Príloha č. 2

Oprávnenia Účastníka 1 a Účastníka 2 počas trvania zmluvy

1.

Účastník 1 má právo, aby mu Účastník 2 na vyžiadanie poskytol:
a)
zmluvu o dielo k dielu,
b)
prieskumy, rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia k predmetnému dielu,
c)
vstup na stavbu pri realizácii diela.

2.

Účastník 1 má oprávnenie vykonávať kontrolu pred, po a počas celej realizácie diela. Táto kontrola zahŕňa najmä,
nie však výlučne:
a)
pripomienkovanie zadania pre výber generálneho dodávateľa diela,
b)
účasť pri výbere generálneho dodávateľa diela,
c)
pripomienkovanie zmluvy o dielo k dielu,
d)
pripomienkovanie dodatkov k zmluve o dielo k dielu.

3.

Účastník 1 má pred, po a počas realizácie diela najmä, nie však výlučne tieto oprávnenia:
a)
účasť pri odovzdaní a prevzatí diela,
b)
účasť na kontrolných dňoch,
c)
účasť na kontrolnom zameraní terénu zhotoviteľom diela pred zahájením prác,
d)
hlásiť archeologické nálezy,
e)
spolupracovať s pracovníkmi zhotoviteľa diela pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo na
obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami,
f)
kontrolovať spôsob a postup uskutočnenia diela v súlade so zachovaním BOZP a v súlade s OŽP,
g)
sledovať priebeh výstavby diela z hľadiska dodržiavania technologických postupov montáže,
h)
kontrolovať uskutočňovania diela v súlade s harmonogramom prác a upozorňovanie zhotoviteľa diela
na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre prípadné uplatnenie majetkových sankcií
podľa uzatvorenej zmluvy o dielo so zhotoviteľom,
i)
kontrolovať vhodnosť použitia stavebných materiálov, výrobkov, hmôt, strojov a zariadení z hľadiska
STN,
j)
kontrolovať súlad s STN a STN EN,
k)
kontrolovať, či zhotoviteľ diela vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcii a
prác, kontrola ich výsledkov a vyžiadaní dokladov, ktoré preukazujú kvalitu realizovaných prác a
dodávok (atesty, protokoly a pod.),
l)
kontrolovať tých častí dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,
m)
kontrolovať súlad rozpočtu a cenou diela,
n)
kontrolovať čerpanie nákladov diela,
o)
kontrolovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov a faktúr zhotoviteľa diela,
ich súlad s podmienkami zmlúv o dielo a ich predkladanie k likvidácii objednávateľovi v zmysle zmluvy
o dielo,
p)
predkladať návrhy prípadných opatrení k zníženiu nákladov realizácie,
q)
prerokovať dodatky a zmeny projektu diela, ktoré nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú kvalitu
diela,
r)
starostlivosť o systematické dopĺňanie dokumentácie, podľa ktorej sa dielo realizuje a evidovanie
dokumentácie dokončených častí diela,
s)
posúdiť oprávnenosti a účelnosti prípadných prác naviac,
t)
kontrolovať vedenie stavebných a montážnych denníkov v súlade s podmienkami uvedenými v
príslušných zmluvách,
u)
kontrolovať zmenové listy a práce naviac,
v)
kontrolovať odstraňovanie vád a nedorobkov zistených pri preberaní diela v dohodnutých termínoch,
w)
účasť pri odovzdaní a prevzatí stavby.

4.

Účastník 1 má po dokončení diela najmä, nie však výlučne tieto oprávnenia:
a)
pripraviť podklady na odovzdanie diela do užívania Účastníkovi 2 a záverečné zhodnotenie diela v
priebehu realizácie,
b)
spolupracovať so Účastníkom 2 pri záverečnom vyúčtovaní diela,
c)
účasť na kolaudačnom konaní,
d)
priebežne vyhotovovať fotodokumentáciu.
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5.

Účastník 2 má povinnosť:
a)
informovať o priebehu výstavby diela Účastníka 1,
b)
informovať Účastníka 1 bezodkladne o všetkých závažných okolnostiach.
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