ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) za účelom reaUzácie projektu
„REKONŠTRUKCIE ZDRUŽENÝCH CHODNÍKOV A CYKLOCHODNÍKOV V
BRATISLAVE 2021 —Časť 2: Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Vrakuňská cesta,
Bratislava II.“
(ďalej len „zmluva“)
Číslo objednávateľa: MAGTS2200121
Číslo zhotoviteľa; 4903.2050004JSU
Článok I.
ZM LUVNÉ STRANY
Objednávateľ; Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo: Primaciálne nám. 1, Bratislava
zastúpenie: Ing. arch. Matúš Vaho, primátor
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účm, (IBAN): SK37 7500 0000 0000 2582 9413
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Tomáš Gavaher
tel.: +421 902 972 351, e-mail: toma s.gavalier@.brads lava.sk
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických a organizačných: Stanislav Skýva
tel.: +421 903 508 156, e-mail: stanislav.skwa@bratislava.sk
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
zastúpenie: Ing. Róbert Sinály, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Dančišín, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva
IČO: 31 651 518
DIČ: 2020490274
IČ DPH: SIC2020490274
IBAN: SK52 0900 0000 0050 2528 4663
SWIFT: GIBASKBX
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Peter Tekeľ, riaditeľ závodu Bratislava
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických a organizačných: Ing. Peter Tekeľ, riaditeľ
závodu Bratislava
zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 248/V
tel.: +421 917 456 212
e-mail: ponukv-ba@eurovia.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spoločne „zmluvné strany“ alebo aj „strany“ v príslušnom
gramatickom tvare a jednotlivo „zmluvná strana“ alebo aj „strana“ v príslušnom gramatickom tvare).

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania podliinitnej zákazky podľa § 112 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „ZVO“)
na predmet zákazky s názvom „Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave
2021 - Časť 2: Rekonštrukcia zdmženého cyklistického chodníka Vrakuňská cesta, Bratislava IL“,
ktorá bola vyhlásená zverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania
č. 283/2021 zo dňa 09.12.2021 pod číslom 58227 - WYP.
Objednávateľ pred podpisom zmluvy overil, že zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na
plnení predmetu zmluvy, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 ZVO.

Článok II.
PREDM ET ZMLUVY
2.1

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa riadne a včas dielo
„Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave 2021 2021 —Časť 2:
Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Vrakuňská cesta, Bratislava ÍL“,
financovaného z vlastných finančných zdrojov objednávateľa. Touto zmluvou sa zhotoviteľ
zaväzuje vykonať dielo v rozsahu podľa Opisu predmetu zákazky, tvoriaceho prílohu č. 1 tejto
zmluvy, podľa projektovej dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) spracovanou Ing.
Norbertom Nemcom; Ing. Gabrielom Bálintom, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej
len „projektová dokumentácia“ v príslušnom gramatickom tvare) a podľa rozpočm - Výkaz
výmer, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy (ďalej len „rozpočet“ alebo aj „výkaz výmer“
v príslušnom gramatickom tvare).
Predmetom diela ďalej je konkrétne najmä:
2.1.1

dodávka diela t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN,
EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho
odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu,
stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov v požadovanom
rozsahu stavby;

2.1.2 dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si ich
povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä avšak
nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky,
konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď. ak si to povaha diela vyžaduje;
2.1.3

vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku
a stanovenie výškových bodov nevyhnumých pre vykonávanie diela;

2.1.4

zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko, ak je to potrebné mimo existujúcich
komunikácií;

2.1.5 umiestnenie alebo premiestnenie dopravných značiek podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov o pozemných komunikáciách
2.1.6

predkladanie na schválenie zástupcovi objednávateľa: technickej dokumentácie a vzoriek

stavebných m ateriálov a výrobkov p red ich použitím a zabudovaním do diela;

2.1.7 povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť všetky vy'žadované revízne správ}^, osvedčenia,
certifikáty a vyhlásenia o parametroch týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných
výrobkov;
2.1.8 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela
v}^žaduje;
2.1.9 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy;
2.1.10 čistenie staveniska, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na
stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa.
2.2

2.3

Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu diela vymedzeného Opisom
predmem zákazky (príloha č. 1 tejto zmluvy), projektovou dokumentáciou (príloha č. 2 tejto
zmluvy) a výkazom výmer (príloha č. 3 tejto zmluvy), t. j. najmä doplňujúce stavebné práce
alebo služby nezahrnuté do tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z
nepredvídateľných okolností (ďalej len „naviac práce“ v príslušnom gramatickom tvare) len
na základe vzájomne odsúhlaseného zmenového lism (podpísaného osobou, oprávnenou
rokovať vo veciach technických zo strany objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa) a to v
súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v zmysle ods. 2.2 a 2.3 tohto článku
zmluvy. Zmenový list musí zahŕňať cenu naviac alebo menej prác, dobu ich vykonania a
projekt, nákres, alebo schému podľa ktorých sa daná zmena má realizovať, ak je to
aplikovateľné. Tento proces platí pri zmenách iniciovaných oboma zmluvnými stranami..
Vyhotovovanie zmenových hstov podľa predchádzajúceho odseku sa bude riadiť príslušnými
ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v akmálnom znení ku dňu vyhotovenia zmenového hstu, pričom sa na ne
bude hľadieť ako na uzatvorený dodatok, obzvlášť z pohľadu limitov pre zmeny zmluvy
(najmä ustanovenie § 18 zákona o verejnom obstarávaní —Zmena zmluvy, rámcovej dohody
ä koncesnej zmluvy počas ich trvania). Cenu naviac prác, ktoré zhotoviteľ vykoná bez vopred
podpísaného zmenového Ustu, nie je objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť. Tieto,
naviac práce je zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej, inak troj (3) dňovej lehote po torn
ako objednávateľ zhotoviteľa o ich odstránenie požiada. Po márnom uplynutí tejto lehoty je
objednávateľ oprávnený tieto naviac práce odstrániť sám alebo dať odstrániť tretej osobe a to
na náklady zhotoviteľa, pričom tieto náklady je v zmysle podmienok tejto zmluvy zhotoviteľ
povinný uhradiť na základe faktúry objednávateľa. Ak takéto naviac práce objednávateľ
dodatočne písomne uzná vo forme zmenového Hstu, vznikne zhotoviteľovi nárok na odplatu
za ich vykonanie vo výške dohodnutej v zmenovpm Hste, ktorý v tomto prípade zmluvné
strany na úrovni štatutárnych orgánov podpíšu. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní naviac
prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej
ponuky a svojho rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy, pričom v každom prípade
nemôžu zmluvné strany porušiť pravidlá verejného obstarávania a výsledky reahzovaného
verejného obstarávania.
Ceny za naviac práce sa oceňujú nasledovne:
a) v prípade naviac prác, ktoré sú ocenené a uvedené v rozpočte, bude zhotoviteľ fakmrovať
objednávateľovi naviac práce podľa jednotkovej ceny, ktorá zodpovedá cene uvedenej

2.4

2.5

2.6
2.7

v ocenenom rozpočte, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že ide o posmp podľa § 18 ods.
1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní;
b) v prípade naviac prác, ktoré nie sú ocenené a uvedené v rozpočte, bude zhotoviteľ
fakmrovať cenu podľa smerných cien, ktoré boli použité pri oceňovaní rozpočm na
základe ktorého bola predložená cenová ponuka zhotoviteľa do verejného obstarávania.
Potrebu vykonať naviac práce a ich finančné ohodnotenie v zmysle tohto odseku článku
zmluvy môže oznámiť zhotoviteľ objednávateľovi písomným zápisom v stavebnom denníku.
Naviac práce je oprávnený požadovať aj objednávateľ od zhotoviteľa rovnako na základe
zápisu v stavebnom denníku. K ich realizácii zhotoviteľ pristúpi bezodkladne po podpísaní
zmenového Usm oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ je oprávnený tiež jednostranne
na základe vlasmého rozhodnutia rozhodnúť o zmene niektorých prác a dodávok, ktoré sú
súčasťou rozsahu diela podľa tejto zmluvy alebo zmeniť materiály uvedené v rozpočte stavby
materiálmi napr. kvalimejšími, ak to považuje za nevyhnumé a primerané, za podmienky, že
tieto zlepšia technické parametre predmem realizácie a holi odsúhlasené projektantom a
stavebným dozorom. Pri oceňovaní týchto prác, dodávok a materiálov budú zmluvné strany
posmpovať obdobne, ako pri oceňovaní naviac prác a podľa tohto článku zmluvy. Pokiaľ však
projektant alebo stavebný dozor (ďalej aj „odborný technický dozor“, príp. „technický dozor
investora“ v príslušnom gramatickom tvare, resp. „TD I“) nariadi ztneny, ktorých dôvodom
bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zhotoviteľ zodpovedný,
vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlasmé náklady. Zmeny prác a dodávok, resp. zmeny
materiálov upravia zmluvné strany vo forme písomného zmenového lism. V takomto prípade
sa môže znížiť resp. zvýšiť zmluvná cena diela o cenu týchto zmenených prác a dodávok,
resp. zmenených materiálov, bližšie špecifikovaných v rozpočte (príloha č. 3 tejto zmluvy).
V zmysle dohody zmluvných strán nevzniká zhotoviteľovi z titulu využitia práva
objednávateľa (zmena prác, resp. zmena materiálov) žiadny peňažný nárok alebo kompenzácia
a to aru timlom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania, či zmluvných pokút.
Odborný technický dozor objednávateľa je v mene objednávateľa oprávnený nariadiť
zhotoviteľovi zmeny prác a dodávok, materiálov, ktoré upravia zmluvné strany vo forme
písomného dodatku k tejto zmluve
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo s odbornou starostlivosťou podľa
podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlasmom mene, na svoje
nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené dielo
objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a prevedení.
Zhotoviteľ v prípade potreby je povinný zabezpečiť na vlasmé náklady potrebnú dielenskú
a výrobnú dokumentáciu podľa požiadaviek uvedených v projektovej dokumentácii a po
odsúhlasení odborným technickým dozorom zabezpečí jej komplemú realizáciu.
Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za
dielo dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Dielo zhotoviteľ vykoná v súlade so svojou predloženou ponukou, podľa Opisu predmem
zákazky, vrátane všetkých jeho príloh, uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy, podľa
projektovej dokumentácie vrátane všetkých jej príloh, uvedenej v prílohe č. 2 tejto zmluvy,
podľa rozpočm vrátane všetkých jeho príloh, uvedeného v prílohe č. 3 tejto zmluvy, podľa
pokynov objednávateľa a odborného technického dozoru, podľa podmienok tejto zmluvjr,
v súlade s technologickými posmpmi prác zhotoviteľa písomne odsúhlasenými
objednávateľom alebo stavebným dozorom, v súlade s kontrolným a skúšobným plánom
zhotoviteľa odsúhlaseným objednávateľom alebo stavebným dozorom, v súlade

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

s požiadavkami vyplývajúcimi zo stavebných a iných povolení orgánov verejnej správy
týkajúcich sa diela (najmä v súlade so stavebným povolením a ďalšími povoleniami
rozhodnutiami a stanoviskami týkajúcimi sa predmetu zmluvy vydanými do dňa podpísania
tejto zmluvy, ako aj vydanými po podpise tejto zmluvy').
Pri vykonávaní prác sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať najmä stavebno-technické a
kvahtatávne parametre v súlade so slovenskými technickými normami (STN) a slovenskými
technickými normami európskymi (STN EN), technickými listami mesta Bratislavy, vy'hlášku
MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov, ako
i predložené certifikáty, revízne správy a atesty použitých materiálov a výrobkov v zmysle
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, zákona č. 133/2013Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o
posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cesmý zákon) v znení neskorších
predpisov, zákon č. 8/2009 Z. z o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a vyhlášku MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o
cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zhotoviteľ zabezpečí revízne správy v tých prípadoch, kde to vyžaduje vyhláška Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickýtni zariadeniami tlakovými,
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa
považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu
známe technické, kvahtatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnej reahzácii diela
a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvahmé a riadne
vykonanie diela. Zhotoviteľ súčasne potvrdzuje, že pri podpise tejto zmluvy od objednávateľa
vo fotokópii prevzal ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác, ak je ku dňu podpisu
tejto zmluvy vydané a právoplatné, a ktoré je potrebné pre vykonanie diela vrátane všetkých
ďalších potrebných dokladov nevyhnumých k reahzácii diela.
Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho príjazdovými, dopravnými a skladovacími možnosťami)
a prehlasuje, že podmienky, ktoré mu vytvoril objednávateľ nebránia jeho povinnosti vykonať
dielo riadne a včas. Miestom vykonávania diela je územie hlavného mesta Bratislavy.
Zhotoviteľ potvrdzuje, že projektovú dokumentáciu riadne skontroloval a posúdil, a že je
možné na základe tejto projektovej dokumentácie riadne a včas vykonať dielo a to za cenu
dohodnutú v tejto zmluve.
Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu v súlade s postupom zadávania podlimimých zákaziek bez
v}oižitia elektronického trhoviska podľa ZVO.

Článok III.
TERM ÍNY PLE N EN IA PREDM ETU ZMLUVY
3.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná riadne a včas v týchto termínoch;

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Začatie vykonávania diela zhotoviteľom; Odovzdaním staveniska na základe preberacieho
protokolu.
Ukončenie vykonávania diela zhotoviteľom: najneskôr do 6 týždňov od odovzdania staveniska.
Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia vykonávania diela toto
riadne vykonať a odovzdať toto dielo do riadneho užívania objednávateľovi.
Postupové (priebežné) termíny vykonávania diela zmluvné strany určia po vzájomnom
prerokovaní v harmonograme postupu prác pred podpisom tejto zmluvy, pričom tento
harmonogram posmpu prác tvorí resp. bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu č. 4 tejto zmluvy.
K posmpovým termínom vykonávania diela bude v harmonograme posmpu prác pritadený
zoznam vykonávaných objektov (častí) stavby s uvedením ich zmluvnej ceny (ďalej aj
„finančný objem plnenia“), ktoré je zhotoviteľ povinný vykonať k príslušnému posmpovému
termínu vykonávania diela.
Nepredloženie harmonogramu posmpu prác ku dňu podpisu zmluvy sa posudzuje ako
podstamé pomšenie povinností zhotoviteľa (za neposkymutie súčinnosti úspešného
uchádzača) s následným posmpom v zmysle zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Termíny uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, sú pre zhotoviteľa
záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa
harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 kalendárnych dní, je objednávateľ oprávnený
od tejto zmluvy odstúpiť.
Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti,
ktorá bráni alebo sťažuje včasné alebo riadne vykonanie diela, a môže spôsobiť omeškanie
zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v odseku 3.1. tohto článku zmluvy.
V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho
povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa
lehota na uskutočnenie predmem zákazky o dobu tnvania týchto prekážok. Rovnako platí, že
v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho
povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto
povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy,
na ktorého strane vznikh tieto prekážky, povinný dmhého účasmíka bezodkladne písomne
informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci
relevanmým spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty
na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní.
Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. Zmeny počasia okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc považujú výlučne v tom prípade, ak majú
priamy vplyv na technológiu realizácie diela. Lehom výstavby možno v tomto prípade
prekročiť sumáme najviac o 3 mesiace. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený od
zmluvy odstúpiť.

Článok IV.
ZMLUVNÁ CENA
4.1

Celková cena za komplemé vykonaiúe diela podľa tejto zmluvy je stanovená ako výsledok
verejného obstarávania: „Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v

Bratislave 2021 - Časť 2:Rekonštrukcia združeného
cyklistického chodníka
Vrakuňská cesta, Bratislava II.“ a to dohodou zmluvn^^ch strán v zmysle zákona č. 18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
Zmluvná cena bez DPH:
DPH 20%:
Zmluvná cena celkom vrátane DPH:
4.2

4.3

4.5
4.6

272 318,64 €
54 463,73 €
326 782,37 €

Zmluvná cena za dielo je uvedená s 20% daňou z pridanej hodnoty (ďalej aj „DPH“). Pokiaľ
dôjde k zmene sadzby DPH, zmluvná cena za dielo bude upravená vo forme dodatku k tejto
zmluve.
K zmluve je prdožená príloha č. 3 —rozpočet, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Príloha
č. 3 je ocenený výkaz výmer vo všetkých položkách pre jednotlivé stavebné objekty (časti)
stavby jednotlivo.
Zmluvná cena za dielo bola dohodnutá ako maximálna a je možné ju prekročiť len za
podmienok stanovených v tejto zmluve a po písomnom odsúhlasení zo strany objednávateľa.
Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k vybudovaniu diela
potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):
4.6.1 náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela;
4.6.2 náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia vrátane
prerokovania a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda. správne poplatky a
pod.), skládok a nákladov s tým spojených;
4.6.3 dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber,
vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí;
4.6.4 všetky súbežné nároky zhotoviteľa, ako aj obchodné prirážky, náklady na dopravu a colné
poplatky;
4.6.5 náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu
a sute z reahzácie diela;
4.6.6 náklady na výrobnú dokumentáciu, ktorá bude vyhotovená na základe zadávacích
podmienok špecifikovaných vo výzve na predloženie ponuky v rámci procesu verejného
obstarávania či realizačnej dokumentácie;
4.6.7 náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných
skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania,
ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii;
4.6.8 náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v ohlásení
stavebných úprav a udržiavacích prác, vrátane geologických, geodetických a iných meraní
a prieskumov;
4.6.9 náklady na poistenie;
4.6.10 zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany;
4.6.11 mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo
vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja;
Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou predmem
diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú
nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:
sa oboznámil so zadaním a všetkou relevanmou dokumentáciou.

preveril miestne podmienky,
v dohodnupich zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa
známe ku dňu uzavretia tejto zmluv}'.
4.7

Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky zmluvných strán. Práce, ktoré zhotoviteľ
nevykoná, vykoná hez príkazu objednávateľa alebo odchylne od dojednaných zmluvných
podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V.
PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1

5.2

5.3
5.4

Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané
pozadu, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom
a stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác. Objednávateľ
a stavebný dozor súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje
výhrady najneskôr do piatich (5) pracovných dní od predloženia tohto súpisu skutočne
vykonaných prác. V prípade, ak objednávateľ k súpisu skutočne vykonaných prác
predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady
a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený súpis skutočne vykonaných prác,
objednávateľ tento opravený súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie
svoje výhrady najneskôr do piatich (5) pracovných dní od predloženia tohto opraveného
súpisu skutočne vykonaných prác. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje objednávateľ,
stavebný dozor a zhotoviteľ. V zmysle tejto zmluvy sú platby objednávateľa za čiastkové
plnenia prác a dodávok v}rkonávané na základe vystavenej faktúry tak, že zhotoviteľ môže
vystaviť faktúru až na základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác
za uplynuté obdobie k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci. Fakturované obdobie
skutočne vykonaných prác nesmie byť kratšie ako jeden kalendárny mesiac. Záverečná faktúra
na zostávajúcu časť zmluvnej ceny za dielo nesmie byť nižšia ako 15% zmluvnej ceny diela,
pričom je zhotoviteľ oprávnený túto záverečnú faktúni vystaviť až po podpísaní záverečného
protokolu o odovzdaní diela.
Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať objednávateľovi overiteľným spôsobom.
Vykonané naviac práce, zmeny prác a dodávok, zmeny materiálov, ktoré pôvodne neboli
zahrnuté v rozpočte, budú fakmrované osobime po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom
a termínovom odsúhlasení a zdôvodnení zmluvnými stranami. Zmeny a doplnky, resp. nové
a zmenené položky je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene.
Lehota splatnosti faktúr je do 60 dní od ich doručenia objednávateľovi.
Faktúry je zhotoviteľ povinný predkladať objednávateľovi v 4 (štyroch) originálnych
vyhotoveniach. Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve, rniiiimálne:
- obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ alebo IČ DPH zhotoviteľa a objednávateľa,
- označenie registra, ktorý zhotoviteľa a objednávateľa zapísal do registra a číslo zápisu,
- číslo faktúry.

- označenie zmluvy,
- označenie diela,
- dátum vyhotovenia a dámmu spkmosti faktúry,
- dátum zdaniteľného plnenia,
- názov, množstvo a rozsah plnenia,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakmrovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakmrovanú cenu s daňou,
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zmluvnej strany.

5.5

5.6

5.6.1

Prílohou faktúry je spravidla — krycí Ust faktúry, súpis skutočne vykonaných prác a
rekapimlácia. Súpis skutočne vykonaných prác bude vyhotovený podľa odsekov 5.1a 5.2 tohto
článku zmluvy. Súpis skutočne vykonaných prác bude vyhotovený v súlade s rozpočtom, ktorý
je prílohou č. 3 tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov (častí), položiek, jednotkové
ceny, množstvá, sumy zrealizovaných položiek. Súpis skutočne vykonaných prác bude
vytváraný priamo z oceneného výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy, pričom položky,
ktoré majú byť súčasťou faktúry, budú mať vj^lnené poKčka týkajúce sa množstva a pri
položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry, bude uvedený nulový údaj. Kumulatívne súpisy
skutočne vykonaných prác s ocenením podľa rozpočm bude zhotoviteľ vytvárať
objednávateľovi len pre účely sledovania čerpania rozpočm objednávateľa.
Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti alebo k nej nebudú priložené
príslušné doklady, alebo nie je vystavená v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, nie je objednávateľ povinný ju uhradiť a je oprávnený vrátiť faktúm zhotoviteľovi
na prepracovanie. Lehota splamosti faktúry začína plynúť dňom domčenia faktúry
obsahujúcej všetky náležitosti a prílohy objednávateľovi.
Záverečnú faktúm je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po podpísaní protokolu o odovzdaní
diela. Po vystavení záverečnej faktúry nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi
žiadnu ďalšiu faktúm, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na diele pred
odovzdaním diela objednávateľovi. Uhradením záverečnej faktúry objednávateľom
zhotoviteľovi sa považujú všetky nároky zhotoviteľa na zaplatenie ceny za práce a dodávky
vykonané na diele do jeho odovzdania objednávateľovi za uspokojené. Záverečnú faktúm je
potrebné domčiť objednávateľovi do 15 dní od podpísania protokolu o odovzdaní diela.
Zhotoviteľ je povinný poskymúť objednávateľovi ku dňu odovzdania staveniska záruku —
Performance bond (výkonnosmú záruku) na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku
zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v
súvislosti s vykonávaním diela uvedeného v tejto zmluve a to vo výške päť (5) % z ceny diela
bez DPH. Zhotoviteľ môže poskymúť záruku —Performance bond (výkonnosmú zámku)
formou prevodu finančných prostriedkov na účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto
zmluvy alebo formou bankovej zámky, ktorá musí byť vystavená do podpísania záverečného
protokolu o odovzdaní diela alebo do predloženia bankovej zámky —Waranty bond podľa
odseku 5.7 tohto článku zmluvy zhotoviteľom objednávateľovi, a to podľa toho, ktorá
skutočnosť nastane neskôr. V prípade, že zhotoviteľ nezloží záruku na účet objednávateľa
uvedený v záhlaví tejto zmluvj^, zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto
podmienky:
banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu
vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy
v súvislosti
s vykonávaním diela uvedeného v tejto zmluve;

5.6.2
5.6.3

5.7

banková zámka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa;
banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej je predložená
výzva objednávateľa adresovaná banke na plnenie z bankovej záruky a list objednávateľa
adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo
neplnenie povinností zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu
vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy, a zhotoviteľ preukázateľne neodstráni v stanovenej
lehote objednávateľom neplnenie povinností, alebo svoje nedostatky pri plnení.
Záruku - Performance bond nahradí zhotoviteľ po podpísaní záverečného protokolu
o odovzdaní diela zárukou - Waranty bond (garančná záruka) vo výške dve (2) % z ceny diela
bez DPH, ktorá bude slúžiť na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľa,
ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s
realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve. Zhotoviteľ môže poskymúť záruku —Waranty
bond (garančná záruka) formou prevodu finančných prostriedkov na účet objednávateľa
uvedený v záhlaví tejto zmluvy alebo formou bankovej záruky. Nepredloženie zámky Waranty bond (garančná zámka) zo strany zhotoviteľa je dôvodom na neprebratie diela zo
strany objednávateľa a na neuhradenie záverečnej faktúry objednávateľom. Záruka - Waranty
bond nezarúkne skôr ako uplynie 60 mesiacov od podpísania záverečného preberacieho
protokolu celého diela. V prípade, že zhotoviteľ nezloží záruku na účet objednávateľa uvedený
v záhlaví tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej zámke dodržať tieto podmienky:

5.7.1

banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu
vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy
v súvislosti
s vykonávaním diela uvedeného v tejto zmluve;
5.7.2 banková zámka je neodvolateľná a banka z nej poskyme plnerúe na prvú výzvu objednávateľa;
5.7.3 banka poskyme objednávateľovi plnenie z bankovej zámky po tom, ako jej je predložená
výzva objednávateľa adresovaná banke na plnenie z bankovej zámky a list objednávateľa
adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo
neplnenie povinností zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu
vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy, a zhotoviteľ preukázateľne neodstráni v stanovenej
lehote objednávateľom neplnenie povinností, alebo svoje nedostatky pri plnení.
Waranty bond (garančná zármka) bude vrátená alebo uvoľnená do 15 pracovných dní po
uplynutí 60 mesiacov od podpísania preberacieho protokolu celého diela.
5.8
Nepredloženie záruky ku dňu odovzdania staverúska sa posudzuje ako podstamé pomšenie
povinností zhotoviteľa a oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
5.9
Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú cenu jednotlivých plnení, ktoré mu objednávateľ
podľa tejto zmluvy poskytne alebo namiesto neho na náklady zhotoviteľa na základe faktúry
objednávateľa, ktorej splatnosť je sedem (7) dní od jej vystavenia objednávateľom. Zmluvné
strany sa dohodh, že zmluvné pokuty sa nefaktumjú, postačuje výzva objednávateľa alebo
zhotoviteľa.
5.10 Objednávateľ
je oprávnený započítať si akúkoľvek svoju splamú alebo nespkmú
pohľadávku, ktoiú má voči zhotoviteľovi.
5.11 Zmluvné strany sa dohodh v rozsahu vakom to všeobecne záväzné právne predpisy
pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči
objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.
5.12 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že:
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5.13

5.12.1 do zmluvnej ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nev)?hnutné opatrenia pre
splnenie všeobecne záväzných predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok
a podmienok stavebných povolení (medzi iným ochrana proti hluku a prašnosti po
dobu odstraňovania stavby, čistenie komunikácií znečistených stavbou po dobu
stavby, atď.);
5.12.2 pri zostavovaní svojej cenovej ponuky kalkuloval s tým, že počas doby vykonávania
diela nie je povolená žiadna zmena zmluvných cien, okrem prípadov uvedených v tejto
zmluve;
5.12.3 do zmluvnej ceny diela zodpovedne zahrnul všetky výdavky, potrebné pre úplné,
riadne a odborné vykonanie diela poprípade, ktoré je potrebné pre zaistenie dodávok
so zvlášmym zreteľom na výkony a výdaje, ktoré je pri vykonávaní odborných prác
obvykle treba vykonať;
5.12.4 u všetkých položiek platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne
súvisiacich výkonov a činností, a že v nich sú zahrnuté všetky prípadne potrebné
pomocné, montážne, spojovacie, kompletačné a iné materiály;
5.12.5 mu je známe, že dielenskú dokumentáciu, vykonávací resp. realizačný projekt si
v prípade potreby obstará na vlastné náklady a ich poskytnutie sa nepovažuje za
poskytnutie súčinnosti objednávateľa;
5.12.6 zaväzuje sa vykonať všetky práce a dodávky v súlade s rozpočtom, ktorý tvorí prílohu
č. 3 tejto zmluvy, a ktorý je pre zmluvné strany záväzný.
Zmluvné strany sa dohodh, že v prípade, ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom
zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastah dôvody na
zrušenie registrácie v zmysle § 81 odseku 4, písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o D PH “)) vedenom Finančným
riaditeľstvom Slovenskej repubhky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa
v takomto zozname zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej D PH z nezaplatených faktúr.
Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle
§ 69b zákona o DPH alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni (i)
predloženia originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako
daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako
tri dni a (h) preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane
z pridanej hodnoty, u ktorých nastah dôvody na znišenie v zmysle § 81 odseku 4, písm. b)
zákona o DPH.
Článok VI.
ZÁKLADNÉ PODM IENKY ZH OTO VENIA DIELA

6.1

Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovanie diela sú v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán:
1. ako odborný technický dozor (za objednávateľa): Stanislav Skýva, tel: +421 903 508 156
2. ako vedúci stavby Ing. Jozef Sugár a ako zodpovedný pracovník a zástupca zhotoviteľa
Ing. Peter Tekeľ tel.: +421 917 456 212
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6.2

6.3
6.4

6.5

6.6

6.7

6.8
6.9

Odborný technický dozor stavby ako zástupca objednávateľa môže poveriť svojim
zasmpovaním ďalších úsekových odborných technických dozorov objednávateľa, ktorí
pôsobia na stavbe, pričom túto skutočnosť si ztrduvné strany písomne oznámia.
Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť, ak sa
na ich činnosť bude vzťahovať. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky práce na stavenisku
prostredníctvom osôb s potrebnou kvahfikáciou a náležíte poučených a používať na
stavenisku výlučne technické zariadenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám na technickú
spôsobilosť používania vrátane vykonania potrebných odborných skúšok, ak sa pre prevádzku
daného zariadenia vyžadujú. Stroje a zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave
(napr. budú znečistené od mazacích tukov a oleja), alebo k ním chýbajú platné doklady o ich
techiúckom stave, vykonaných odborných prehhadkach a odborných skúškach podľa platných
všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ používať
pri prácach podľa tejto zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na
základe pokynu objednávateľa bezodkladne odstrániť zo staveniska. Objednávateľ je
oprávnený označiť všetky stroje a zariadenia zhotoviteľa určené na použitie pri prácach podľa
tejto zmluvy, ktoré objednávateľ povolí používať pri reahzácii diela v zmysle ustanovenia
tohto odseku článku zmluvy, dostatočne viditeľným označením nevyhnumým na dostatočnú
identifikáciu týchto strojov a zariadení. Zhotoviteľ je povinný strpieť označenie a je povinný
počas celej reahzácie diela udržiavať tieto v čistote a dobrom stave tak, aby boh dostatočne
viditeľné a čitateľné.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pred začatím vykonávania diela bude mať k dispozích všetko
technické vybavenie a strojné kapacity potrebné na splnenie predmetu zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný pred začatím v^^konávania diela predložiť objednávateľovi na schválenie
plán staveniska. Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou alebo
iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument
neexismje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na
vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných
a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na utniesmenie zariadenia staveniska:
zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti.
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do piatich kalendárnych dní odo dňa
doručenia zhotoviteľovi písomnej výzvy na prevzatie staveniska podľa tejto zmluvy, najneskôr
však v lehote určenej v tejto výzve, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací
protokol. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskymúť potrebnú súčinnosť, inak
lehota na odovzdanie neplynie.
Objednávateľ je povinný na písomnú žiadosť zhotoviteľa alebo zhotoviteľom určenému
subdodávateľovi umožniť na stavenisku vybudovať uzamykateľný sklad o výmere imnimálne
10 m^, pričom takýto sklad nesmie obmedzovať riadne vykonávanie stavby. Ako súčasť
staveniska je objednávateľ povinný vytvoriť vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky
potrebné pre riadny výkon stavebného dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo
konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov
a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.
V zmluvnej cene za dielo sú obsiahnuté aj všetk}? náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou,
údržbou a vyprataním staveniska zhotoviteľom.
Zhotoviteľ je povinný na základe poskytnutých podkladov od objednávateľa na svoje vlasmé
náklady v)?týčiť bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska všetky podzemné a nadzemné
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6.10
6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17
6.18

6.19

vedenia a inžinierske siete na stavenisku a stanoviť smerové a výškové body nevyhnutné pre
vy^konávanie diela a o tieto zabezpečiť starostlivosť až do odovzdania diela objednávateľovi.
Zhotoviteľ je po prevzatí staveniska tiež povinný oboznámiť sa s verejnou zeleňou a inými
cudzími objektmi na alebo v bMzkosti staveniska a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo
chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu
nadzemných a podzemných vedení, verejnej zelene a iných stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.
Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov stavby a zodpovedá za jeho
správnosť.
Súčasne s prevzatím staveniska zhotoviteľ zabezpečí na svoje vlastné náklady zriadenie ciest
na príchod a príjazd na stavenisko, ak je to potrebné mimo existujúcich komunikácií.
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandahzmu. Ak je to potrebné,
zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska. Prípadné
škody spôsobené krádežou alebo vandahzmom do doby odovzdania diela a podpísania
preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.
Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť
dopravné značky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov o pozemných
komunikáciách, prípadne umiestniť dočasné dopravné značenie a zabezpečiť jeho
udržiavanie, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za
umiestňovanie, premiesťovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného
značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác. Umiestňovarde a udržiavanie dopravných
značiek v súvislosti s realizáciou diela obstará a uhradí zhotoviteľ.
Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je zhotoviteľ povinný umiestniť na určenom
pozemku objednávateľom. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch, prípadne
na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií zabezpečuje a všetky poplatky za ne
znáša zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza
zhotoviteľ za dobu, po ktorú je v omeškaní.
Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ
v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie,
údržbu, hkvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za dielo podľa
tejto zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výlučne nový a bezchybný materiál,
zodpovedajúci slovenským všeobecne záväzným právnym i technickým normám a ostamým
predpisom pkmým v Slovenskej republike prípadne normám stanoveným v projektovej
dokumentácii objednávateľa, ktorú poskyme zhotoviteľovi.
Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných
subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, vlasmosti a použiteľnosť. Za prípadné
nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpisu tejto zmluvy určiť pre vykonanie diela zodpovedného
vedúceho stavby (odsek 6.1 tohto článku zmluvy).
Zhotoviteľ si zabezpečí sám a na vlasmé náklady napojenia na odber elektrickej energie a vody.
prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do
stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania. Náklady na úhradu spotrebovaných
energií hradí zhotoviteľ a to na základe skutočnej spotreby.
Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, čistom a bez zbytočného
odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlasmé
náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote mrčenej zásmpcom objednávateľa, vykoná
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6.20

6.21

6.22

6.23

ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa, ktoré je následne zhotoviteľ povinný uhradiť
objednávateľovi na základe faktúry. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých
dováža a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. Prípadné škody z porušenia týchto
povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb. Objednávateľ
môže pre uplamenie nárokov podľa tohto bodu tiež použiť aj zníženie úhrady fakturovaných
platieb, tzv. jednostranným zápočtom. Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie
diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je
usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom odstránený odpad
vzniknutý' pri stavebných prácach spolu s vyplneným (potvrdeným) tlačivom Ohlásenie
vzniku odpadu a nakladanie s ním.
Práce na pracovisku začínajú a končia na základe pracovného času, a to od 7:00 spravidla do
18:00. Za pracovníkov zhotoviteľa sa na účely tejto zmluvy považujú i tretie osoby, ktoré nie
sú zamestnancami zhotoviteľa a zhotoviteľ ich použije na vykonávanie diela.
Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí
vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase
a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými
prostriedkami v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení niektorých
predpisov. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa
povinný tomuto bezodkladne predložiť. Objednávateľ je oprávnený požiadať zhotoviteľa,
aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamesmanú zhotoviteľom alebo
jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je
nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinnosti, alebo ktorej prítomnosť
na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych dôvodov . Osoba,
takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochrany majetku objednávateľa a tretích osôb.
Zhotoviteľ zabezpečí pri plnení predmetu zmluvy odborné vedenie stavby podľa § 45 odseku
1, písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov, vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle zákona
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a oclurany zdravia pri práci a prácach s nimi súvisiacich
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon itiektorých činností v znení niektorých
predpisov a prevezme zodpovednosť za bezpečnosť práce na stavenisku.
Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci
a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a
prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých činností
v znení niektorých predpisov, vyhlášky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších
predpisov a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ môže použiť iba
materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o

14

6.24

6.25

6.26

6.27

stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Zhotoviteľ je povinný vykonávať školenie svojich pracovníkov na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, preverovať ich znalosti a sústavne
zabezpečovať kontrolu ich dodržiavania. Ďalšie povinnosti pracovníkov zhotoviteľa v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, pravidiel pohybu po stavenisku
a ochrany majetku na stavenisku budú vyšpecifikované v zápise o odovzdaní a prevzatí
staveniska. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zhotoviteľ povinný dodržiavať
všeobecne záväzné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a požiarnej ochrany, vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými
prostriedkami, dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku a určené pracovné
postupy, zabezpečiť, aby jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky
v pracovnom čase a nenastupovah pod ich vplyvom do práce, oznamovah svojmu
nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohh ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci
a podľa svojich možností zúčastňovah sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby svojou
činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe. V celom priestore staveniska ako
i v objektoch platí zákaz požívania alkohohckých nápojov a iných omamných látok.
Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska, o prácach, a o dodávkach, ktoré
vykonáva, stavebný denník. D o staveného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti
týkajúce sa vykonávaného diela, najmä údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti,
zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách a
mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo
objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie
prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod.. Stavebný denník sa vedie do doby
odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa rniriimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie
práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť
stavebný denník na stavbe trvalo prísmpný. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za
zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.
Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných objednávateľom.
Objednávateľ zvolá koordinačnú poradu ústne alebo písomnou formou aspoň dva (2) dni
vopred. Pokiaľ sa zhotoviteľ z vážnych dôvodov nemôže dostaviť, zaistí si náhradu alebo
aspoň jeden deň pred termínom konania koordinačnej porady doručí objednávateľovi
písomné ospravedlnenie.
V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:
názov, sídlo. IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,
názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,
názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) spracovávateľa.PD,meno zástupcu objednávateľa — technický dozor objednávateľa,
identifikačné údaje stavby podľa projektu,
prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,
zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zrnien a doplnkov,
zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,
telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4.
ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona
Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované.
Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci
vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom
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zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem
stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len osoby
uvedené v Stavebnom zákone.
6.28 Ak nesúhlasí stavbyvedúci zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním
poverený zásmpca, pripadne spracovávateľ projektu, do stavebného denníka musí k tomuto
zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa
predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.
6.29
Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných
zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dni odo dňa ich vzrúlcu, inak sa predpokladá,
že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostamý
stavebný denník dodatočných prác.
6.30 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu
(pokiaľ je toto premšenie oprávnené), nie je zhotoviteľ v omeškaní.
6.31
Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci zhotoviteľa alebo objednávateľa príp.
rtimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. Pred začatím prác predloží
zhotoviteľ objednávateľovi akmahzovaný projekt organizácie výstavby a zastavovací plán
(celkovú simáciu stavby) a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade pomšenia
niektorej v tomto bode z uvedených povinnosti je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za každé jedno porušenie v zmysle článku VIII. tejto
zmluvy.
6.32 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve objednávateľa tri (3) pracovné dni vopred
k obhhadke, kontrole a prevzatiu tých častí diela, ktoré objednávateľ alebo jeho odborný
technický dozor počas vykonávania diela ručí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je
povinný vždy vyzvať objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na
preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to
aspoň tri (3) pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný
umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. Ak
sa na preverertie prác objednávateľ nedostaví v lehote troch (3) pracovných dní, hoci bol na
to riadne vyzvaný, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, ak takéto odkrytie
vyžaduje a nezistí závady na vykonaných prácach.
6.33
Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej desať (10) pracovných dní pred odovzdaním diela vyzvať
objednávateľa na jeho prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným
oznámením, že celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela
doručí zhotoviteľ objednávateľovi v dvoch (2) vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce
úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených
záručných Hstov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela alebo jeho častí, ktoré má alebo
by vzhľadom na stav rozostavanosti diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela
k dispozícii.
6.34 Dielo je riadne vykonané podpísaním protokolu o odovzdaní diela objednávateľom a
zhotoviteľom, ak sa vyžaduje, a súčasne až úspešným vykonaním všetkých skúšok
predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami
a projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach objednávateľovi, ak
sa tieto skúšky požadujú. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa aspoň desať
(10) pracovných dní vopred k účasti na skúškach diela alebo jeho časti, pričom účasť

16

zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podtobný technický
záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične objednávateľovi. Ak sa žiadne
skúšky nevyžadujú, dielo je riadne vykonané, ak je protokolárne prevzaté bez vád
a nedostatkov.
6.35
Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä
ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho časti, vykazuje niektorú
z vád uvedených v odseku 6.36 a 6.37 tohto článku zmluvy.
6.36 Vadou sa rozumie odchýlka v kvahte, rozsahu alebo parametroch diela stanovených Opisom
predmetu zákazky, projektovou dokumentáciou, rozpočtom, touto zmluvou, všeobecne
záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
6.37 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti Opisu predmem zákazky a/alebo
projektovej dokumentácii. N a účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo a zmluvných
pokút sa nedorobky považujú za vady diela.
6.38 O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné spísať protokol aspoň v dvoch
vyhotoveniach, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán, ktoré sa preberacieho
konania zúčastnili. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela okrem základných údajov o diele
bude obsahovať aj:
- zhodnotenie akosti vykonaných prác,
- súpis zistených vád a nedorobkov,
- dohodu o lehotách na odstránenie vád a nedorobkov,
- údaje o dĺžke záručnej doby poskymutej výrobcom pr-vkov a technologických zariadení,
- súpis odovzdaných dokladov,
- dámm, mená a podpisy oprávnených zásmpcov zmluvných strán.
Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu,
poreaUzačné geodetické zameranie objektov (geometrický plán) pre zápis do katastra
nehnuteľností a poreaUzačné geodetické zameranie rozvodov inžinierskych sietí, zoznam
zariadení (vybavenie) spolu s certifikátmi o kvaUte platnými v Slovenskej republike a návodmi
na použitie, doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení,
certifikáty výrobkov, ktoré podUehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvaUte použitých
materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záraičné
Usty, doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy,
prevádzkové predpisy na obsluhu diela, manuál užívania stavby alebo jeho častí a ďalšie
doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov a technických noriem.
6.39 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boh zistené pri preberacom konaní a sú uvedené
v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, a to v lehote dohodnutej písomne
s objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že
zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto vád alebo ich včas neodstráni, je
objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie u tretej osoby na náklady zhotoviteľa,
ktoré je následne zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi na základe faktúry.
6.40 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa poveriť
vykonávaním diela alebo jeho časti tretiu osobu.
6.41 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný
materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať. Stavenisko
je zhotoviteľ povinný úplne vypratať a uviesť do pôvodného stavu tak, ako ho prevzal a to
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6.42

6.43
6.44

6.45

do dvoch (2) pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení
nutných na odstránenie vád a nedorobkov. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne
vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v zmysle čl. VIII. tejto zmluvy.
Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením dormčeným zhotoviteľovi zastaviť
vykonávanie diela podľa tejto zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení vykonávania diela je
zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na vykonávaní diela s výnimkou prác, ktoré
objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení vykonávania diela a prác, ktoré sú nevyhnutné na
odvrátenie škôd hroziacich objednávateľovi. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté
zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia vykonávania diela. Objednávateľ je povinný vznik
dôvodu na zastavenie vykonávania diela zhotoviteľovi uviesť v oznámení.
Zhotoviteľ prehlasuje, že si je vedomý, že súčasťou diela je aj projekt skutočného vyhotovenia,
ktoré sú už zahnuté v zmluvnej cene diela podľa článku IV, odseku 4.1 tejto zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú
vykonávaním činností v zmysle tejto zmluvy, s rninimálnym limitom poistného plnenia vo
výške 50.000,- eur (päťdesiattisíc eur). Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť
aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady
o poistení je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia
staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní, pokiaľ o to objednávateľ
požiada: v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený
požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu v zmysle čl. VIII. tejto zmluvyc Ak zhotoviteľ
nepredloží k momentu prevzatia staveniska objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto
bodu, bude toto považované za podstatné pomšenie zmluvy, v dôsledku ktorého je
objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo
uplatniť si voči zhotoviteľovi osobitnú zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny
diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku
tejto zmluvy odstúpením.
Zhotoviteľ vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v plnom rozsahu dodržiava a
zabezpečuje dodržiavanie všetkých aplikovateľných pracovnoprávnych predpisov v oblasti
nelegálneho zamestnávania (ďalej aj ako „Pracovnoprávne predpisy“), a to predovšetkým
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 82/2005
Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že si je plne vedomý všetkých
povinností, ktoré pre neho z Pracovnoprávnych predpisov vyplývajú a zaväzuje sa ich
dodržiavať počas celej doby platnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä
zamestnávať zamestnancov legálne a nepomšovať tak zákaz nelegálneho zamestnávania
upravený v Pracovnoprávnych predpisoch.

Článok VII.
ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
7.1

Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo bude
mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovať
požiadavkám všeobecne záväzných plamých technických noriem a všeobecne záväzných
právnych predpisov a bude spôsobilé na účel, na ktorý je určené. Zhotoviteľ zodpovedá za
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

vady, ktoié má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas
záručnej doby.
Záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania protokolu odovzdaní diela objednávateľovi.
Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní
celej stavby objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch
a technologických zariadeniach sa končí záraičná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou
záručnej doby poskytovanej výrobcom, minimálne však 24 mesiacov plynúcej odo dňa
podpísania protokolu o odovzdaní celej stavby objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby
poskymutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických
zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Zámčná
doba sa predlžuje (t.j. vyššie uvedený termín jej ukončenia sa odďaľuje) o dobu, v ktorej
objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu
alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boh spôsobené použitím podkladov
poskymutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starosthvosti
nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten na ich
použití trval.
Zmluvné strany si budú oznamovať vady písomne. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať
s odstraňovariim prípadných vád predmetu plnenia bez zbytočného odkladu po doručení
oznámenia vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo
vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do dvadsaťštyri (24) hodín od
doraičenia oznámenia vady objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo
najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do troch (3) dní od doručenia
oznámenia vady objednávateľom pokiaľ sa nedohodol s povereným zásmpcom objednávateľa
inak. Pri vadách diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za domčenie
oznámenia vady zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými
stranami.
Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený žiadať dodanie náhradného
predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady
na náklady zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady
zhotoviteľa, ktoré je následne zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi na základe faktúry.
Ak objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmem plnenia, je zhotoviteľ povinný
ho dodať do piatich (5) dní od uplamenia nároku, ak sa nedohodh so zásmpcom objednávateľa
inak.
Rovnaké práva ako práva uvedené v odseku 7.5 tohto článku zmluvy má objednávateľ
i v prípade ak je vada diela neodstrániteľná.

Článok VIII.
ZMLUVNÉ POKUTY
8.1

8.2

Ak zhotoviteľ nevykoná dielo včas, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 0,1 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania. Zhotoviteľ
má povinnosť túto zmluvnú pokum uhradiť.
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry zhotoviteľa má
zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
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8.3

Ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie diela uvedených
v harmonograme postupu prác, ktorý sa stane prílohou č. 4 zmluvy, má objednávateľ nárok
na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem
plnenia), ktoré ma zhotoviteľ v zmysle uvedeného harmonogramu posmpu prác zrealizovať
k zmeškanému posmpovému terrnŕnu realizácie diela, a to za každý deň omeškania.
Zhotoviteľ má povinnosť túto zmluvnú pokum uhradiť.
8.4
Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať objednávateľom oznámenú vadu včas, má objednávateľ
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každú vadu a každý začatý deň
omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má
povinnosť túto zmluvnú pokum uhradiť.
8.5
Ak zhotoviteľ neodstráni vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 500,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ
pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokum uhradiť.
8.6
Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, pomšia ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v článku
VI., odseku 6.21 až 6.23 tejto zmluvy alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise na
zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v ostamých
právnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a požiarnej ochrany alebo v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska, ak ide o povinnosť
smerujúcu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane, napriek
tomu, že bol zásmpcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom
v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce pomšenie tej istej povinnosti, má
objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každé
preukázateľné porušenie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v článku VI., ods. 6.21 až 6.23 tejto
zmluvy zhotoviteľom resp. pracovníkmi zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokum
uhradiť.
8.7
Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa bude realizovať dielo bez použitia predpísaných
osobných ochranných pracovných prostriedkov (ako sú pracovná obuv, pracovný odev,
ochranná prilba, pracovné rarkavice, ochranné okuliare, štíty a pod. ) má objednávateľ právo
na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 200,- EUR za každú nepoužitú osobnú
a ochrannú pracovnú pomôcku u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť
túto pokum uhradiť.
8.8
Ak pred začatím prác nepredloží zhotoviteľ objednávateľovi akmahzovaný projekt organizácie
výstavby, zastavovací plán (celkovú simáciu stavby) alebo plán bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 500,EUR za každý deň omeškania so splnením ktorejkoľvek z týchto povinností.
8.9 Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácu diela alebo sa
pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných
látok, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každé
preukázateľne zistené použitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky
u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokum uhradiť. Osoba,
ktorá vykonáva práce na reahzách diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných
a psychotropných látok, musí bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, pričom
zásmpca objednávateľa je oprávnený vykázať ju zo staveniska a objekm stavby.
8.10 Ak zhotoviteľ nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v článku VI., odseku 6.41 tejto zmluvy,
má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 500,- EUR za
každý deň omeškania s vyprataním staveniska. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokum uhradiť.
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8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

Ak zhotoviteľ nebude udižiavať zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu uvedenú v článku
VI., odseku 6.44 tejto zmluv)f v platnosti po celý čas vykonávania diela až do podpísania
protokolu o odovzdaní diela, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
5 % zo sumy ceny diela s DPH.
V prípade, ak objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť daň z pridanej hodnoty v zmysle
ust. § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, vznikne objednávateľovi nárok
na zmluvnú pokum vo výške 130 % výšky daňovej povinnosti, ktorá takto objednávateľovi
vznikla. Túto zmluvnú pokum je objednávateľ oprávnený započítať s exismjúcim alebo
budúcim záväzkom voči zhotoviteľovi a to aj z iného exismjúceho alebo budúceho zmluvného
vzťahu.
V prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení zhotoviteľa podľa článku VI. bod 6.45 Zmluvy ukáže
ako nepravdivé a objednávateľovi bude kontrolným orgánom v súlade s ustanovením § 7b
zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamesmávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložená sankcia z dôvodu vyhotovenia diela
prostredníctvom zhotoviteľom nelegálne zamesmávaných osôb, (i) je zhotoviteľ povinný
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokum vo výške sankcie uloženej kontrolným orgánom
objednávateľovi a zároveň (ii) objednávateľovi vzniká právo na odstúpenie od tejto zmluvy, a
to aj od časti tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokum podľa
predchádzajúcej vety tohto bodu zmluvy voči zhotoviteľovi aj opakovane.
Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu
škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody
obsahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
Okrem zmluvných pokút výslovne uvedených v tomto článku zmluva platia súbežne
ustanovenia tejto zmluvy upravujúce osobimé pokuty v prípade niektorých špecifických
zmluvných povinností.

Článok IX.
PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA A N EBEZPEČENSTVO ŠKODY
9.1
9.2
9.3

9.4

Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.
Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do momenm riadneho odovzdania diela
ob jednávateľ ovi.
Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku
pomšenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych
predpisov.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne
objednávateľovi v dôsledku prípadného omeškania dokončenia diela nedodržaním termínu
ukončenia stavby zo strany zhotoviteľa s výnimkou omeškania vplyvom živelnej udalosti.
Objednávateľ je oprávnený využiť na pokrytie takto vzniknutej škody v prípade jej
neuhraderúa zhotoviteľom na základe prvej výzvy objednávateľa aj zámku zriadenú
zhotoviteľom podľa článku V., odseku 5.6 tejto zmluvy.
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Článok x.
O DSTÚPENIE OD ZMLUVY
10.1

10.2
10.3

Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy okrem
práv na náhradu spôsobenej škody, ušlého zisku, zmluvnej pokuty, práv na dovtedy uplatnené
resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne
záväzných právnych predpisov o poskytovaní zámky a zodpovednosti za vady za časť diela,
ktorá bola do odstúpenia vykonaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody zmluvných
strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.
Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov a spôsobom uvedeným
v zákone alebo v tejto zmluve.
Za podstamé pomšenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotoviteľa sa považuje
najmä:
a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmieme prevziať stavenisko,
b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením
ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku III., odseku 3.1 tejto zmluvy,
c) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením
ktoréhokoľvek posmpového termínu vykonávania diela uvedeného v harmonograme posmpu
prác, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy, o viac ako desať (10) dní,
d) ak zhotoviteľ nevykoná k príslušnému posmpovému termínu vykonávania diela uvedenému
v harmonograme posmpu prác viac ako 80% príslušného finančného objemu plnenia,
e) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením
akéhokoľvek iného čiastkového termínu vykonávania prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú
(napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve zásmpcu objednávateľa (uvedenej
napr. v stavebnom denníku) nevykoná príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenej
zásmpcom objednávateľa (uvedenom napr., v stavebnom denníku),
f) ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v článku III., odseku 3.1 tejto
zmluvy,
g) ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, pomšil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú
v článku VI. tejto zmluvy napriek tomu, že bol zásmpcom objednávateľa písomne (osobimým
Ustom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie
niektorej z povinností uvedených v článku VI. tejto zmluvy,
h) ak zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s ustanovením článku II., odsek 2.6 tejto zmluvy
a napriek výzve zásmpcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nevykoná
nápravu,
i) ak zhotoviteľ neodovzdá včas objednávateľovi technologické posmpy vykonávania prác
alebo kontrolný alebo skúšobný plán,
j) ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,
k) ak objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná,
1) ak zhotoviteľ nepreukáže udržiavanie poistenia v plamosti po celý čas vykonávania diela až
do podpísania záverečného protokolu o odovzdaní diela v zmysle článku VI., odseku 6.44 tejto
zmluvy,
m) ak voči zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie, vstúpil do likvidácie, či reštrukmraUzácie,
n) ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby poddodávateľom
alebo subdodávateľom.
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o) iné podstatné alebo závažné porušenie povinností definované v ustanoveniach tejto
zmluvy.
10.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy tiež v prípade,
ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby svojim
poddodávateľom alebo subdodávateľom, alebo je v konkurznom konaní, alebo je v likvidácii,
alebo je zrejmé, že zhotoviteľ nebude schopný zrealizovať dielo včas a riadne.
10.5 Za podstamé porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednávateľa sa považuje
omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry riadne vystavenej v súlade s ustanovením článku
V. odseku 5.3 tejto zmluvy dlhšie ako 30 dní, pričom toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípade
článku V., odseku 5.11 tejto zmluvy.
10.6 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany zhotoviteľa
v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
10.7 Pri podstamom pomšení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do štyridsaťpäť
(45) dní odo dňa, kedy sa o porušení zmluvy dozvedeh. Inak môžu odstúpiť od zmluvy z toho
istého dôvodu iba ako pri nepodstamom pomšení zmluvy.
10.8 V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie zmluvnej ceny dovtedy vykonaných prác,
výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o zmluvnej cene
diela s prihhadnutím na prípadné nároky z vád diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky
vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, má
objednávateľ nárok na náhradu nevyhnumých nákladov, ktoré mu vzniHi s obstaraním
nového zhotoviteľa, ktorý dielo zreahzuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na
predmete zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného
odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k vybudovaným zariadeniam, lešeniam
a inému vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na pracovisku, ako i k dodaným hmotám
a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebovaniu a stavu týchto vecí.
10.9 V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu pomšenia povinnosti zhotoviteľa má objednávateľ
nárok na náhradu škody spôsobenú omeškaním vykonávania diela oproti termínu ukončertia
vykonania diela uvedeného v tejto zmluve.
10.10 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod,
pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.
Článok XI.
OSTATNÉ USTANOVENIA
11.1

V prípade vzniku škody pomšením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek
zmluvnej strane, má poškodená strana nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého
zisku.
11.2 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na
tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na
inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nie je
oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a
povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade pomšenia tejto povinnosti bude
toto považované za podstamé pomšenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ
oprávnený odstúpiť od zmluvy.
11.3 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže
zhotoviteľ odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname
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subdodávateľov, ktorého aktuálne znenie ku dňu podpisu zmluvy predložil objednávateľovi
v rámci súčinnosti na podpis tejto zmluvy a ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy.
11.4 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie
predmem zmluvy.
11.5 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu
s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, v akom
rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči
subdodávateľom zhotoviteľa.
11.6 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi,
najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala
11.7 Zhotoviteľ má právo na zmenu subdodávateľa, alebo na doplnenie nového subdodávateľa vo
vzťahu k plneniu, ktorého sa táto zmluva týka.
11.8 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou
subdodávateľa, predložiť písomné oznámertie o ziuene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať
minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu
časť dodávky, ktorú má subdodávateľ dodať, identifikačné údaje navrhovaného
subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobym, dámm narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní a neexismjú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7
zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na reahzáciu diela až po
súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo
nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 pracovných dni odo dňa doručenia písomného
oznámenia Zhotoviteľa.
11.9 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.
1 zákona o verejnom obstarávaní alebo exismjú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.
6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, objednávateľ písomne požiada
zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ domčí návrh nového subdodávateľa do piatich (5)
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak objednávateľ neurčil dlhšiu
lehom.
11.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podieľajúcim sa
na plnení predmem tejto zmluvy, riadne a včas. V prípade opakovaného pomšenia tejto
povinnosti môže objednávateľ v zmysle článku X. ods. 10.4 odstúpiť od tejto zmluvy
ä zároveň má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi osobimú zmluvnú pokum vo
výške jednorazovo 5% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto
právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Na preskúmanie splnenia tejto
povinnosti je zhotoviteľ povinný v lehote 7 pracovných dní odo dňa domčenia žiadosti
objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na
kontrolu spolu s písomným vyjadrením podľa výzvy objednávateľa. Zmluvnými vzťahmi sa
mysha úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych
vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrémom subdodávateľskom reťazci,
ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti
zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviaže. V prípade, ak zhotoviteľ' poruší svoju povinnosť
predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi
na kontrolu v zmysle tohto boduje povinný, v prípade ak ho na to objednávateľ písomne
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11.11

11.12
11.13

11.14

vyzve, zaplatiť objednávateľovi osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela
víátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.
Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanhvosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie
v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprísmpniť tretím osobám žiadne
skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti
tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto
informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamesmancom a zmluvným
parmerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere
zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude
zhotoviteľ viazaný aj po skončení plamosti tejto zmluvy.
Pomšenie povinností zhotoviteľa uvedených v tomto článku zmluvy sa považuje za podstamé
pomšenie zmluvných povinností.
V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa
§ 34 odseku 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov inou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje
predmet zmluvy splniť len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.
Zhotoviteľ sa zaväzuje poskymúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi alebo nimi
povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického a
ekonomického hodnotenia dokončeného diela.

Článok XII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12.1
12.2
12.3

12.4
12.5
12.6

12.7

Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne
neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode
oboch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplamé.
Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa plamou dňom
podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto
Zmluvy na webovom sídle objednávateľa a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeh a na znak
súhlasu ju podpisujú.
Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy,
že sú oprávneiié s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je rúčim obmedzená
a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili plame uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že
taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na
základe tohto vyhlásenia.
Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zániku, zasiela
jedna zmluvná strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená pri označení
zmluvnej strany v úvode tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je povinná zmluvná
strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť zmenu adresy druhej zmluvnej strane do
pämásť (15) dní od vtedy ako k nej došlo, pričom na oznámení zmeny adresy musí byť podpis
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úradne osvedčený, inak platí, že zmena nenastala. V prípade, ak sa písomnosť vráti nedomčená
platí, že účĺnk}' domčenía nastali tretím dňom po jej odoslaní.
12.8 V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplamé,
neúčinné alebo nevynútiteľné (obsolenmé), nemá a ani nebude to mať za následok neplamosť,
neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú povinné
v dobrej viere, rešpekmjúc zásady poctivých dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplamé
neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradený iným ustanovím, ktorého
vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je
nahradzované, pričom účel a zmysel zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto
dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie
neplamého, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také
ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov
a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sapoužijú také
ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.
12.9 Ak v tejto zmluve nie je výslovne dohodnuté inak, doručením akýchkoľvek písomností na
základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou medzi zmluvnými stranami (ďalej len
„korešpondencia“) sa rozumie domčenie písomnosti doporučene poštou s domčenkou,
doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane na adresu zmluvnej
strany uvedenej v záhlaví zmluvy. Za deň domčenía písomnosti sa pokladá aj deň, v ktorý
zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý
márne uplynie dvojtýždňová úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, domčovanej
poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, domčovanej poštou zmluvnej strane,
preukázateľne zamesmancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“,
„adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu. Bežná komunikácia
zmluvných strán v súvislosti s touto zmluvou môže byť uskutočňovaná aj faxom alebo
elektronicky, pričom táto forma komunikácie sa nevzťahuje na právne úkony uskutočňované
zmluvnými stranami v súvislosti s touto zmluvou.
12.10 Prílohou tejto zmluvy sú alebo sa posmpne stanú nasledovné prílohy:
Príloha
Príloha
Príloha
Príloha
Príloha
Príloha

č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6

Príloha č. 7
Príloha č. 8
Príloha č. 9

Opis predmetu zákazky
Projektová dokumentácia —na priloženom CD
Výkaz výmer (Ponuka zhotoviteľa)
Harmonogram posmpu prác
Zoznam subdodávateľov a podzhotoviteľov
Nakladanie s majetkom vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy —
na priloženom CD
Technické hsty mesta Bratislavy - na priloženom CD
Vysvetlenie č. 1
Poistenie zhotoviteľa
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^3

v Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Za zhotoviteľa:
EUROVIA SK, a.s.
0)

Sto í,

* -I-.

.

...........................................................
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

Ing. Róbert Sinaly
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva

............

ing. Juraj D a n č i^
^ c h o d n ý riadiľeľ
a člen predstavenstva
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B.2 OPIS PREDMETU ZAKAZKY

5/2021
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa ustanovení
§ 112 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave
2021 - Časť 2: Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka
Vrakuňská cesta, Bratislava II.

O PIS P R E D M E T U ZÁKAZKY
Predmetom zákazky sú Rekonštmkcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave 2021
rozdelené na časti:
a) „Cäsť 2“ - Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Vrakuňská cesta, Bratislava II,
t.j. komplexné zabezpečenie opráv miestnych komunikácií, ktoré sú v o vlastníctve Hlavného mesta
SR Bratislavy. Práce spočívajú v rekonštrukcii pozemných komunikácií, vyspravovaním výtlkov alebo
sieťového rozpadu frézovaním.
Pri vykonávaní prác sa uchádzač zaväzuje dodržiavať stavebno - technické a kvalitatívne parametre v
súlade so Slovenskými technickými normami (STN) a Slovenskými technickými normami európskymi
(STN EN), vyhlášku MZP SR c. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov, ako i
predložené certifikáty, revízne správy a atesty použitých materiálov a výrobkov v zmysle zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov, zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene- a doplnení niektorých
zákonov, zákon c. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
predpisov, zákon c. 8/2009 Z. z o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a vyhlášku MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Všetky požadované stavebné práce (ďalej len „práce“) musia byť pre zabezpečenie plynulej a
bezpečnej premávky realizované odstránením pôvodných poškodených konštrukčných vrstiev s
následnou pokládkou nových živičných zmesí a podkladových vrstiev. Tieto práce budú realizované
a zabezpečované vyspravovaním pozdĺžnych nerovností, priečnych nerovností a sieťových rozpadov
frézovaním s následnou pokládkou bitúmenových zmesí. Z dôvodu rôznorodosti jednotlivých

rozsahov prác ako i konštrukčných vrstiev vozoviek, chodníkov a priestranstiev budú jednotlivé
požadované práce špecifikované v jednotlivých častiach predmetu zákazky.
Pri všetkých opravách živičných vrstiev vozoviek verejný obstarávateľ požaduje pokládku nových
živičných zmesí realizovať asfaltovým betónom AC, ktorý sa vyrába podľa STN EN 13108 1 a 5.
Požiadavky na materiály, počiatočnú skúšku typu a vnútropodnikovú kontrolu kvality týchto zmesí sú
uvedené v normách STN EN 13108: STN EN 13108-1 Asfaltový betón, STN EN 13108-5 Asfaltový
koberec mastixový, STN E N 13108-20 Počiatočná skúška typu a STN EN 13108-21
Vnútropodniková kontrola kvaUty.
Na výrobu asfaltových zmesí sa musí použiť vhodná kombinácia kamenív, ktoré sú v STN EN 13043
definované ako hrubé a drobné kamenivo a kamenná múčka.
Na výrobu asfaltových zmesí AC pre pokládky na komunikáciách musia byť použité modifikované
asfalty podľa STN EN 14023 PMB 45/80-75. Cestný asfalt 70/100 podľa STN EN 12591 pre zmes
AC na opravu povrchov na chodníkoch. Používajú sa najmä minerálne vláknité látky a polymérové
prísady. Množstvo a druh prísad v asfaltovej zmesi musí byt určený v počiatočnej skúške typu.
Výrobca používanej asfaltovej zmesi je povinný vykonávať stálu vlasmú kontrolu výrobného procesu
v súlade s STN 13108-21. Dokladom o zavedení a funkčnosti vnútropodnikovej kontroly výrobcu je
platný certifikát vnútropodnikovej kontroly. Platnosť vydaného certifikátu vnútropodnikovej
kontroly je podmienená pravidelnými priebežnými inšpekciami vykonávanými najmenej raz ročne
notifikovanou osobou. V prípade, že certifikát vnútropodnikovej kontroly výrobne stratí platnosť, je
zhotoviteľ stavebných prác, ktorých súčasťou je použitie asfaltovej zmesi z tejto výrobne, povinný
ukončiť okamžite jej dodávku na miesto realizácie stavebných prác a písomne informovať o tejto
skutočnosti zásmpcu verejného obstarávateľa. Uchádzač v rámci ponuky, ako určenú požiadavku na
predmet zákazky predloží certifikát vnútropodnikovej kontroly výrobne asfaltových zmesí.
Organizácia zaoberajúca sa výrobou, dopravou a kladením asfaltových zmesí musí mať pre tieto
činnosti spracované vlastné technologické postupy.
Úspešný uchádzač musí mať vypracovaný kontrolno-skúšobný plán v zmysle ustanovení zákona č.
254/1998 Z. z. o verejných prácach. V tomto pláne sumarizuje druh a počemosť skúšok
zabezpečovaných zhotoviteľom stavebných materiálov a stavebných prác a spôsob ich dokladovania.
Úspešný uchádzač predloží kontrolno-skúšobný plán mirúmálne pri podpise zmluvy. Úspešný
uchádzač musí mať vypracované technologické postupy vykonávania prác. ktoré predloží minimálne
pri podpise zmluvy.
Výrobca materiálov použitých na výrobu asfaltových zmesí v procese preukazovania zhody musí
dodržať všetky ustanovenia zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o stavebných výrobkoch“).
Vlastnosti kameniva, kamennej múčky a asfaltov musí deklarovať ich výrobca vo vyhlásení zhody v
zmysle zákona o stavebných výrobkoch. Vlastnosti vyrábanej asfaltovej zmesi musí deklarovať jej
výrobca vo vyhlásení zhody s príslušnou výrobnou normou rady STN EN 13108 v zmysle zákona o
stavebných výrobkoch. Obaľovacia súprava musí zabezpečiť prostredníctvom vnútropodnikovej
kontroly stabilnú výrobu asfaltovej zmesi podľa počiatočnej skúšky typu, v toleranciách stanovených
pre daný typ zmesi v STN EN 13108-21. Výrobca asfaltovej zmesi musí dodržať podmienky na
kalibráciu a údržbu zariadenia v zmysle uvedenej STN EN 13108-21. Na splnenie tejto požiadavky je
nevyhnutné, aby obaľovacia súprava bola automatizovaná a vybavená tak, aby zabezpečovala
vysušenie a ohrev kameniva, ohrev asfaltu udržanie nastaveného teplomého režimu, dávkovanie
všetkých použitých materiálov v dovolenej tolerancii a dokonalé obalenie zmesi kameniva asfaltom.
Úspešný uchádzač musí predložiť objednávateľovi i výsledky skúšok asfaltových zmesí odobratých
na stavbe z násypky finišéra. Pred uvedením do premávky budú plochy vyčistené od stavebného
materiálu a kameniva uvoľneného z úpravy. Nové vrstvy musia zachovať pôvodnú únosnosť vozovky
a vytvoriť parametre povrchu zodpovedajúce kategórii a zaťaženiu komunikácie, t. j. rovinatosť,
protišmykové vlasmosti, zachovanie priečneho a pozdĺžneho sklonu a homogénny, celistvý povrch.

Odvoz vybúraného materiálu musí byť uskutočnený na skládku, ktorú si zabezpečí každý úspešný
uchádzač, pričom každý úspešný uchádzač je povinný predkladať doklady o množstve uloženia a
zneškodnenia odpadov a stavebných materiálov ako neoddehteľnú súčasť súpisu vykonaných prác.
Pri vybúraní materiálu, ktorý je vlastníctvom objednávateľa (t.j. mobiliár, obrubníky, stĺpiky a iné
znova použiteľné stavebné výrobky) je zhotoviteľ povinný posmpovať podľa vnútornej organizačnej
normy Hlavného mesta SR Bratislavy „Nakladanie s majetkom vo vlastníctve Hlavného mesta SR
Bratislavy“, ktorej kópia tvorí neoddehteľnú prílohu č. 6 Zmluvy.
Na základe požiadavky objednávateľa, najmä v prípadoch súvisiacich so zaistením bezpečnosti a
plynulosti cestnej premávky, sa úspešný uchádzač zaväzuje vykonávať plnenie aj mimo pravidelný
pracovný čas vrátane dní pracovného voľna, pokoja a sviatkov pri dodržiavaní a akceptovaní
všeobecne záväzných nariadení príslušnej mestskej častí.
Ak si rozsah prác vyžiada použitie dočasných dopravných značiek alebo zariadení, zabezpečí
zhotoviteľ všetko potrebné k ich osadeniu podľa objednávateľom dodaného a schváleného POD.
Všetky potrebné povolenia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cesmý
zákon) v platnom znení (tzn. situáciu, vyjadrenie dopr. inšpektorátu, určenie vydané cesmým
správnym orgánom) zabezpečuje Objednávateľ.
Úspešný uchádzač bude vykonávať plnenie bez vylúčenia cestnej premávky na dotknutej pozemnej
komunikácii, len s jej čiastočným obmedzením, ak sa s objednávateľom nedohodne inak. Dočasné
dopravné značenie (ďalej len „D D Z“) potrebné pre označenie miesta plnenia obstará a dopraví na
miesto použitia úspešný uchádzač, ktorý zabezpečí jeho osadenie v súlade so zákonom NR SR č.
8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a zákonom č. 135/1961
Zb. v platnom znení. Úspešný uchádzač zodpovedá aj za udržiavanie D D Z a jeho odstránenie po
ukončení plnenia.
V jednotkových cenách musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným
plnením záväzkov úspešného uchádzača vyplývajúcich zo zmluvy o dielo a osobitných požiadaviek
objednávateľa vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné tovary, služby a činnosti
nevyhnutné pre plnenie ako sú napr.: dopravné náklady, náklady na použitie potrebných
strojov/mechanizmov a zariadení, náklady na potrebný spotrebný materiál.
Kjrajský dopravný inšpektorát v Bratislave si vyhradzuje právo dodatočne zmeniť toto vydané
stanovisko alebo podmienky, ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo dôležitý
verejný záujem.

Predpokladaná dĺžka trvania uskutočnenia (výstavby) celého predmetu zákazky je 6 týždňov od
odovzdania staveniska.
Prílohy časti B.2 Opisu predmetu zákazky (uverejnené osobitne v profile verejného
obstarávateľa):
Príloha č. 1 —Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 - Výkaz výmer
Príloha č. 3 —Technické hsty mesta Bratislavy

č a s ť 2: Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Vrakuňská cesta,
Bratislava II.

1. Všeobecné údaje
1.1 IdentifÍLkačné údaje

Názov stavby : Rekonšttukcia združeného cyklistického chodníka Vrakuňská cesta, Bratislava II.
Miesto (kraj, okres) : Bratislavský kraj, okres Bratislava II., Bratislava —Ružinov,
2. Opis predmetu zákazky
2.1 Predmet zákazky
Predmetom zákazky je zlepšenie stavebno-technického stavu dotknutých úsekov MK s cieľom
zvýšiť živomosť vozovky združeného cyklistického chodníka. Nevyhovujúci stavebno-technický
stav vozovky nepriaznivo vplýva na mestskú časť, ktorou prechádza ako aj na priľahlý intravilán.
Realizáciou stavebných úprav sa zabezpečí zlepšenie bezpečnosti a plynulosti pešej a cyklistickej
premávky. Predmet zákazky zahŕňa aj vedľajšie (všeobecné) rozpočtové náklady, ktoré obsahujú:
- zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenie staveniska,
- náklady na dozor správcov inžinierskych sietí
- vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS),
- všetky ostatné geodetické podklady potrebné k preberaciemu konaniu a odovzdaniu stavby
- vypracovanie manuálu užívania verejnej práce ( stavebného diela), ktorý bude odovzdaný pri
preberacom konaní stavby v 4 vyhotoveniach
- dočasné dopravné značenie

2.2 Predpokladaná hodnota predmetu zákazky
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky : 289 620,98 € bez D PH
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe rozpočm spracovaného v programe Cenkros
4.
2.3 Ciele predmetu zákazky
Cieľom predmetu zákazky je realizácia stavebných prác za účelom zlepšenia stavebno-technického
statní vozovky. Základnými stavebnými prácami pri rekonštrukcií sú výmena obmsnej vrstvy
vozovky, bezbariérová úprava chodníkov, lokálne opravy zámkovej dlažby, výmena poškodených
obmbníkov, zosilnenie konštrukcie vozovky výmenou konštrukčných vrstiev v miestach, ktoré sa
presne určia a zamerajú pred reahzáciou prác, pričom smerové a výškové usporiadanie sa nemení.

2.4 Utniesmenie stavby
ZÚ l: 48°09'53.4"N 17°09’45.4"E
KÚl: 48°09'50.1"N 17°10'17.7"E

DÍžka úseku 1: 690,38 m
Začiatok pti priechode pre chodcov pri Martinskom cintoríne —uHca Maximihána Hella.

ZÚ2; 49°09'47.4''N 17°10'23.6"E
KÚ2; 48°09'40.6"N 17°10'37.8"E
DÍžka úseku 2: 360,80 m
Začiatok pri priechode pre chodcov na Poludníkovej uhci.

ZÚ3: 49°09'40.5"N 17°10'38.0"E
KÚ3: 48°09'39.7"N 17°10'40.3"E
DÍžka úseku 3: 53,30 m
Začiatok pri Kirižovaní s Astronomickou uhcou.

KÚ4: 48°09'40.6"N 17°10'37.8"E
DÍžka úseku 4: 320,37 m
Začiatok úseku 4 bude priamym napojením na úsek 3 a bude ukončený po priechod pre chodcov na
Astronomickej uhci.
3. Technická špecifikácia predmetu zákazky
3.1
Realizácia stavebných prác bude uskutočnená vo vybraných stavebných prácach na vybraných
konštrnkčných prvkoch podľa technickej a cenovej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu tejto časti
súťažných podkladov.
3.2
Uskutočnenie stavebných prác predmem zákazky je potrebné realizovať v súlade s príslušnými
legislatívnymi predpismi a plamými technickými normami, týkajúcich sa predmem zákazky.
3.3
Predmet zákazky uvažuje s rekonštrukciou chodníka so zachovaním cyklistickej a pešej premávky
podľa schváleného POD. Oddelenie pracovného priestoru od aktívnych jazdných pruhov bude
prenosnými dopravnými značkami Z4 osadenými na gumových podstavcoch.
Predmet zákazky obsahuje nasledovné stavebné práce:
- zafrézovanie začiatku a konca úseku asfaltovej úpravy,
- odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu z podkladu krym,
- odstránenie buriny z krajníc alebo obmbníkov,
- zosilnerde vozovky výmenou konštrnkčných vrstiev, skladba podľa zadania,
- aplikácia spojovacieho postreku z asfalm cesmého.

- vyiovnanie podkladu asfaltovou vrstvou,
- pokládka obmsnej vrstvy,
- asfaltové záHevky pozdĺžnych a priečnych spojov,
- rezanie dilatačných škár v zatvrdnutej betónovej mazanine,
- oprava resp. výmena zámkovej dlažby a obrubníkov,
- odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku,
- rekultivácia trávnika,
- napojenie chodníkov vybudovaním novej časti chodníka vrátane podkladovej vrstvy podľa zadania,
- bezbariérová úprava chodníkov,
- vytvorenie zelených plôch na ostrovčekoch,
- doplnenie zábradha popri parkovisku.
Rekonštmkcia pozostáva z výmeny obmsnej vrstvy poškodených častí podložia, vrátane vyrovnania
lokálnych nerovností, výškovou úpravou uhčných vpustí , hydrantov a bezbariérových obr-ubníkov.
Navrhovaná konštmkcia vozovky je súčasťou projektovej dokumentácie.
3.4
Podrobná špecifikácia je uvedená v zadaní/výkaze výmer, ktoré sú súčasťou týchto súťažných
podkladov a je poskytovaná v elektronickej forme.
3.5
Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom nahradiť stavebné výrobky a tovary navrhnuté
projektantom ekvivalenmými stavebnými výrobkami a tovarmi, ktoré však musia dosahovať
minimálne technické požiadavky a kvalitatívne parametre.
Uchádzač je povinný sa riadiť technickými listami mesta Bratislava, ktoré sú súčasťou týchto
súťažných podkladov a sú poskytované v elektronickej forme.
Fotodokumentácia —Vrakuňská cesta;
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Príloha č. 3

Výkaz vým er (Ponuka zhotoviteľa)

(3

Príloha č. 6 —C a sť 2

Obchodné meno uchádzača:*'
Adresa sídla uchádzača:
Meno oprávnenej osoby podpisovať za
firmu:

Meno kontaktnej osoby a jej funkcia:
Číslo telefónu kontaktnej osoby:
E-mail kontaktnej osoby:

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Ing. Róbert Sinály —generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva
Ing. Juraj Dančišín —obchodný riaditeľ a člen
predstavenstva
Ing. Peter Tekeľ —riaditeľ závodu Bratislava,
splnomocnený na podpis ponuky
+421 917 456 212
ponuky-ba@eurovia.sk

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
Rekonšttukcia cyklistického chodníka Vtakuňská cesta, Bratislava II.

Kritérium
C elková zm luvná cen a za p red m et zák azk y - ča sť 2
R ek on šttu k cia cyk listick éh o ch od n ík a V rakuňská
cesta , Bratislava II. (E U R )

Cena bez
DPH

DPH

Cena s DPH

272 318,64
EUR

54 463,73
EUR

326 782,37
EUR

Vyššie uvedenú ponuku sme vypracovali v súvislosti s verejným obstarávaním vyhláseným
obstarávateľskou organizáciou: METRO Bratislava, Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava na
predmet zákazky: „Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave
2021“ .
Táto ponuka je záväzná do uplynutia lehoty viazanosti ponúk uvedenej v súťažných podkladoch
verejného obstarávania.
Prílohou Návrhu na plnenie kritéria je nami - uchádzačom vyplnený Výkaz výmer v súbore
Microsoft Excel.
V Bratislave dňa 28.12.2021
Obchodtié meno
Sídlo! miesto podnikania
IČO:

E U R O V I A SK, a.s.
Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
31651518

Peter Tekeí

Digitálne podpísal
' Peter Tekeľ
Dátum: 2021.12.28
14:45:59 +01'00'

Ing. P eter T ekeľ
riaditeľ záv o d u Bratislava
sp ln o in o cn en ý n a p o d p is pon u k y

'' V prípade podania spoločnej ponúk)' je potrebné v tom to riadku tabuľky uviesť obchodné meno kontaktného
uchádzača, ktorého si spoločne určila skupina uchádzačov.
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k r y c í l is t r o z p o č t u
stavba:
REKONŠTRUKCIA ZDRUŽENÉHO CYKLISTICKÉHO CH ODNÍKA VRAKUŇSKÁ
CESTA, BRATISLAVA II.
Objekt:

SO - SPEVNENÉ PLOCHY
JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

19. 11. 2021

IČ DPH:
Zhotoviteľ:
EUROVIA SK, a.s.

IČO:

31651518

IČ DPH:

SK2020490274

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

272 318,64

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00
272 318,64

20,00%
20,00%

0,00
54 463,73

Cena s DPH

V

Spracovateľ

Projektant

Dátum a podpis:

326 782,37

EUR

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Pečiatka

Zhotoviteľ

D igitálne podpísal

Dptpr
r c LCI

I c

l Dátum: 2021.12.28
14:33:48 +01'00'

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka
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Pečiatka

REK A PITULÁCIA RO ZPO Č TU
stavba:
REKONŠTRUKCIA ZDRUŽENÉHO CYKLISTICKÉHO CHODNÍKA VRAKUŇSKÁ
CÉSTA, BRATISLAVA II.
Objekt:

SO - SPEVNENÉ PLOCHY
Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

19 .11. 2021

Projektant:
Spracovateľ:

EUROVIA SK, a.s.

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

272 318,64
264 746,63

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemné práce

33 472,67

5 - Komunikácie

108 844,07

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

122 429,89

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

7 572,01
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ROZPOČET
Stavba:
REKONŠTRUKCIA ZDRUZENEHO CYKLISTICKÉHO CHODNÍKA VRAKUNSKA
CESTA, BRATISLAVA II.
Objekt:

SO - SPEVNENÉ PLOCHY
Miesto:

D á tu m :

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:
PČ Typ

1 9 .1 1 . 2 0 2 1

EUROVIA SK, a.s.
Kód

Spracovateľ:
Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Náklady z rozpočtu

272 318,64

D

HSV

Práce a dodávky HSV

D

1

Zemné práce
Zarezanie koreňov strom ov kolm o na sm er rastu a
ochrana obnaženej časti s odvozom odstránených častí
na vzdial. 50 m

1

K

11220110101 .S

2

K

12110111201.S

3

K

122101102.S

4

K

132111101 .S

5

K

162301122.S

6

K

167101102.S

7

K

162501143.S

8

K

181101102.S

29,23

1 490,73

m3

377,700

5,86

2 213,32

m3

171,275

9,37

1 604,85

m3

61,200

31,81

1 946,77

m3

610,175

6,50

3 966,14

m3

610,175

1,04

634,58

Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k
cene za každých ďalších a začatých 1000 m

m3

17 695,075

0,02

353,90

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením

m2

434,698

0,38

165,19

m2

4 533,785

0,11

498,72

m2

1 856,525

2,51

4 659,88

623,792

0,06

37,43

O dstránenie zatrávnenej vrstvy hr. 0,2 m s prem iestn.
na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do
1000 m3
O dkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2,
nad 100 do 1000 m3
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm - ručným náradím v
blízkosti koreňovei sústavy strom ov
Vodorovné prem iestnenie výkopku po spevnenej ceste
z horniny tr.1 -4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť
do 1000 m
N akladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1 -4 nad
100 do 1000 m3

O čistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,
betónového alebo dláždeného
R ozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.
do 200 mm

938908411.S

10

K

181301113.S

11

M

1036400001 OO.S Zem ina p re terénne úpravy - ornica
18040211101 .S

13

M

005720001500.S

33 472,67
51,000

K

K

264 746,63

ks

9

12

Cena celkom [EUR]

t

Založenie trá vnika parkového výsevom v rovine do 1:5
vrátanie zálievky 7l/m 2 2x

m2

1 856,525

0,54

1 002,52

Osivá trá v - výbe r trávových sem ien

kg

58,481

5,70

333,34

m2

1 856,525

0,05

92,83

m3

25,991

8,46

219,88

t

219,202

6,84

1 499,34

t

692,518

12,54

8 684,18

t

462,370

7,98

3 689,71

t

2 709,699

0,14

379,36

m2

22,500

22,44

504,90

m2

22,500

5,44

122,40

O brobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na
svahu do 1 :5
Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000
m
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01)
ostatné
P oplatok za skladovanie - zem ina a kam enivo (17 05)
ostatné
P oplatok za skladovanie - bitúm enové zm esi, uholný
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné

14

K

183403114.S

15

K

185851111.S

16

K

979089012

17

K

171209002.S

18

K

979089212

19

K

998225111.S

20

K

564861111.S

21

K

567133113.S

22

K

565151211.S

Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím
a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm

m2

22,500

24,27

546,08

23

K

577144211.S

A sfaltový betón vrstva obrusná AC 11 0 v pruhu š. do
3 m z nem odifik. asfaltu tr. 1, po zhutnení hr. 50 mm

m2

22,500

23,47

528,08

24

K

564851111.S

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením , po
zhutnení hr. 150 mm

m2

434,698

11,80

5 129,44

5

D

Presun hm ôt pre pozem nú kom unikáciu a letisko s
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

Komunikácie

108 844,07

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením , po
zhutnení hr. 200 mm
Podklad z kam eniva stm eleného cem entom s
rozprestretím a zhutnením , C BGM C 5/6, po zhutnení
hr. 180 mm
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PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.ce n a [E U R ]

C ena celkom [EUR]

25

K

567123 114.S

Podklad z kam eniva stm eleného cem entom , s
rozprestrenm a zhutnením CBGM G 5/6, po zhutnení
hr. 150 mm

m2

1 292,781

14,48

18 719,47

26

K

57275411101 .S

Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým
betónom AC hr. od 20 do 40 mm

m2

1 049,355

8,19

8 594,22

27

K

5 7 3211108.S

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kam enivom z
asfaltu cestného v m nožstve 0,50 kg/m2

m2

4 965,524

0,49

2 433,11

28

K

577144111.S

A sfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3
m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm

m2

4 965,524

12,65

62 813,88

29

K

59114112101 .S

m2

152,208

24,05

3 660,60

30

M

5 8 3810000300.S

t

50,229

82,46

4 141,88

31

K

596911331 .S

m2

54,600

11,72

639,91

32

M

592460007200.S

m2

54,600

18,50

1 010,10

Kladenie dlažby z kociek drobných do lôžka z
cem entovej malty, vrátanie vyplnenia škár škárovacou
homotou pre kam enné dlažby
Kocka dlažobná drobná z vyvretých hornín, veľkosť
120 mm
Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z
kam eniva ťaženého s vyplnením škár
D lažba betónová p re nevidiacich, rozm er 20 0x200x60
mm, prírodná

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

122 429,89

Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kam enin,
dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t

33

K

113106121 .S

34

K

113107241 .S

35

K

113155410.S

36

K

11320211101 .S

37

K

113206111.S

38

K

113307212.S

O dstránenje podkladu v ploche nad 200 m2 z kam eniva
ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t

39

K

113307231 .S

O dstránenje podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu
prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t

40

K

966005111.8

41

K

9660061331.8

42

K

89 933111101.8

V ýšková úprava poklopu šachiet do 200 mm

43

K

767225110.8

O sadenie sam ostatného stĺpika do betónového základu

O dstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr.
vrstvy do 50 mm, -0,09800t
Frézovanie bet. podkladu alebo krytu s prek., plochy
cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 3 m, hr. do
50 mm 0 ,1 2 7 1
Vytrhanie obrúb kam enných, s vybúraním lôžka, z
krajnikov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t,
očistenie a uloženie na palety
V ytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z
krajnikov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t

Rozobratie cestného zábradlia s betónovým i pätkam i, 0,03500t
O dstránenie betónových prvkov zaklinovaných v zemi
alebo obetónované, -0,03700t

m2

59,532

4,18

248,84

m2

4 718,061

1,57

7 407,36

m2

1 049,355

2,71

2 843,75

m

2 604,500

5,70

14 845,65

m

50,290

6,28

315,82

m2

343,096

1,55

531,80

m2

343,096

3,36

1 152,80

m

20,350

14,40

293,04

ks

20,000

33,66

673,20

ks

4,000

64,80

259,20

ks

158,400

28,50

4 514,40

ks

158,400

9,12

1 444,61

C estný stĺpik OS - 1000 m m ,ocď o vý, farebnosť RAL
44

M

4044900001 OO.S

45

K

914001211.8

M ontáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej
veľkosti do 1 m2 objím kam i na stĺpiky alebo konzoly

ks

32,000

7,98

255,36

46

K

914501121.8

M ontáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m
do betónového základu

ks

21,000

27,36

574,56

47

M

404490008400.S

S tĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky

ks

84,000

9,12

766,08

48

M

4044400001OO.S

Ú chyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn

ks

32,000

2 ,2 8

72,96

49

M

404490008600.S

Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová

ks

21,000

1,14

23,94

50

M

ks

27,000

41,38

1 117,26

51

M

ks

1,000

47,99

47,99

52

M

404410175628

N ávesť Z D Z 326-10 "P riechod p re cyklistov
(um iestnenie vpravo)", Z n lisovaná, V2-600x600 mm,
RA1, P3, E2, S P I

ks

2,000

47,99

95,98

53

M

404410182180

Špeciálna dodatková tabuľa Z D Z 514 V2RA1
"Obojsm erná jazda cyklistov", ro zm er 450x600 mm, Zn
lisovaná, P3, E2, S P I

ks

2,000

40,58

81,16

54

K

915711711.8

Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým
studeným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky
125 mm biela základná

m

78,000

1,14

88,92

55

K

915711811.8

V odorovné dopravné značenie dvojzložkovým
studeným plastom vodiacich čiar súvislých šírky 250
mm biela základná

m

425,860

4,56

1 941,92

7016, chránený vrstvou zinkom a práškovým
vypaľovaným lakom

40441009070010 R egulačné značky - špeciálne cestičky, zm enšený
1
rozmer, fólia RA1, pozinkovaná
N ávešť Z D Z 325-10 "Priechod p re chodcov
404410175624
(inform ačná značka,um iestnenie vpravo)", Z n lisovaná,
V I -600x600 mm, RA1, P3, E2, S P I
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PČ Typ

Kód

56

K

915721311.S

57

K

915791111.S

58

K

915791112.S

59

K

916561211.S

60

M

592170001400.S

Popis

MJ

Vodorovné dopravné značenie dvojziožkovým
studeným piastom prechodov pre chodcov, šípky,
sym boiy a pod., bieia zákiadná
Predznačenie pre značenie striekané farbou z
náterových hm ôt deiiace čiary, vodiace prúžky
Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou
aiebo vykonávané z náterových hmôt
O sadenie záhonového alebo parkového obrubníka
betónového, do iôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s
bočnou oporou
O brubník parkový, š x v 100x250 mm, prírodný
O sadenie chodník, obrubníka kam enného stojatého do
iôžka z betónu prostého C 16/20 s bočnou oporou,
vrátanie vyplnenia škár škárovacou hom otou pre
kam enné obrubníky
O brubník kam enný rovný z vyvretých hornín, šxv
320x200 m m
Vyčistenie škár v betónovom v betónovom podklade a
ich zaliatie asfaltovou zálievkou (bez m a t.) , š. 10-20
mm

Množstvo

J.cena [EUR]

C ena celkom [EUR]

m2

48,200

18,24

879,17

m

503,860

0,13

65,50

m2

48,200

0,25

12,05

m

2 196,175

10,67

23 433,19

ks

2 196,175

3,10

6 808,14

m

750,750

16,32

12 252,24

m

225,225

63,38

14 274,76

m

587,000

1,21

710,27

kg

763,100

0,91

694,42

61

K

917461112.S

62

M

583810001300.5

63

K

91972422101 .S

64

M

111630000900.S

A sfaltová zálievka m odifikovaná p re výplň šká r vo
vozovkách za horúca

65

K

9197265121.S

T esnenie škár natavovacou páskou š. 10 mm

m

3 462,638

0,30

1 038,79

66

M

111640001900.S

A sfaltová p á ska natavitei'ná sam olepiaca.

m

3 462,638

2,51

8 691,22

67

K

919735 114.S

m

938,438

2,22

2 083,33

68

K

979087212.S

t

1 149,802

1,55

1 782,19

69

K

966006211.S

3,000

45,51

136,53

70

K

979082213.S

t

1 149,802

7,87

9 048,94

71

K

979082219.S

t

33 341,358

0,01

333,41

72

K

97908721201 .S

t

377,650

1,55

585,36

73

K

97908221301 .S

t

377,650

0,01

3,78

74

K

000300012.S

75

K

000300021 .S

76

K

000300031 .S

77

K

00040004101 .S

Rezanie existujúceho asfaltového krytu aiebo podkladu
hĺbky nad 150 do 200 mm
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú
dopravu sutiny
O dstránenie (dem ontáž) zvislej dopravnej značky zo
stĺpov, stĺpikov aiebo konzol, -0,00400t
V odorovná doprava sutiny so zložením a hrubým
urovnaním na vzdialenosť do 1 km
Príplatok k cene za každý ď alší aj začatý 1 km nad 1
km pre vodorovnú dopravu sutiny
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú
dopravu kam enných obrubníkov
V odorovná doprava kam enných obrubníkov so
zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km

ks

G eodetické práce - vykonávané pred výstavbou
výškové m erania
G eodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby
výškové m erania
G eodetické práce - vykonávané po výstavbe zam eranie
skutočného vyhotovenia stavby

eur

1,000

296,40

296,40

eur

1,000

296,40

296,40

eur

1,000

296,40

296,40

Projektové práoe - náklady na prípravu POV

eur

1,000

1 083,10

1 083,10

eur

1,000

1 653,00

1 653,00

eur

1,000

1 653,00

1 653,00

eur

1,000

1 653,00

1 653,00

Zariadenie staveniska - dočasné dopravné značenie
(podľa POD - 1.ETAPA)
Zariadenie staveniska - dočasné dopravné značenie
(podľa POD - ii.ETAPA)
Zariadenie staveniska - dočasné dopravné značenie
(podľa POD - iii.ETA PA )

78

K

00060002401 .S

79

K

00060002402.S

80

K

00060002403.S

81

K

000600042.S

Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia

eur

1,000

172,17

172,17

000700041 .S

D opravné náklady - vnútrostaveniskový presun
z m edziskiádky k objektu bez rozlíšenia

eur

1,000

468,54

468,54

82

K
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Príloha č. 4

Harm onogram postupu prác

r")

( )

HARMONOGRAM
STAVBA:

Z h o to v ite ľ:

„Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave 2 0 2 1 - Časť 2: Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Vrakunská cesta, Bratislava H"

EU R O VIA SK, a.s.

1. tý ž d e ň

1Lehota

v ýsta vb y v d ň o c h (42 d n í )

Prevzatie staveniska
Dočasné d o p ra vn é značenie
O d stán en ie o rn ice
Búracie p rá ce s o d v o z o m s u te n a skládku
P o dkladové v rstvy
O sadenie o b ru b n ík o v
Realizácia krytu
Trvalé do p ra vn é značenie
D okončovacie práce
O dovzd an ie die la

.

I

z

1

i

I . I

I

.

I

7

.

1

,

1

..

1

u

1

u

1 13 1 . .

15 I

16 I

17 I

11

1

5. tý žd e ň

4. týžd e ň

3 . týžd e ň

2. týžd e ň
!

19

1

20

1

21

22

1

23

1

24

1

u

1

2«

1

2

I

“

29

1

30

1

31

1

22

1

6 . týžd e ň
33

1

34

1

35

36 1 37 1 34 I

39 I

40 1 4
• 1 “

l')

o

Príloha č. 5

Zoznam subdodávateľov a
podzhotoviteibv

r")

(J

p r íl o h a

č .5

Názov zákazky:
„R eko n š tru kc ie zd ru žených c h o d n ík o v a cyklo ch o dn íkov v B ra tis la v e 2 0 2 1 - Č a s ť2 : R ekon štrukcia zd ru že n é h o
cyklistického c h o d n ík a V raku nská cesta, B ra tis la v a / / "

Z O Z N A M SUBDODÁVATEĽOV
Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. ,so sídlom O sloboditeľov 66, 040 17 Košice, IČO: 31651518 tým to čestne vyhlasuje, že v
zákazke „Rekonštrukcie združených chodníkov a cyklochodníkov v Bratislave 2021 - Časť 2: Rekonštrukcia
združeného cyklistického chodníka Vrakuňská cesta, Bratislava M"
a) ne bude m využívať subdodávky a celé plne nie zabezpečím sám (tým nie je vylúče ná neskoršia možnosť zme ny>
avšak za splne nia pravidiel pre zme nu subdodávateľov počas plne nia zmluvy uvedených v súťažných podkladov)
b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:
1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tre tím osobám: 4,03 %
navrhovaní subdodávatelia a predm et subdodávok:
Osoba oprávnená
konať za
Sídlo

Názov
subdodávateľa

IČO

subdodávateľa v
rozsahu meno a

subdodávateľa

subdodávateľa

priezvisko, adresa

Predmet
subdodávky

pobytu, dátum
narodenia
DOPRAVNE
ZNAČENIE s.r.o.

Strojárenská
8481/4
917 02 Trnava

34 139 184

Ing. Juraj
Kostolanský,
konateľ
bydlisko: Píla 118,
900 89 Píla,
dátum narodenia:

Trvalé dopravné
značenie a dočasné
dopravné značenie

4.5.1966
1

3. Vyhlasujem, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podm ienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 32 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6
písm. a) až h) a ods.7 zákona o verejnom obstarávaní.

r '" )

O

Príloha č. 8

Vysvetlenie č. 1

C)

o

v nadväznosti

na obdržanie žiad ostí o vysvetlenie vo vzťahu ku PD a VV č. 1, zasielam e Vám ich

znenie a odpovede na ne:
Otázka č,1
V p o skytn u to m výkaze vým er pre „ČASŤ 1: R ekonštrukcia združeného c y k listické h o chodníka
Račianska ulica, Bratislava III" je položka č. 14:
14 K 1 83 40 31 14 .8 743,589 m 2 746,570 0,00
Z uvedeného popisu nám nie je jasné o aké práce sa jedná. M ôže verejný o b s ta rá v a te ľ upraviť popis
p oložky č. 14 tak, aby bolo jasné o aké práce ide?
O dpoveď č. 1:
Ide o preklep - Položka 14. má z n ie ť :
Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5

Otázka č.2
V p o skytn utých výkazoch vým er pre Časť 1, Časť 2 a Časť 3 je uvedená m ate riá lová položka „Kocka
dlažobná drobná z vyvretých hornín, ve ľko sť 120 m m ". M ôže verejný o b s ta rá v a te ľ konkrétne
š p e cifiko va ť a aký typ dlažby sa jedná (štiep an á/re zan á, žu la /b aza lt)?
O dpoveď č. 2:
Š tiepané bazaltové kocky
Otázka č. 3
V p oskytn utých výkazoch vým er pre Časť 1, Časť 2 a Časť 3 je uvedená m ate riá lová položka
„O brubník kam enný rovný z vyvretých hornín, šxv 320x200 m m ". M ôže verejný o b s ta rá v a te ľ konkrétne
š p e cifiko va ť a aký typ obrubníka sa jedná (štiep an ý/reza ný, žu la /b aza lt)?
O dpoveď č. 3:
Rezaný žulový obrubník
Otázka Č.4
V p rojektovej d o ku m e ntácie pre „ČASŤ 1: R ekonštrukcia združeného cy k lis tic k é h o chodníka Račianska
ulica, B ratislava III" je v technickej správe uvedené, že na obrusnú vrstvu a s fa lto b e tó n u má byť použitý
AC 11 O - PMB 25/55-65; I. Vo výkaze vým er je položka č. 24 „A s fa lto v ý betón vrstva obrusná AO 11 O
v pruhu š. do 3 m z nem odifik. a sfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 m m ". M ôže verejný o b sta rá va te ľ
je d no zna čn e d efin ova ť aký a sfa lto b e tó n m á byť p ou žitý (m o d ifik o v a n ý /n e m o d ifik o v a n ý)?
O dpoveď č. 4:
m o d ifiko va n ý
Otázka č. 5
V p o skytn u to m výkaze vým er pre „ČASŤ 3: R ekonštrukcia cy k lis tic k é h o chodníka Kutlíkova ulica,
B ratislava V." je položka č. 2 „O dkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000
m 3" o m no žstve 341,550 m3. V te chn ickej správe sa uvádza, že navrhovaný stav kopíruje šírkové
pom ery e xistujúce ho chodníka. Z uvedeného nám nie je jasné, kde sa požadované m nožstvo výkopu v
položke č.2 má realizovať. M ôže verejný o b s ta rá v a te ľ o b ja sn iť tú to nezrovnalosť?
O dpoveď č. 5:
S pom enutý te x t ta m je uvedený kvôli ohláške, chodník sa čia sto čn e rozširuje. Zároveň výkopy vznikajú
pozdĺž celej trasy, kde je nutné osadiť parkový obrubník, nakoľko sa o kolo neho m usí e xistujúci terén
odkopať.

o tá zka č. 6
V p oskytn utom výkaze vým er pre „ČASŤ 1; R ekonštrukcia združeného cy k lis tic k é h o chodníka
Račianska ulica, Bratislava III" je položka č. 3 „O dkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2,
nad 100 do 1000 m 3" o m nožstve 400,775 m3. V te chn ickej správe sa uvádza, že navrhovaný stav
kopíruje šírkové pom ery existujúce ho chodníka. Z uvedeného nám nie je jasné, kde sa požadované
m nožstvo výkopu v položke č.3 má realizovať. M ôže verejný o b s ta rá v a te ľ o bjasn iť tú to nezrovnalosť?
S pom enutý te x t ta m je uvedený kvôli ohláške, chodník sa čiastočn e rozširuje. Zároveň výkopy vznikajú
pozdĺž celej trasy, kde je nutné osadiť parkový obrubník, nakoľko sa okolo neho m usí e xistujúci terén
odkopať.
N akoľko vysvetleniam i nedochádza ku žiadnym p od statným zm enám , verejný o b sta rá va te ľ lehotu na
predkladanie ponúk nepredlžuje.
METRO Bratislava, a.s.

Príloha č. 9

Poistenie zhotoviteľa

I

')

L)

HDI
HDI Versichcrung AG,
organizační složka
Jugoslávská 620/29,120 00 Praha 2

T e l: +420-220 190 210
Fax: +420-220 190 298
monika.borkovcova@ /!í/íczec/7.cz

Potvrzení o pojišténí odpovédnosti
Toto potvrzení o poj istení slouží výlučne k inform ačním účelúm a neprenáší na m ajitele tohoto potvrzení žádná
práva. Toto potvrzení nedoplňiije, nerozširuje ani nem ení pojistné krytí níže uvedené pojistné smlouvy.
Pojisťítel:

HDI V ersicherung AG, se sídlem ve Vídni,
Rakouská republika,
jednajíeí prostfednictvím
HDI V ersicherung AG, organizační složka
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2
IČO 279 36 062

Pojistník;

EU R O V IA CS, a.s.
U M ichelského lesa 1581/2
140 00 Praha 4, Michle
IČO 452 74 924

Pojišténí:

EUROVIA CS, a.s.
U M ichelského lesa 1581/2
140 00 Praha 4, Michle
IČO 452 74 924
VIALAB CZ s.r.o.
N árodní 138/10
110 00 P raha 1
IČO 612 50 210
EU R O V IA Kam eňolom y, a.s.
Londýnská 637/79a
460 01 Liberec X I - Rúžodol
IČO 270 96 670
V ČO - Východočeská obalovna, s.r.o.
Kutnohorská 227
500 04 H radec K rálové - Plačice
IČO 259 47 800
Liberecká obalovna, s.r.o.
H rádecká 247
460 01 Liberec XXXIH - M aehnín
IČO 622 45 589
EUROVIA Silba, a.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň - Lobzy
IČO 648 30 551
GJW Praha spol. s r.o.
M ezitraťová 137
198 21 Praha 9 - Hloubétín
IČO 411 92 869

HDI V ersich eru n g AG, o rganizační složka
Z a p s a n á v obchodnim rejstfiku v ed en ém M éstským so u d e m v P ra z e , oddii A, vložka 56166

i č 276 36 062

HDI
SILASFALT s.r.o.
Štépaňákova 693/14
719 00 Ostrava - Kunčiče
IČO 623 02 370
Jihočeská obalovna, spol. s r.o.
370 01 Planá 76
okres České Budéjovice
IČO 608 27 823
OBALOVNA LETKOV, spol. s r.o.
Letkov 171
326 00 Plzeň
IČO 497 90 633
OM T —Obalovna Moravská Tŕebová, s.r.o.
Borušov č.p. 1
571 01 M oravská Tŕebová
IČO 274 85 650
VDZ S.A.R., s.r.o.
Sokolovská 81/55
186 00 Praha 8, Karlin
IČO 257 41 829
Pražská obalovna Herink, s.r.o.
H erink 26
251 01 Ŕíčaiiy u Prahy
IČO 288 88 995
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice
IČO 31 651 518
EUROVIA CS, a.s. - organizačná zložka Slovensko
Osloboditeľov 66
040 17 Košice
IČO 31 818 714
EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice - Barca
IČO 36 574 988
VIALAB SK s.r.o.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice
IČO 45 338 159
Olomoncká obalovna Hnevotín, s.r.o.
783 47 Hnévotín 431
IČO 283 40 710
UNIASFALT s.r.o.
919 09 Šelpice 136
IČO 44 557 051

HDI V ersich erung AG, organizační složka
Z a p sa n á v obchodnim rejstriku v ed en ém IVIéstským so u d e m v P ra ze, oddii A, vložka 56166

IČ 2 7 6 36 062

HDI
PREFA PRO, a.s.
K rálovická 267
250 01 Zápy
IČP 030 87 344
EUROVIA CS, a.s.
Filialas Lietuvoje
V ilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 85
K o d a s 302813831

Reditelstvi silnic a dálnic ČR
N a Pankráci 546/56
140 00 Praha 4 - N usle
Hlavné mesto SR Bratislava
Slovenská správa ciest Bratislava
M iletičova 19
823 19 Bratislava
IČ 000 03 328
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
M lynské N ivy 45
821 09 Bratislava
IČO 359 19 001
Pardubický kraj
Komenského nám estí 125
532 01 Pardubice
K rálovéhradecký kraj
Pivovarské nám éstí 1245
500 03 Hradec Králové
Správa železnic, štátni organizace
D láždená 1003/7
110 00 Praha 1 - Nové Mesto
IČO 70 99 42 34
DIVia stavební, s.r.o.
U M ichelského lesa s.r.o.
140 00 Praha 4, M ichle
IČO 097 98 757
Pojistná smlouva č.:

2102178

L im it pojistného pln en í;

K č 255.000.000,pro jednu a všechny pojistné události béhem
pojistného období

Rozsah krytí:

odpovšdnost za újmu zpúsobenou provozní
činnosti
odpovédnost za újmu zpúsobenou vadou
výrobku
pojišténí regresu zdravotních pojišťoven

HDI V ersich erung AG, organizační složka
Z a p s a n á v obchodnim rejstľíku v e d e n é m M éstským so u d e m v P ra z e , oddii A, vložka 56166

IČ 276 36 062

HDI
pojišténí odpovédnosti za újmu na vécech
užívaných
pojišténí odpovédnosti za újmu na
pronajatých nemovitých hmotných vécech
pojišténí odpovédnosti za újmu na vécecli
prevzatých
pojišténí odpovédnosti z držby nemovitých
hmotných vécí
pojišténí odpovédnosti za véci zaméstnancú
pojišténí odpovédnosti za nemajetkovou
újmu
pojišténí krížové odpovédnosti
pojišténí subdodavatelú pojišténého
Spoluúčasť.

Kč 255.000,pro každou pojistnou událost

Ú zem ní rozsah pojiSténí:

Celý svét s výjim kou území USA a Kanady

Doba pojišténí:

1 .1 .2 0 2 2 - 1.1.2023

V Praze, dne 15.12.2021

H D I Versicheruna A<3ig'it3\né

orgam:

p o d ep sal M o n ik a
Borkovcová
D a tu m :
2 0 2 1 .1 2 .1 5
1 6 :2 2 :3 3 +01 'C 0'

HDI V ersich erung AG, o rganizační složka
Z a p s a n á v o bchodnim rejsthku v ed en ém M éstským so u d e m v P ra z e , oddíl A, vložka 56166

IČ 276 36 062

