)
v prípade omeškania Dodávateľa s termínom dodania predmetu Zmluvy, má
Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej zmluvnej ceny
za každý deň omeškania. Dodávateľ je povinný zaplatiť túto zmluvnú pokutu do
tridsiatich (30) dní od doručenia výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty
Objednávateľom,
b)
v prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením zmluvnej ceny má Dodávateľ
nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej ceny za každý deň
omeškania,
c)
v prípade dodania preukázateľne nekvalitnej služby Dodávateľom, ak povaha
zisteného nedostatku neumožňuje jeho odstránenie postupom podľa bodu 7.1. Zmluvy,
má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur,
d)
pri nedodržaní lehoty určenej Dodávateľovi na odstránenie nedostatkov podľa bodu
7.1. Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za
každý, aj začatý deň omeškania,
e)
pri nedodržaní čl. VI bodu 6.4 má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške
500,- EUR, za každé jednotlivé porušenie.
Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok Zmluvných strán na
náhradu škody v celom rozsahu, ktorá im vznikne z nesplnenia zmluvných povinností, ktoré
sú zmluvnou pokutou zabezpečené.
V prípade vzájomných nárokov Objednávateľa a Dodávateľa, budú Zmluvné strany
postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov.
Článok VIII.
Záručná doba a zodpovednosť za vady

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy je dodaný podľa zmluvne dohodnutých
podmienok a platných STN, a že počas záručnej doby bude mať obvyklé úžitkové vlastnosti.
Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet Zmluvy v čase jeho odovzdania
Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní predmetu Zmluvy zodpovedá
Dodávateľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
Objednávateľ je povinný vady predmetu Zmluvy písomne oznámiť Dodávateľovi bez
zbytočného odkladu po ich zistení. V oznámení musí Objednávateľ vady opísať a uviesť ako
sa prejavujú.
Dodávateľ je povinný sa k oznámeniu o vadách vyjadriť do 5 pracovných dní odo dňa jeho
doručenia. Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť obhliadku reklamovanej vady a z ohliadky
spísať zápisnicu, v ktorej dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných
vád. Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád v dohodnutom termíne, najneskôr však
do 7 dní odo dňa spísania zápisnice.
V prípade, ak Dodávateľ v termíne podľa bodu 8.4 nezačne s odstraňovaním vád, je
Objednávateľ oprávnený odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, pričom
Dodávateľ je povinný nahradiť mu náklady preukázateľne vynaložené na odstránenie vád.

8.6.
8.7.

Dodávateľ poskytne za riadne vykonanie predmetu Zmluvy podľa tejto Zmluvy, záruku počas
36 mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy.
O odstránení reklamovaných vád na predmete Zmluvy spíšu poverené osoby Zmluvných strán
zápisnicu.
Článok IX.
Zodpovednosť za škodu

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Dodávateľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s plnením
predmetu Zmluvy. Každá zo zmluvných strán zodpovedá za škodu v súlade s príslušnými
právnymi predpismi, ktorú spôsobí druhej zmluvnej strane v dôsledku preukázaného porušenia
svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Režim náhrady sa riadi § 373 - 386
Obchodného zákonníka v platnom znení.
Dodávateľ je povinný mať ku dňu uzavretia tejto Zmluvy uzatvorenú poistnú zmluvu na
náhradu škody, ktorá vznikne v súvislosti s jeho podnikateľskou a prevádzkovou činnosťou
minimálne vo výške poistnej sumy: 50 000 €.
Dodávateľ je povinný udržiavať v platnosti poistnú zmluvu, ktorou poistí svoju zodpovednosť
za škody, vzniknuté v súvislosti s jeho podnikateľskou a prevádzkovou činnosťou počas celej
doby trvania zmluvného vzťahu.
Objednávateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Dodávateľovi alebo tretím osobám počas
plnenia predmetu Zmluvy za predpokladu, že ich svojim konaním nespôsobil, a ani inak
nepriamo nevyvolal.
Článok X.
Skončenie zmluvného vzťahu

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.

10.6.

Zmluvný vzťah skončí :
a) uplynutím zmluvne dojednanej doby,
b) písomnou dohodou zmluvných strán, pričom podpisy zmluvných strán musia byť na jednej
listine,
c) odstúpením od zmluvy v zmysle bodu 10.2. a 10.3. tejto Zmluvy.
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy okamžite, v prípade podstatného
porušenia, ktorým sa rozumie prípad, ak:
a) proti Dodávateľovi bol vyhlásený konkurz,
b) Dodávateľ vstúpil do likvidácie,
c) v prípade vadného plnenia Dodávateľa,
d) ak Dodávateľ bude v omeškaní s dodaním predmetu tejto Zmluvy dlhšie ako 15
kalendárnych dní,
e) Dodávateľ poruší povinnosti odstrániť vady namietané v preberacom konaní.
Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy okamžite, v prípade podstatného porušenia,
ktorým sa rozumie prípad, ak:
a) Objednávateľ neuhradí splatnú faktúru najneskôr v lehote 30 (tridsiatich) dní, ktorá začne
plynúť posledným dňom lehoty splatnosti faktúry,
b) sa Objednávateľ dostane do omeškania s prevzatím predmetu Zmluvy o viac ako 60 dní.
Odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 10.2. a 10.3. tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, spolu
s uvedením dôvodu odstúpenia a musí byť doporučene doručený druhej Zmluvnej strane.
Zmluvné strany sa dohodli, že účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného
odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Týmto dňom dochádza k zrušeniu zmluvného
vzťahu záložného Zmluvou. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vznikli do času
odstúpenia sa riadia touto Zmluvou a platnými právnymi predpismi.
Nárok na náhradu škody a prípadnú zmluvnú pokutu nie je odstúpením dotknutý.

Článok X.
Spoločné a záverečné ustanovenia
11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.
11.8.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami v
súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka. Objednávateľ sa zaväzuje túto Zmluvu zverejniť
na svojom webovom sídle v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. O slobodnom prístupe k
informáciám.
Zmluvu je možné meniť a dopĺňať po dohode zmluvných strán, a to len vo forme písomných a
riadne očíslovaných dodatkov.
Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú:
Príloha č. 1 (technická špecifikácia)
Príloha č. 2 (cenová ponuka)
Objednávka
Pre prípad, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa v budúcnosti stane z akéhokoľvek
dôvodu neplatným alebo neúčinným, v takomto prípade platnosť ostatných ustanovení zmluvy
nie je dotknutá. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia bude platiť primeraná
úprava, ktorá sa v rámci prípustnosti platného právneho poriadku čo najviac približuje účelu
zrejme sledovanému zmluvnými stranami pri uzavieraní zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli že ich právne vzťahy, ktoré vzniknú na základe tejto Zmluvy a v
súvislosti s jej realizáciou, sa budú riadiť právom Slovenskej republiky, a to zákonom č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Na právne vzťahy v tejto zmluve zvlášť
neupravené sa použijú primerane ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
platnom znení.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej
platnosť, výklad alebo zrušenie, vrátane sporov týkajúcich sa výkladu a/alebo platnosti
ustanovení tejto zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou. Ak vzájomná dohoda nebude
možná, o spore rozhodne príslušný súd SR .
Táto Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom štyri (4) rovnopisy dostane Objednávateľ
a dva (2) rovnopisy dostane Dodávateľ.
Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom
vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú
svoje podpisy.
V Bratislava, dňa:22.10.2015

V Bratislave, dňa:6.10.2015

Za Objednávateľa:

Za Dodávateľa:

v.r.
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

v.r.
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva
EUROVIA SK, a.s.
v.r.

Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva
EUROVIA SK, a.s.

