ZMLUVA O DIELO
č. objednávateľa: MAGSP1700011/02
č. zhotoviteľa: ZOD-2017-07(.........)
na poskytnutie prác bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta
SR Bratislavy a opravy výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného
mesta SR Bratislavy
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka na základe výsledku verejného
obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.

(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:
Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Peňažný ústav:
IBAN:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
00 603 481
2020372596
SK2020372596
ČSOB, a. s.
SK23 7500 0000 0000 2582 7143

(ďalej len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zapísaný:

Konajúci:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Peňažný ústav:
Číslo účtu:
IBAN:
Tel.:
Fax:
E-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Pittel + Brausewetter s.r.o.
Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka
č.: 36678/B
Mag. Wolfgang Fürhauser, konateľ
Ján Melúch, prokurista
35 943 653
2022022984
SK2022022984
Slovenská sporiteľňa, a.s.
5064142334/0900
SK76 0900 0000 0050 6414 2334
02/6828 40 00
02/6828 40 90
office@pittel.sk

(ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“)
ČIánok I Predmet zmluvy
1 . 1 . Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej

údržby na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy a
celoročné opravy výtlkov technológiou obaľovanej asfaltovej zmesi za tepla a za
studená, tryskovou technológiou a vyspravením výtlku recyklátom s tepelnou úpravou

1 . 2
1 . 3

1 . 4

1 . 5

miesta výtlku podľa Technických podmienok 08/2011 vydaných Ministerstvom
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky s účinnosťou odo dňa
15.8.2011, KATALÓG TECHNOLÓGIÍ NA OPRAVY ZÁKLADNÝCH TYPOV
PORÚCH VOZOVIEK, Príloha A s názvom LISTY TECHNOLÓGIÍ NA OPRAVY
ZÁKLADNÝCH TYPOV PORÚCH VOZOVIEK časť 15 LIST TECHNOLÓGIE
RECYKLÁCIA ASFALTOVÝCH ZMESÍ NA MIESTE ZA HORÚCA PRE
VOZOVKY S DOPRAVNÝM ZAŤAŽENÍM TRIEDY I AŽ VI na pozemných
komunikáciách v správe objednávateľa na území hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve (ďalej len „dielo“) a
záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo cenu dohodnutú v tejto
zmluve.
. Zhotovitel’ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na
vlastnú zodpovednosť.
. Technická a kvalitatívna špecifikácia ako aj rozsah diela sú uvedené v Prílohe č. I Opis predmetu zákazky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, pričom zhotovitel’ sa
zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a spôsobom v súlade s hodom 1.4 tohto článku.
. Konkrétna špecifikácia a rozsah prác, určenie lokalít, termíny plnenia, mená
zamestnancov objednávateľa poverených kontrolou a preberaním prác a ďalšie
podmienky pre opravy konkrétnych úsekov ciest a pozemných komunikácií hudú
špecifikované v písomných objednávkach vystavených objednávateľom počas trvania
zmluvného vzťahu, ktoré hudú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
. Všetky práce uvedené v hode 1.3 a 1.4 bude zhotovitel’ vykonávať na území hlavného
mesta Bratislavy na cestách I. až III. triedy, miestnych komunikáciách I a II. triedy a
mostných objektoch na týchto komunikáciách, konkrétne v lokalite / lokalitách – na
všetkých komunikáciách Bratislavy v našej správe vykonať vyspravenie výtlkov
tryskovou metódou pre letné obdobie v objeme 500 ton. Presnú lokalizáciu nahlásia
príslušní správcovia.
Článok II
Trvanie zmluvy a termíny plnenia

2 . 1 . Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na obdobie od 1.7.2017 do 15.11.2017
2 . 2 . Zhotovitel’ bude predmet zmluvy vykonávať počas celého kalendárneho roka, vrátane

predĺžených pracovných zmien a nočných pracovných zmien a na základe požiadavky
objednávateľa i v dňoch pracovného voľna a počas sviatkov.
2 . 3 . Za zadanie zákazky sa považuje doručenie písomnej objednávky nadobúdateľa
zhotoviteľovi.
2 . 4 . Zhotovitel’ je povinný návrh zmluvy podpísať a dohodnutý počet podpísaných

rovnopisov doručiť objednávateľovi v lehote do 3 kalendárnych dní odo dňa doručenia
jeho návrhu a súčasne oznámiť objednávateľovi osohy zhotoviteľa zodpovedné za
plnenie zmluvy.
2 . 5 . Zhotovitel’ je povinný začať s realizáciou prác podľa čl. I tejto zmluvy najneskôr do 2
kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
2 . 6 . Pre práce v havarijných prípadoch platí postup uvedený v čl. V hod 5.6.
Článok III
Cena diela
3 . 1 . Cena za vykonané dielo je stanovená dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách

v znení neskorších predpisov na základe výsledku elektronickej aukcie ako cena
maximálna a sú v nej zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s dodaním
predmetu zmluvy vrátane materiálu. Jednotkové ceny sú uvedené v Prílohe č. 2 - Cenník
prác, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3 . 2 . Jednotkové ceny a celkové ceny sa hudú uvádzať v eurách.
3 . 3 . Dohodnuté jednotkové ceny je možné zmeniť len podľa bodov 3.5 až 3.6 tohto článku

písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným oboma zmluvnými stranami.
3 . 4 . Do ceny predmetu zmluvy podľa č. III hod 3.1 je prípustné premietnuť zmenu sadzby

DPH a iných administratívnych opatrení štátu.
3 . 5 . Zvýšenie (zníženie) ceny diela je prípustné z titulu zvýšenia (zníženia) nákladov pri
poskytovaní prác stavebnej produkcie. Bude sa realizovať indexmi vývoja cien v
stavebníctve, ktoré zverejňuje Štatistický úrad SR podľa klasifikácie stavebných
objektov. Úprava cien je možná, ak uvedený index zaznamenal pohyb minimálne 6 %
od ceny dohodnutej v zmluve alebo od poslednej cenovej úpravy. Cenová úprava bude
možná najviac 1 x do roka od poslednej úpravy. Index nadobudne platnosť po
odsúhlasení zmluvnými stranami a stane sa predmetom dodatku k zmluve. Schválený
index nebude mať spätnú účinnosť a bude platný pre nasledujúce obdobie.
3 . 6 . Úpravu ceny je možné dojednať najskôr po uplynutí 12 mesiacov od podpísania

zmluvy písomným dodatkom k zmluve po preukázaní zvýšenia cien vstupných
nákladov a odsúhlasení zo strany objednávateľa s výnimkou úpravy ceny podľa bodu
3.5.
3 . 7 . Úprava ceny nemá spätnú účinnosť.
3 . 8 . Ak sa zmení/zdokonalí technológia výroby jednotlivých zmesí zhotovitel’ zachová
pôvodnú cenu a minimálnu kvalitu zmesi, ktorá je zakotvená v norme pôvodného
materiálu.
Článok IV
Platobné podmienky
4 . 1 . Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané a riadne odovzdané práce.
4 . 2
4 . 3

4 . 4
4 . 5
4 . 6

Zálohové platby ani platby vopred objednávateľ neposkytuje.
. Fakturácia bude uskutočnená po odovzdaní a prevzatí diela v súlade s článkom VI bod
6.4.
. Podkladom pre fakturáciu bude objednávateľom (príslušným správcom komunikácie)
potvrdený súpis skutočne vykonaných prác (príloha č. 3) vyhotovený na základe
rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku. Na účely fakturácie sa za deň dodania
diela považuje deň podpísania súpisu skutočne vykonaných prác oboma zmluvnými
stranami.
. Práce, ktoré zhotovitel’ vykoná bez súhlasu objednávateľa alebo odchýlne od
súťažných podkladov a konkrétnych objednávok nebudú uhradené.
. Faktúra vyhotovená v súlade s touto zmluvou a doručená objednávateľovi v dvoch
rovnopisoch bude splatná v lehote 30 dní po jej doručení objednávateľovi.
. Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §71 zákona č. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj
nasledovné údaje: číslo zmluvy a číslo objednávky, popis plnenia v zmysle predmetu
zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy. Súčasťou faktúry bude doklad
preukazujúci spôsob nakladania s odpadom a doklad preukazujúci výšku finančných
prostriedkov vynaložených zhotoviteľom na nakladanie s odpadom. Ak faktúra uvedené
náležitosti nebude obsahovať, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť
zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade
plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa zruší a nová lehota splatnosti začne plynúť
dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla
objednávateľa.

Článok V
Podmienky vykonávania diela
5 . 1 . Zhotovitel’ sa zaväzuje zabezpečiť práce na údržbe komunikácií a na oprave výtlkov na

piatich rôznych komunikáciách na území v správe hlavného mesta SR Bratislavy v tom

istom čase.
5 . 2 . Zhotovitel’ sa zaväzuje vykonávať práce na diele odborne, kvalitne, v súlade s
technickými normami platnými v SR a v dohodnutom čase. Zároveň sa zaväzuje
zabezpečiť si všetky stroje, mechanizmy, zariadenia a materiál, ktoré sú vhodné a
potrebné na plnenie zmluvy a vylučujú poškodenie komunikácií a ich súčastí.
5 . 3 . Zhotovitel’ ku dňu podpísania zmluvy oznámi objednávateľovi zodpovedného
zástupcu, ktorý ho bude pri plnení tejto zmluvy vo vzťahu k objednávateľovi
zastupovať.
5 . 4 . Pred začatím prác je zhotovitel’ povinný písomne upozorniť objednávateľa formou
zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu
s prácami, ak takéto existujú.
5 . 5 . Nástup na realizáciu lokálnych opráv musí zhotovitel’ dohodnúť najmenej 3 dni vopred
s príslušným správcom komunikácie, ktorým je poverený zamestnanec objednávateľa.
5 . 6 . Zhotovitel’ sa zaväzuje v havarijných prípadoch nastúpiť na výkon prác do 12 hodín od
výzvy objednávateľa (e-mailom, faxom, resp. telefonicky). V takých prípadoch bude
čiastková písomná objednávka doručená dodatočne.
5 . 7 . Na mieste realizácie opráv (stavenisko) musí byť v priebehu vykonávania prác trvale
prítomný zástupca zhotoviteľa, poverený riadením prác (stavbyvedúci), ktorým je
odborne spôsobilá osoba pre vedenie uskutočňovania stavieb v zmysle § 45 ods. 1
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov.
5 . 8 . Odo dňa odovzdania staveniska je zhotovitel’ povinný viesť stavebný denník v zmysle
stavebného zákona a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale
prístupný objednávateľovi a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavenisku.
Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a
nedorobky diela. Dňom protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi prechádza
na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na diele.
5 . 9 . Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela prostredníctvom príslušného
správcu komunikácií, ktorý najmä kontroluje, či sú práce vykonávané podľa
čiastkových objednávok a v súlade so zmluvnými a technickými podmienkami.
5 . 1 0 . Zhotovitel’ nevykoná žiadne zmeny diela bez predchádzajúceho písomného príkazu
príslušného správcu komunikácie.
5 . 1 1 . Práce hudú vykonávané počas krátkodobého obmedzenia dopravy, pričom zhotovitel’
zaberie len jeden jazdný pruh v dĺžke 15 m v zimnom období a do 10 m v letnom
období. Časový l i m i t na opravu výtlku bude dohodnutý v čiastkovej objednávke a
nepresiahne 30 minút.
5 . 1 2 . Zhotovitel’ je povinný dopravne zabezpečiť výkon prác prenosným dopravným
značením a udržiavať ho až do obnovenia premávky v pôvodnom rozsahu a min. Ix
denne vykonať jeho kontrolu. Objednávateľ formou zápisnice odovzdá zhotoviteľovi
projekt dopravy počas realizácie prác. Zhotovitel’ je povinný v plnej miere rešpektovať
organizáciu dopravy podľa podmienok určenia príslušného cestného správneho orgánu v
zmysle § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov.
5 . 1 3 . Zhotovitel’ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za
ohrozenie bezpečnosti premávky na ceste alebo komunikácií a za všetky prípadné
škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je povinný dodržiavať všetky
predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o bezpečnosti technických
zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia, ako aj predpisy o bezpečnosti
cestnej premávky (zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej
5 . 1 4 . Zhotovitel’ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a
mechanizmy tak, ahy nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
5 . 15 . Čas pre obnovenie premávky na opravenom povrchu určí zhotovitel’ zápisom v
stavebnom denníku.
5 . 1 6 . Zhotovitel’ zodpovedá za to, že pri nakladaní s odpadom bude postupovať v súlade s
platnými právnymi predpismi. Je povinný zabezpečiť odstránenie odpadu v súlade s

hierarchiou odpadového hospodárstva podľa zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Náklady vynaložené na
nakladanie s odpadom preukáže zhotovitel’ dokladom o spôsobe nakladania s odpadom
(doklad o zhodnotení, resp. zneškodnení odpadu) a dokladom o zaplatení finančných
prostriedkov vynaložených na nakladanie s odpadom, ktoré hudú tvoriť súčasť každej
faktúry v súlade s článkom IV hod 4.6. Preukázateľne vynaložené náklady za nakladanie
s odpadom hudú zhotoviteľovi preplatené na základe refakturácie zaplatenej čiastky.
5. 17 . Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť rozsah prác podľa jeho potrieb a finančných
možností.
Článok VI
Preberanie diela
6 . 1 . Zhotovitel’je povinný oznámiť dokončenie prác objednávateľovi a dohodnúť s

objednávateľom presný termín odovzdania a prevzatia prác v rámci termínu
stanoveného v príslušnej objednávke, resp. v tejto zmluve.
6 . 2 . Preberanie prác bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko-kvalitatívnych
podmienok uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Dielo bude odovzdané na základe
vykonanej technickej prehliadky diela; v súpise skutočne vykonaných prác bude
uvedený stav tak, aby mohli byť čo najobjektívnejšie posúdené prípadné vady diela pri
konečnom preberaní. Súpis skutočne vykonaných prác bude podpísaný zodpovednými
zástupcami oboch zmluvných strán (stavbyvedúci a správca komunikácie).
6 . 3 . Pred odovzdaním diela je zhotovitel’ povinný odstrániť stroje, zariadenia, prebytočný
materiál a odpady zo staveniska tak, aby holo možné dielo riadne prevziať.
6 . 4 . Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez vád a v súlade s

kvalitatívnymi požiadavkami vyplývajúcimi zo zmluvy, technicko-kvalitatívnych
podmienok súťažných podkladov (Príloha č. 1 k zmluve) a technických noriem.
6 . 5 . Dňom podpísania súpisu skutočne vykonaných prác oboma zmluvnými stranami

prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa.
Článok VII
Záručná doba a zodpovednosť za vady
7 . 1 . Záručná doba na opravy tryskovou technológiou je 24 mesiacov, záručná doba na

opravy teplou alebo studenou obaľovanou zmesou v zimnom období je 12 mesiacov a
záručná doba na opravu výtlkov recyklátom s tepelnou úpravou miesta výtlku je 36
mesiacov.
7 . 2 . Záručná doba na stavebné práce bežnej údržby komunikácií je 60 mesiacov.
7 . 3 . Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela objednávateľom. Počas
záručnej doby zodpovedá zhotovitel’ za vady diela a je povinný ich na požiadanie
objednávateľa odstrániť do 10 dní od doručenia písomnej reklamácie na svoje náklady.
7 . 4 . Uznanie reklamovanej vady diela je zhotovitel’ povinný písomne potvrdiť do 5 dní
odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je
zhotovitel’ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v rovnakej
lehote.
Článok VIII
Poistenie zodpovednosti za škodu

8 . 1 . Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že má uzatvorenú poistnú zmluvu na

poistenie zodpovednosti za škodu pri vykonávaní podnikateľskej činnosti s minimálnym

plnením vo výške 1 000 000 Eur a zaväzuje sa, že bude udržiavať takéto poistenie v
platnosti počas celej doby platnosti tejto zmluvy a počas doby platnosti trvania záruky
za poskytnuté plnenie, avšak minimálne 5 rokov po ukončení platnosti tejto zmluvy. Na
požiadanie objednávateľa je zhotovitel’ povinný predložiť dôkaz o trvaní tohto
poistenia, v prípade jeho nepredloženia má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
8 . 2 . Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú
objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa zbaví zodpovednosti za škodu iba ak preukáže okolnosti vylučujúce
zodpovednosť v zmysle § 374 Obchodného zákonníka v platnom znení.
Článok IX
Sankcie za porušenie zmluvných povinností
9 . 1 . V prípade, ak zhotovitel’ nedodrží termín začiatku vykonávania diela podľa čl. II bod
2.5 a 2.6, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny vrátane DPH
danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, resp. zmluvy za každý aj
začatý deň omeškania. V prípade opätovného nedodržania vyššie uvedených termínov
nástupu zhotoviteľa na opravy má objednávateľ právo okamžite odstúpiť od zmluvy.
Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na zaplatenie zmluvnej
pokuty v zmysle tohto bodu.
9 . 2 . V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúcom v nedodržaní termínu ukončenia prác
podľa čl. II tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z
ceny vrátane DPH danej rozsahom plnenia na základe konkrétnej objednávky, resp.
zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
9 . 3 . Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody,
ktorá mu vznikla prípravou a zabezpečením miesta plnenia pozostávajúcou v osadení
dočasného dopravného značenia prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami.
Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotovitel’ povinný uhradiť. V prípade vzájomných
nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, hudú zmluvné strany postupovať podľa
ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
9 .4. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúr má zhotovitel’ nárok na úrok z
omeškania v sadzbe podľa§ 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení
ustanovenej nariadením vlády SR č. 21/2013, ktorým sa vykonávajú niektoré
ustanovenia Obchodného zákonníka.
9 . 5 . Objednávateľ je oprávnený uložiť a vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za
jednotlivú objednávku:
9.5.1. vo výške 10 % z ceny objednávky, najmenej dvesto (200) Eur, ak zhotovitel’ dodal
objednávateľovi preukázateľne nekvalitnú prácu a povaha zistených nedostatkov
neumožňuje ich odstránenie,
9.5.2. vo výške 10% z ceny objednávky, najmenej štyristo (400) Eur, ak zhotovitel’ pri
dodaní prác postupoval v rozpore s objednávkou alebo prácu nedodal, hoci tak hol
povinný urobiť.
Článok X
Ukončenie zmluvy
1 0 . 1 . Táto zmluva zanikne okrem uplynutia doby jej trvania určenej v čl. II tejto zmluvy aj
písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením od zmluvy jednej
zmluvnej strany.
10 . 2 . V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v
tejto dohode. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté
z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu
zániku zmluvy dohodou.
1 0 . 3 . Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade

podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom, a to najmä v prípadoch uvedených v
hodoch 8.1, 9.1 a 10.6 zmluvy, ako aj v prípade, ak zhotovitel’ v priebehu šiestich (6) po
sebe idúcich mesiacov:
10.3.1. opätovne nedodržal objednávateľom určený termín odstránenia nedostatkov
dodaných prác,
10.3.2. opätovne dodal objednávateľovi preukázateľne nekvalitné práce.
10 . 4 . Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť aj z dôvodov uvedených v § 19 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1 0 . 5 . Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej
strane, ktorá svoju povinnosť porušila a jeho účinky nastávajú dňom doručenia
zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Pre odstúpenie od zmluvy a vzájomné
nároky zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a
nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
10 . 6 . V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom
postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej
formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena
majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotovitel’ povinný oznámiť
tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti
nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku
porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek
inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto
informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky. Objednávateľ má právo odstúpiť od
zmluvy aj v prípade, ak na majetok zhotoviteľa hol vyhlásený konkurz alebo konkurzné
konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku, ako aj v prípade vstupu zhotoviteľa do
likvidácie.

Článok XI
Záverečné ustanovenia
1 1 . 1 . Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak, písomná

komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať
doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia
písomnosti adresátom. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň
doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát
neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje
posledný deň úložnej lehoty na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s
označením pošty ,,adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s
inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia
zásielky odosielateľovi.
1 1 . 2 . Zhotovitel’ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z
tejto zmluvy na tretiu osohu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho
záväzkov (povinnosti) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného
súhlasu objednávateľa.
1 1 . 3 . Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia podmienkami a dojednanými
upravenými v tejto zmluve a v podmienkach vyhláseného verejného obstarávania, ako aj
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných
právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa
dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo
vzniknutých na základe tejto zmluvy bude ich riešenie v právomoci príslušných
slovenských súdov za použitia slovenského práva.

Zmluva je vyhotovená v piatich (5) originálnych vyhotoveniach, tri (3) pre
objednávateľa a dve (2) pre zhotoviteľa.
1 1 . 5 . Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len so súhlasom oboch
zmluvných strán formou písomných vzostupne číslovaných dodatkov, ktoré sa stanú
súčasťou zmluvy len ak nebudú v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
11. 6. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov.
11. 7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a
účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
11.4.

1 1 . 8 . Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:

Príloha č. l Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 Cenník prác
Príloha č. 3 Súpis skutočne vykonaných prác
Príloha č. 4 Objednávka prác

Objednávateľ:
V Bratislave dňa 20.6.2017

v.r
--------------------------------------Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor

Zhotoviteľ:
V Bratislave dňa 20.6.2017

v.r
-----------------------------------Pittel + Brausewetter s.r.o
Mag. Wolfgang Fürhauser, konateľ
v.r
------------------------------------Pittel + Brausewetter s.r.o
Ján Melúch, prokurista

Zmluva zverejnená dňa: 30.6.2017

