Zmluva o dielo
uzavretá podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
(ďalej

len „Zmluva")

Článok 1.
Zmluvné strany

1.

Objednávateľ:

Sídlo:

MESTO PREŠOV
Hlavná 73, 080 01 Prešov
Ing. Andrea Turčanová , primátorka mesta
primatorka@presov.sk
00 327 646
2021225679

zastúpený:
mailová adresa:
I ČO:
DIČ:
I Č DPH:
ČSOB a.s.
Bankové spojenie:
Číslo účtu: IBAN:
SK94 7500 0000 0040 2854 2408
Kontaktné osoby za objednávateľa
vo veciach zmluvných :
Ing. Viliam Majda, PhD

(ďalej

len „Objednávate!"')

a

2.

Zhotoviteľ:

obchodné meno:
sídlo:
zastúpená

Správa a údržba komunikácii mesta Prešov, s.r.o.
Pionierska 24 , 080 05 Prešov
Ing. Jaroslav Greguš, PhD, konateľ

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
email:

31 71094073
2020523890
SK2020523890
se kretariat@spravaciestpresov.sk

(ďalej

len „Zhotovíte!"')

Článok II.
Výklad pojmov
Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, nasledujúce výrazy a slovné spojenia použité v tejto Zmluve a
za podmienok v nej uvedených znamenajú:
2.1

„Deň"

znamená kalendárny deň;
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deň ,

,,Deň začatia stavby" znamená
vykonávanie Diela.

2.3

„Dielo" znamená súbor objektov stavby zhotovovaných v zmysle čl. IV Zrr _

2.4

„Dočasné stavby" znamenajú všetky stavby uvedené v odseku 18.2 Zrr _
ktoré sú na Stavenisku nevyhnutné na zhotovenie a dokončenie Diela a odst.re-vád na Diele.

2.5

„Dokončenie Diela" znamená termín ukončenia prác Zhotoviteľa na Stavenisku s_ ___~
výstavbou a dokončením celého Diela v lehote stanovenej touto Zmluvou ::.:
nedorobkov.

2.6

„ Dokumentácia pre stavebné povolenie" alebo len v skratke „OSP" z.,-=projektovú dokumentáciu vypracovanú projektantom a schválenú príslušným sta ,:_
úradom v stavebnom konaní.

2. 7

„Dokumentácia skutočného zrealizovania stavby" ďalej len v skratke „DSZS" znar:projektovú dokumentáciu vypracovanú Zhotoviteľom na základe skutočné ho zrealizova- =
Diela a odsúhlasenú Objednávateľom .

2.8

„Konzultant nákladov" znamená osobu určenú Objednávateľom , ktorá bude vykonáva,
konzultačnú a kontrolnú činnosť v oblasti stavebníctva v súvislosti s cenami materiálov
stavebných prác, montážnych prác a fakturácie.

2.9

„Koordinátor projektovej dokumentácie" znamená osobu, určenú Objednávateľom, ktorá
zabezpečuje koordináciu projektovej dokumentácie a jej zmien z hľadiska zaistenia
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, t.j. koordinuje projektantov pri presadzovaní zásad

kedy má

Zhotoviteľ

pod ľa

=

2.2

Z'Tlluvy začať

=

prevencie rizík.
2.1O

„Materiály" znamenajú veci všetkého druhu (iné než Technologické zariadenie), ktoré majú
tvoriť alebo tvoria časť diela, vrátane materiálov dodaných bez zabudovania (ak sú), ktoré

majú byť dodané zhotoviteľom podľa zmluvy.
2.11

„Nepriaznivé klimatické podmienky" znamená nepriaznivé klimatické podmienky v lokalite
Staveniska, tak ako ich definuje bod 6.3 tejto Zmluvy.

2.12

„Objednávateľ" znamená osobu uvedenú v článku 1. Zmluvy, ktorá je stavebníkom Diela,
ako aj právnych nástupcov tejto osoby, s výnimkou osôb, ktoré nadobudli práva a povinnosti
Objednávateľa v dôsledku postúpenia pohľadávky a/alebo prevzatia dlhu bez súhlasu
Objednávateľa.

2.13

„Odstránenie vád a nedorobkov" znamená skutočnosť, kedy Zhotoviteľ uvedie Dielo do
takého stavu, ako je dohodnuté v tejto Zmluve, a zároveň budú odstránené všetky vady
a nedorobky uvedené v súpise vád a nedorobkov v Preberacom protokole z odovzdávania
Diela.

2.14

„Písomné" znamená rukou/strojom/inými technickým prostriedkami (napr. počítač) písané
alebo vytlačené oznámenie.

2.15

„Podrobný harmonogram"
znamená podrobný časový a vecný harmonogram realizácie
výstavby Diela vyhotovený Zhotoviteľom a schválený Objednávateľom, ktorý tvorí prílohu č. 4
k tejto zmluve

2.16

„Podzhotovitel"' znamená osobu uvedenú v Prflohe č . 5, ktorá bude vykonávať pre
Zhotoviteľa Podzhotoviteľskú činnosť pri výstavbe niektorej časti Diela, alebo osobu, ktorej
bola realizácia časti Diela Zhotoviteľom zmluvne postúpená alebo touto osobou prevzatá.
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2.17

Ponuka zhotoviteľa" znamená záväzný návrh Zhotoviteľa na uzatvorenie tejto Zmluvy,
~rátane všetkých ostatných dokumentov a príloh, ktoré Zh~toviteľ predložil spolu .s
týmto záväzným návrhom, a to na základe Výzvy na predkladanie návrhov na uzatvorenie
zmluvy (Prlloha č. 1).

2.18

„Potvrdenie pre konečnú platbu" znamená potvrdenie vykonania Diela , a odovzdania
všetkých dokladov Zhotoviteľom, pre konečnú platbu, vydané Konzultantom nakladov. (napr.
aj formou osobitnej správy).

2.19

„Potvrdenie pre platbu" znamená potvrdenie prác vykonaných Zhotoviteľom v príslušnom
mesiaci, vydané Konzultantom nákladov, okrem Potvrdenia pre konečnú platbu (napr. aj
formou osobitnej správy).

2.20

„Preberací protokol" znamená písomný doklad, vystavený Objednávateľom podľa článku
XX Zmluvy a podpísaný oboma Zmluvnými stranami, že Zhotoviteľ odovzdal Objednávateľovi
Dielo v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

2.21

„Preberacie skúšky" znamená skúšky predpísané príslušnými normami Rozhodného práva
alebo príslušnými technickými normami, alebo určené v Zmluve, alebo inak dohodnuté medzi
Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktoré majú byť vykonané pred odovzdanlm Diela alebo jeho
časti či etapy Objednávateľovi.

2.22

„Priamy zhotoviteľ" znamená osobu určenú Objednávateľom , ktorá vykonáva pre
Objednávateľa činnosť pri výstavbe niektorej časti Diela (najmä technologické časti), na
základe zmluvy medzi Objednávateľom a Priamym zhotoviteľom za podmienok stanovených
touto Zmluvou.

2.23

„Projektová dokumentácia" znamená akúkoľvek technickú dokumentáciu (v papierovej
alebo digitálnej forme)
poskytnutú Objednávateľom Zhotoviteľovi, alebo technickú
dokumentáciu odovzdanú Zhotoviteľom Objednávateľovi, ktorú Objednávateľ písomne
schválil. Súčasťou Projektovej dokumentácie je aj Realizačná projektová dokumentácia.

2.24

„Projekt" znamená zámer Objednávateľa uskutočniť Dielo, na základe vydaného územného
rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebných povolení a schválenej Projektovej dokumentácie

2.25

„Projektant" znamená osobu určenú Objednávateľom, ktorá bude plniť funkciu projektanta
celého Diela a bude vykonávať autorský dohľad.

2.26

„Príloha" znamená Prílohu k Zmluve tvoriacu jej neoddeliteľnú súčasť, v ktorej sú bližšie
špecifikované niektoré ustanovenia Zmluvy.

2.27

,,Rozhodné právo" znamená právny poriadok Slovenskej republiky.

2.28

„Rozpočet zhotoviteľa" znamená rozpočet Zhotoviteľa tvoriaci súčasť Prílohy č.4 (Cenová
ponuka)tejto zmluvy. Ide o predloženie vyplneného výkazu výmer tak ako to predpokladá táto
Zmluva a Výzva na podávanie návrhov na uzatvorenie Zmluvy podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.

2.29

,,Stavba" znamená dodávku všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác,
výkonov, strojov a zariadení, ich montáž, komplexné vyskúšanie ako aj zhotovenie všetkých
stavebných častí Diela podľa Realizačnej projektovej dokumentácie, vrátane výkazu výmer,
v súlade s Územným rozhodnutím a príslušnými právoplatnými stavebnými povoleniami.

2.30

„Stavbyvedúci" znamená osobu ustanovenú Zhotoviteľom na výkon funkcie Stavbyvedúceho
pre účely tejto zmluvy podľa zákona č . 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

2.31

„Stavenisko" znamená priestor poskytnutý Zhotoviteľovi Objednávateľom, určený na
výstavbu Diela alebo jeho časti a uskutočnenie súvisiacich stavebných prác na stavbe Diela
vrátane príslušnej časti stavebného pozemku, prípadne iných pozemkov a ich častí, ktoré sú
určené v Zmluve ako súčasti Staveniska.
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2.32

„Stavebný objekt" znamená časť Die a ~="'a "' sa-ostatne schopná dokončenia, prevzatia,
kolaudovania a užívania.

2.33

„Súbor stavebných objektov" znamená s:a e:- ;:a~er Objednávateľa, ktorý predstavuje
funkčný celok Stavebných objektov v zmysle s:a e:- :- oo.1olení, ktorý vznikne ako výsledok
činností Zhotoviteľa a jeho Podzhotoviteľov poc a e,:: Zmluvy a činností ostatných osôb
(napr. Priamy zhotoviteľ) zúčastňujúcich sa na z'"c:::: : a- :ohto stavebného celku.

2.34

„Špecifikácia" znamená textový popis Diela a Je"::: tas· vrátane všetkých technických
informácií, pokynov a špecifikácii materiálov a Zanaoe" z ,:orých Dielo pozostáva (vrátane
výkazov výmer), poskytnutý Objednávateľom Zhoto~ :e•o. a ebo odovzdaný Zhotoviteľom
Objednávateľovi a písomne schválený ObjednávateľoľT'

2.35

„Technický dozor Objednávateľa" alebo v skratke .TDO z"'amená osobu ustanovenú
Objednávateľom na výkon funkcie Technického dozoru pre 1..če 1 zmluvy, alebo inú osobu
určenú podľa potreby Objednávateľom a oznámenú Zhotov te'o „
Funkcia Technického
dozora je vykonávanie dohľadu nad uskutočňovan ím De a z h'adiska odbornosti,
dodržiavania dokumentácie Diela a všeobecných technických pož,ada.., e na výstavbu ako aj
podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie Diela (najma úze'llného rozhodnutia
a stavebných povolení).

2.36

„Technologické zariadenie" znamená prístroje, stroje a vozidlá, ktoré ma;ú tvoriť alebo
tvoria

2.37

časť

Diela.

„Termín dokončenia" znamená lehotu na dokončenie Diela , alebo prác na časti či etape
Diela, ako je uvedené v Zmluve, pričom táto lehota sa počíta odo Dňa začatia stavby.

2.38

„Trvalé stavby" znamená stavby, ktoré budú zhotovené podľa odseku 4 .2 Zmluvy a nebudú
po

2.39

ukončení

Diela odstránené.

„Uzlový bod" znamená deň dokončenia časti Diela, nevyhnutný pre začatie nasledujúcich
stavebných a montážnych prác Zhotoviteľa a/alebo pre začatie montáže výrobných
technologický zariadení Objednávateľa (výrobnej technológie alebo v skratke „VTG"), iným
Priamym zhotoviteľom Objednávateľa .

2.40

„Výkresy" znamenajú výkresy Diela tak ako sú zahrnuté v zmluve a v prílohách a všetky
dodatočné a zmenené výkresy vydané Objednávateľom (alebo v zastúpení objednávateľa)
alebo Objednávateľom schválené, v súlade so zmluvou.

2.41

„Zádržné" znamená súhrnnú čiastku finančných prostriedkov, zadržanú Objed návateľom
z vykonanej platby na zabezpečenie riadneho a včasného plnenia práv a povinností
Zhotoviteľa.

2.42

„Zariadenia objednávateľa" znamenajú všetky zariadenia a veci akejkoľvek povahy, ktoré
Objednávateľ a/alebo Priamy zhotoviteľ Objednávateľa potrebujú na zhotovenie a dokončenie
výrobných zariadení (výrobných liniek).
zhotoviteľa" znamená všetky zariadenia a veci akejkoľvek povahy, ktoré
Zhotoviteľ potrebuje na zhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie jeho všetkých vád
vrátane zariadenia Podzhotoviteľov; Zariadením zhotoviteľa nie sú Zariadenia, Trvalé stavby,
Dočasné stavby a ani materiály a iné veci, ktoré majú alebo tvoria ich súčasť.

2.43

„Zariadenie

2.44

„Zariadenie" znamená stroje, prístroje, zariadenia a podobné vybavenie, ktoré má tvoriť
alebo tvorí súčasť Trvalých stavieb (technologické časti Diela).

2.45

„Zástupca objednávateľa" znamená osobu určenú Objednávateľom , ktorá bude plniť funkciu
zástupcu Objednávateľa pre účely tejto Zmluvy, pripadne iné osoby, ktoré môže Objednávateľ
určovať a ich mená Zhotoviteľovi oznamovať, vrátane rozsahu ich poverenia, kompetencii a
právomoc i. Takýmito osobami sú Technický dozor Objednávateľa, Zástupca objednávateľa
pre veci zmluvné, Koordinátor bezpečnosti, Konzultant nákladov, atď.
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2.46

Zhotoviteľ"
znamená osobu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, ako aj jeho právnych
~ástupcov, s výnimkou osôb, ktoré nadobudli práva a povinnosti Objednávateľa v dôsledku
postúpenia pohľadávky a/alebo prevzatia dlhu bez súhlasu Objednávateľa.

2.47

„Žiadosť o platbu" znamená žiadosť Zhotoviteľa o úhradu ceny za vykonané práce po ich
odsúhlasenl Konzultantom nákladov a splnení podmienok podľa tejto Zmluvy.

2.48

„Zmluvná cena" znamená čiastku, uvedenú v Zmluve, ktorá je splatná Zhotoviteľovi za
riadne zhotovenie a dokončenie celého Diela po odstránení všetkých vád a nedorobkov
v sú lade s ustanoveniami Zmluvy.

Ostatné slová, prípadne skratky, ktoré majú všeobecne známy technický či odborný význam, sú
v Zmluve používané v tomto ich význame.

Článok 111.
Podklady k uzatvoreniu zmluvy
a východiskové údaje

3.1

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy boli:
1.
2.
3.

3.2

Cenová ponuka Zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k tejto Zmluve, vypracovaná na
základe Výzvy na podávanie návrhov na uzatvorenie Zmluvy.
Projektová dokumentácia, ktorá je súčasťou Prílohy č .2
Ohlásenie stavebných úprav č. SÚ/11390/134324/2020-Mk zo dňa 11.09.2020
a vyjadrenia dotknutých organizácii verejnej správy, ktoré sú uvedené v Prílohe č.3

Východiskové údaje.
a)

Názov stavby:

,,Prešov - Rekonštrukcia a odvodnenie Ul. Za Kalváriou"

b)

Miesto stavby:

Miestna komunikácia Ul. Za Kalváriou

Článok IV.
Predmet zmluvy
4.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť Dielo a odovzdať Objednávateľovi Dielo (stavby), a to v rozsahu a za
podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej Prílohách.

4.2

Predmetom Diela sú stavby :
a) 4.2.1
Stavba s názvom:
,,Prešov - Rekonštrukcia a odvodnenie Ul. Za
Kalváriou",
ktorá sa skladá z týchto objektov:
SO 01 Rekonštrukcia komunikácie
SO 02 Dažďová kanalizácia

4.3

4.4

Rozsah a kvalita Diela sú určené projektovou dokumentáciou stavby (Diela), ktorú
vypracovala spol. Stavoprojekt s.r.o.Prešov, zastúpená autorizovaným stavebným inžinierom
Ing. arch. Ján Krasnay, ktorá je Prllohou č.2.
Ďalej Zhotoviteľ zhotov! Dielo v rozsahu, kvalite a za podmienok určených v ohlásení
stavebných úprav, vydanom Stavebným úradom pod č. SÚ/11390/134324/2020-Mk , ako aj
stanovísk orgánov verejnej správy, ktoré sa k projektovej dokumentácii stavby vyjadrovali,
ktorých zoznam je uvedený v Prílohe č.3.
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4.4.1

Na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá je ~

4.4.2

Prípadných

vlastných technických riešení i:-=písomne odsúhlasených Objedna.a

bezpodmienečne

4.5

4.6

=-

--= ::-:'lávateľovi

a

Súčasťou zhotoveného Diela je aj dokumentácia skutočného ~....~-......-~:'-~·--~ďalej len
v skratke „DSZS"), všetky požadované atesty, certifikáty a
:"'štrukcií,
použitých materiálov a zariadení, ako aj im podobné doklady pc::_
.:irovne
kvality, bezpečnosti a funkčnosti dokončeného Diela alebo jeho ~
- ~ : :-ode,
certifikáty odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi pred zabudovan =:- ych
hmôt, dielcov, konštrukcií, technických a technologických zaríade:::~=~
dodávky Diela sú aj revízne správy plynových zariadení, elektr::-~ a technologických zariadení, všetky potrebné tlakové skúšky, iskrove s. _
o kvalite vody, protokol merania hlučnosti technických a technologíckýc- =-=..
intenzity osvetlenia, protokoly o zaškolení obsluhy a podobne, digitálne za-=:.
zrealizovania stavby.

v,- : .-

=- :

Všetky akostné technické ukazovatele sú uvedené v projektovej dokumentá:::
generálnym projektantom, autorizovaným inžinierom Ing. arch. Ján Krasn, 1
autorizovaných inžinierov koordinovaných pod jeho vedením, a to tak ako s_
v jednotlivých častiach projektovej dokumentácie, ktorá je Prílohou č. 2 tejto Zmh.1v;

:.

r_•~-·-

4.7

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví Dielo v zodpovedajúcej kvalite v súlade s pr's _s- ~
technickými normami, príslušnými všeobecne záväzných právnymi predpism ::;5 =
príslušnými právoplatnými Stavebnými povoleniami a územným rozhodnutím, podm e-.-:::stanovenými v tejto Zmluve vrátane jej Príloh, ako aj podľa požiadaviek a po,<y;::,
Objednávateľa, ktoré sú Zhotoviteľovi známe.

4.8

Zhotoviteľ

4.9.

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené a kompletné Dielo bez vád a nedorobkov prevezme
v zmysle čl. XX Zmluvy a zaplatí za jeho zhotovenie Zhotoviteľovi dohodnutú cenu vo výške a
za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú

zodpovednosť.

Článok V.
Čas plnenia
5.1

Zhotoviteľ

vykoná Dielo v postupných ucelených častiach tak, aby každá ucelená
bola schopná na prevzatie, kolaudáciu a jej užívanie.

časť

5.2

Jednotlivé ucelené časti Diela Zhotoviteľ zrealizuje v nasledovných lehotách:

5.2.1

SO 01 Rekonštrukcia komunikácie
SO 02 Dažďová kanalizácia

5.3

Termíny dokončenia rozhodujúcich častí Diela (ďalej len „Uzlové body"), Dokončenie Diela,
ako aj termíny odstránenia prípadných vád a nedorobkov vrátane drobných nedostatkov, ktoré
neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému
užívaniu Diela, sú uvedené v odseku 6.2.

5.4

Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým
termínom dokončenia, je Objednávateľ oprávnený nie však povinný Dielo alebo takúto časť
Diela prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, avšak bez nároku Zhotoviteľa na vyplatenie
finančného bonusu alebo osobitnej prémie za skrátenie Termínu dokončenia.

Diela

máj 2021
apríl 2021

Článok Vl.
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Článok Vl.
Uzlové body
6.1

Súčasťou tejto zmluvy je Podrobný harmonogram , schválený Objednávateľom pripojený
k tejto Zmluve ako Príloha č. 4. Podrobný harmonogram obsahuje:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
6.2

Deň odovzdania staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi.
Termfny začatia a Termíny dokončenia jednotlivých objektov
Uzlové body, schválené Objednávateľom uvedené v bode 6.2.
Termíny začatia a Term íny dokončenia všetkých objektov Diela.
Term fny objednávok vec[ vyžadujúcich predbežnú výrobu alebo objednanie.
Termín odovzdania vyprataného staveniska Zhotoviteľom Objednávateľovi

Uzlové body.
6.2.1 Uzlový bod

č.1:

6.2.2

č.2

Ukončenie

Uzlový bod

Ukončenie

6 .3

kanalizácie

19.04.2021

výmeny podložia 21 .05.2021

V prípade ak nepriaznivé klimatické podmienky pretrvávajú viac ako 1O po sebe nepretržite
nasledujúcich, kalendárnych dní, Zhotoviteľovi vzniká nárok na predlženie termínu len o dni
presahujúce takýchto 10 dní.
Za nepriaznivé klimatické podmienky, za ktorých je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie
Diela v časti dotknutej nepriaznivými klimatickými podmienkami, sa považuje:
(a)
počasie , keď priemerná denná teplota dosiahla hodnotu nižšiu ako -5 °C. Pod
priemernou dennou teplotou sa rozumie priemer teplôt nameraných v jeden deň
o 7:00 a 16:00 hodine alebo minimálna nočná teplota klesne pod -10 °C. V takomto
prípade sa doba dokončenia diela posunie o počet dní prerušenia prác, keď periódou
prerušenia sa rozumejú minimálne tri po sebe idúce kalendárne dni počas ktorých
priemerná denná teplota dosiahne hodnotu nižšiu ako - 5 °C alebo nočná teplota
klesne pod - 1O °C;
(b)
ak Zhotoviteľ nemohol pokračovať v murárskych prácach v dôsledku nepriaznivého
počasia, keď minimálna nočná teplota klesne pod - 10 °C, alebo priemerná denná
teplota klesla pod O °C. V takomto prípade sa doba dokončenia Diela posunie o počet
dní prerušenia prác. Periódou prerušenia sa rozumejú minimálne tri po sebe idúce
kalendárne dni v prípade, že minimálna nočná teplota klesne pod - 1O °C alebo denná
teplota klesne pod O °C a tým znemožnf výkon murárskych prác;
(c)
ak rýchlosť vetra presiahne hranicu 8 m/s a to po dobu dlhšiu ako 8 hodiny denne;
(d)
ak je viditeľnosť menšia ako 30 m.
Termín dokončenia sa automaticky posúva / predfži o rovnaký počet dní, po ktoré bolo
vykonávanie Diela pozastavené z dôvodov:
(a)
vyššie uvedených nepriaznivých klimatických podmienok, alebo
(b)
prekážok na strane Objednávateľa spôsobujúcich nemožnosť vykonávania Diela alebo
prestávky vo vykonávaní Diela, alebo
(c)
ak práce bofi pozastavené z dôvodu vyššej moci a to aj bez potreby uzavretia
písomného dodatku k Zmluve.

6.4

Nepriaznivé klimatické podmienky považujú zmluvné strany za také kedy klimatické
a poveternostné podmienky neumožňujú v realizácii prác pokračovať z technologického
hľadiska za účelom dosiahnutia požadovanej kvality prác a z hľadiska dodržania bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci. Nepriaznivé klimatické podmienky musí Technický dozor
objed návateľa schváliť a zaznamenať v stavebnom dennfku na základe výzvy zhotoviteľa
o ich potvrdenie.
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Článok VII.
Prerušenie Diela
7.1

Ak je to podľa názoru Zástupcu objednávateľa nevyhnutné, Zhotoviteľ odloží podľa pokynov
Zástupcu objednávateľa začatie, alebo preruší výstavbu Diela alebo ktorejkoľvek jeho časti na
dobu, ktorú môže Zástupca objednávateľa považovať za nevyhnutnú a počas tohto prerušenia
sa Zhotoviteľ zaväzuje Dielo alebo ktorúkoľvek jeho časť riadne zaistiť a zabezpečiť pred
znehodnotením, zničením, stratou, odcudzením alebo poškodením. Skutočnosti pod ľa tohto
bodu budú zaznamenané v stavebnom denníku spôsobom , ktorý predpokladá táto Zmluva.

7.2

V prípade odloženia príp. prerušenia realizácie Diela z iných dôvodov ako sú uvedené
v odseku 7.3 Zmluvy, vzniká Zhotoviteľovi nárok na zvýšenie Zmluvnej ceny len v prípade ak
sa na to Objednávateľ zaviazal podľa čl. IX.

7.3

Ak prerušenie Diela je:
(a)

uvedené v schválenom Podrobnom harmonograme,

(b)

dané technologickými postupmi,

(c)

nevyhnutné z dôvodu neplnenia alebo porušenia Zmluvy zo strany
vzniknuté z dôvodov, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ,

(d)

nevyhnutné z dôvodu iných klimatických podmienok ako Nepriaznivých klimatických
podmienok

(e)

nevyhnutné na riadnu realizáciu Diela alebo pre

(f)

neschválením finančných prostriedkov v príslušnom rozpočtovom roku

náklady takéhoto prerušenia Diela znáša
7.4

bezpečnosť

Zhotoviteľa

alebo

Diela,

Zhotoviteľ.

Zhotoviteľ

je oprávnený prerušiť realizáciu Diela, alebo jeho časti v prípade, ak to ukladá
právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu verejnej správy a/alebo v prípade omeškania
Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti podľa Zmluvy, ak neposkytnutie súčinnosti zo strany
Objednávateľa Zhotoviteľovi bráni pokračovať v realizácii Diela; prerušenie Diela je Zhotoviteľ
povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi.

Článok VIII.
Zmluvná cena Diela
8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvná cena za Dielo je stanovená dohodou Zmluvných strán
podľa príslušných ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
ako maximálna pevná cena, ktorá obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na realizáciu Diela,
vrátane inflačnej doložky, kurzovej doložky, príp. iných okolností, ktoré môžu mať na cenu
Diela vplyv, ak táto Zmluva neustanovuje inak. Zmluvná cena za riadne dokončené celé Dielo
podľa Zmluvy je dohodnutá na základe Realizačnej projektovej dokumentácie vyhotovenej
Projektantom vrátane ocenenia výkazu výmer, Ponuky zhotoviteľa, a Rozpočtu zhotoviteľa,
pričom predstavuje sumu v celkovej výške 464.749,05
štyristošesťdesiatštyritisíc sedemstoštyridsaťdeväť eur a päť

€ bez
DPH slovom
centov. K uvedenej sume

bude pripočítaná DPH v zákonom stanovenej výške.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena Diela bola stanovená dohodou
zmluvných strán , a to na základe dostatočného oboznámenia sa s podkladmi pre realizáciu
Diela a miestom realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľ vyhlasuje za úplné
a dostatočné pre realizáciu Diela a stanovenie ceny Diela podľa čl. 8.1 .
Zmluvná cena bude uhradená v Slovenskej republike v eurách (€). Zmluvná cena bola
Zmluvnými stranami dohodnutá podľa technických riešení uvedených v Záväznom návrhu na
uzatvorenie Zmluvy Zhotoviteľa, zohľadňujúca všetku dostupnú dokumentáciu. Pre vylúčenie
pochybností platí, že v prípade akejkoľvek zmeny použitých technických riešení sú zmluvné
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strany povinné postupovať podľa čl. IX. Nárok zmluvných strán na zmenu ceny Diela vzniká
spôsobom, ktorý upravuje čl. IX tejto zmluvy.
8.2

K cene diela bude pripočítaná DPH podľa bodu 8.1.

8.3

Zhotoviteľovi vzniká nárok na úhradu Zmluvnej ceny alebo jej časti podľa tejto Zmluvy, iba ak:

8.4

(a)

predloží všetky potrebné doklady Objednávateľovi podľa odseku 4.5 a 19.2 Zmluvy,
prípadne doklady vzťahujúce sa k príslušnej časti Diela, ktoré predpokladá táto Zmluva,

(b)

odovzdá Dielo alebo jeho časť spôsobom, ktorý predpokladá táto Zmluva,

(c)

splní podmienky uvedené v bode 10.8.1 a 10.8.2.

Zmluvná cena zahŕňa všetky a akékoľvek náklady na riadnu realizáciu Diela vrátane:
(a)

nákladov na kompletizáciu dodávky, riadne dokončenie Diela, vrátane daní, ciel,
licenčných poplatkov, odvodov, réžie Staveniska, ochrany životného prostredia,
bezpečnosti (vrátane zabezpečenia všetkých materiálov, strojov a zariadení, dodaných
na Stavenisko Objednávateľom), nákladov na bezpečnosť majetku a zamestnancov a
nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného
dočasného spojenia (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a vrátane nákladov na ich
prevádzku.

(b)

nákladov na prípadnú výrobnú dokumentáciu, ktorá bude vyhotovená na základe OSP,
vrátane nákladov na dva (2) výtlačky výrobnej dokumentácie, ktoré budú odovzdané
Objednávateľovi.

(c)

(d)

nákladov na projekt organizácie výstavby Zhotoviteľa v šiestich (6) vyhotoveniach ,
z toho dve (2) vyhotovenia pre Objednávateľa.
nákladov na DSZS Diela v troch (3) výtlačkoch a v digitálnej forme na CD so
antivírusovej ochrany prostredníctvom softwaru, ktorý odsúhlasí

zabezpečením
Objednávateľ.

(e)

nákladov spojených s prípadným prechodom na zimnú a/alebo letnú prevádzku
Zariadenia pred Dokončením Diela.

(f)

nákladov na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo Dňa začatia stavby
až do Dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude veľkosti 1 x 2
m, a bude obsahovať text s názvom stavby, čísla stavebných povolení, meno
Objednávateľa, meno Zhotoviteľa , meno Generálneho Projektanta, meno Technického
dozoru Objednávateľa a termíny začatia a ukončenia stavby.

(g)

nákladov na skúšky a vyhodnotenie akosti predpísané Rozhodným právom, príslušnými
slovenskými technickými normami, vrátane nákladov na skúšobné merania, kontroly,
odborný dozor, meracie zariadenia, vzorky a odborné posudky.

(h)

nákladov na zabezpečenie návodov a manuálov k prevádzke a údržbe Diela v troch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku.

(i)

nákladov spojených s poskytnutím záruky okamihom prevzatia Preberacieho protokolu
za riadne, odborným spôsobom, včas a v súlade so všetkými príslušnými
štandardami, právnymi predpismi, prípadne inými normami platnými na území
Slovenskej republiky zrealizované a dokončené Dielo.

Zhotoviteľom

(j)

nákladov na zriadenie a likvidáciu Dočasných stavieb, dočasného oplotenia a stráženia
Dočasných stavieb podľa požiadaviek Objednávateľa, ochranného zastrešenia,
staveniskových odberov médií atď. po dobu realizácie Diela až po Dokončenie Diela
vrátane zriadenia, vybavenia a nákladov na prevádzku kancelárií, ktoré budú
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poskytnuté Zástupcovi objednávateľa, AD Projektanta a Technickému dozoru
s výnimkou úhrad nákladov za telekomunikačné služby využívané Zástupcom
objednávateľa, AD Projektanta a Technickým dozorom, ktoré hradí Objednávateľ.
(k)

nákladov na geodetické merania a na spracovanie a odovzdanie skutočného zamerania
Diela

(1)

nákladov na poistenie podľa článku XXII Zmluvy.

(m)

nákladov na dokumentáciu stavu okolitých nehnuteľností a verejných priestorov pred
Diela, nákladov na ochranu majetku a odstránenie prípadných škôd. Zhotov iteľ
sa zaväzuje na požiadanie predložiť v lehote 7 dni po odovzdaní Staveniska
Objednávateľovi uvedenú dokumentáciu ako aj vyčíslenie nákladov.

začatím

(n)

nákladov na ochranu Staveniska pred poveternostnými vplyvmi, vrátane nákladov na
vykurovanie a vysušenie (ak je to vzhľadom na povahu diela potrebné).

dočasné

(o)

Akékoľvek

a všetky náklady vynaložené Zhotoviteľom v priamej alebo nepriamej
súvislosti s realizáciou Diela vrátane zmien Diela, pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak.

8.5

Pre vy lúčen ie akýchkoľvek pochybností platí, že za dohodnutý predmet plnenia podľa tejto
Zmluvy sa považujú akékoľvek a všetky práce, plnenia a dodávky, ktoré sú potrebné na
uskutočnenie Diela v súlade s príslušnými predpismi, technologickými postupmi, touto
Zmluvou a pokynmi Objednávateľa.

8.6

Zmeny ceny Diela sú prípustné výlučne v prípadoch výslovne ustanovených v Zmluve, a to
spôsobom, ktorý upravuje čl. IX Zmluvy. V prípade ak nedôjde dodržan iu postupu podľa čl. IX
tejto Zmluvy platí, že Zhotoviteľovi nevznikne nárok na zvýšenie ceny Diela.

8.7

Zmluvné strany berú na vedomie, že Dielo podľa tejto zmluvy spadá do režimu „in - house"
zákazky podľa príslušných noriem verejného obstarávania. Zmluvné strany sa dohodli, že
Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek a v akomkoľvek rozsahu uskutočniť akékoľvek
a všetky zmeny akejkoľvek podmienky dohodnutej v tejto zmluve, a to za účelom dodržania
štandardov a povinností, ktoré mu vyplývajú z dotknutých predpisov upravujúcich
problematiku „in-house" zákaziek. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Dielo
podľa tejto Zmluvy podlieha prísnym štandardom a kritériám „in-house" zákaziek v rámci
verejného obstarávania. Na základe skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete je tak
Zhotoviteľ
povinný postupovať efektívne a hospodárne a túto svoju efektívnosť
a hospodárnosť kedykoľvek na žiadosť Objednávateľa , alebo akejkoľvek kontrolnej inštitúcie
preukázať. V prípade ak pri kontrole podľa predchádzajúcej vety budú zistené skutočnosti
odôvodňujúce zníženie Ceny Diela, má Objednávateľ právo túto Cenu diela jednostranne
znížiť v rozsahu zistenej úspory za účelom dodržania efektívnosti a hospodárnosti predmetnej
.,in-house" zákazky.

Článok IX.
Zmeny
9.1

V prípade úmyslu Objednávateľa alebo Zhotoviteľa zmeniť počas vykonávania Dielo alebo
jeho časť, oznámi túto svoju požiadavku druhej zmluvnej strane v časovom predstihu.
Uvedená zmena Diela alebo jeho časti bude zachytená v zápise z najbližšieho možného
kontrolného dňa s prihliadnutím na povahu zmeny, spolu s písomným stanoviskom zástupcov
oboch zmluvných strán. Súčasťou požiadavky na zmenu Diela musí byť príslušná
dokumentácia zachytávajúca požadovanú zmenu vypracovaná v lehote dohodnutej v zápise
s príslušného kontrolného dňa, v ktorom bola predmetná zmena zachytená. Zhotoviteľ je
povinný do piatich (5) pracovných dní od podpisu zápisu z kontrolného dňa, ktorý obsahuje
príslušnú zmenu Diela v zmysle tohto odseku Zmluvy, oznámiť Objednávateľovi prípadné
dôsledky požadovanej zmeny na cenu Diela, Podrobný harmonogram, ako aj dohodnuté
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Uzlové body a/alebo Dokončenie Diela. Objednávateľ zabezpečí, aby Konzultant nákladov
predložil svoje stanovisko k Zhotoviteľom oznámeným d~sl~dkom zme~y, a to _bez ~bytoč~ého
odkladu . Po obdržaní stanoviska Konzultanta nákladov Je Jednostrannym a vyl učnym pravom
Objednávateľa posúdiť zamýšľanú zmenu Diela a túto potvrdiť, ~ríp. zamietn_uť. Osobou
oprávnenou rozhodnúť o zamýšľanej zmene Diela na strane ObJedná~ateľa Je ~ástupca
objednávateľa pre veci zmluvné. Realizáciu príp. zamietnutie zamýšľanej zmeny Diela pr!Pjeho časti Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi vždy písomne spolu s potvrdením pnp .
zamietnutím súvisiacich dopadov, a to spravidla v zápise z najbližšieho kontrolného dňa.
Predmetom písomného potvrdenia podľa predchádzajúcej vety bude vymedzenie
požadovanej zmeny Diela, prípadná zmena ceny Diela, zmena Podrobného harmonogramu a
zmeny Uzlových bodov a/alebo Dokončenia Diela a prípadné iné dojednania, ak sa Zmluvné
strany nedohodnú inak. Ak dôjde k potrebe vykonania zmeny Diela z dôvodu neplnenia alebo
porušenia Zmluvy Zhotoviteľom , hradí všetky náklady s tým spojené Zhotoviteľ. Najneskôr po
skončení príslušného kalendárneho mesiaca uzatvoria zmluvné strany dodatok k tejto Zmluve,
ktorého predmetom bude zachytenie všetkých zmien Diela alebo jeho časti v uplynulom
kalendárnom mesiaci so zachytením všetkých dopadov tejto zmeny v rozsahu , ktorý
predpokladá tento bod .
9.2

Zhotoviteľ neuskutoční

žiadnu zmenu Diela pred písomným potvrdením zmeny pod ľa odseku
9. 1 Zmluvy, okrem ak sa Zmluvné strany dohodnú inak. Pre vylúčen ie pochybností platí, že
Zhotoviteľ je povinný realizovať zmenu bezodkladne po odsúhlasení podmienok v zápise
z najbližšieho kontrolného dňa podľa bodu 9.1, pričom Zhotoviteľ nie je oprávnený odmietnuť
realizáciu predmetnej zmeny pre neuzatvorenie dodatku k zmluve podľa bodu 9.1 tejto
zmluvy.

9.3

Všetky zmeny uvedené v odseku 9.1 Zmluvy (na účely tohto článku Zmluvy ďalej len „Zmeny
Diela") budú ocenené podľa jednotkových cien, ktoré sú súčasťou Cenovej ponuky (Príloha č.
1), ktorej súčasťou je aj ocenený výkaz výmer, pokiaľ tieto budú použiteľné. Pokiaľ žiadna z
Príloh k tejto Zmluve neobsahuje jednotkové ceny, ktoré by boli pre Zmenu Diela použiteľné,
potom sa ceny obsiahnuté v Ponuke zhotoviteľa použijú v primeranom rozsahu ako základ pre
náhradné ocenenie Zmien Diela po ich riadnom prerokovaní medzi Konzultantom nákladov,
Objednávateľom a Zhotoviteľom. Ak nebude možné použiť ani ceny obsiahnuté v Ponuke
zhotoviteľa, potom Zmluvné strany použijú po vzájomnom odsúhlasení primerane ceny podľa
CENKROS-u.

9.4

Ak bude Zhotoviteľ požadovať akúkoľvek dodatočnú platbu, oznámi tento svoj úmysel
písomne Objednávateľovi, pričom Objednávateľ zašle Konzultantovi nákladov kópiu tohto
oznámenia. Zhotoviteľ berie na vedomie, že bez toho, aby tým uznával zodpovednosť
Objednávateľa, môže Konzultant nákladov po prevzatí oznámenia Zhotoviteľa uložiť
Objednávateľovi , aby predloži l ďalšie dokumenty potrebné pre posúdenie Zhotoviteľovej
požiadavky. Nárok Zhotoviteľa na úhradu tejto dodatočnej platby voči Objednávateľovi vzniká
výlučne v prípade ak sa na to Objednávateľ písomne zaviazal spôsobom, ktorý predpokladá
bod 9.1.

9.5

Pokiaľ už Zhotoviteľ preukázateľne objednal, zaplatil a prevzal stavebné materiály v súlade
s Rozpočtom Zhotoviteľa, ktoré nebude možné použiť z dôvodu zmeny Diela vyvolanej
Objednávateľom uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi všetky preukázateľné a skutočne
vynaložené náklady súvisiace so zabezpečovaním týchto materiálov.

Článok X.
Platobné podmienky
10.1

Zhotoviteľ

odovzdá Objednávateľovi v posledný kalendárny deň príslušného mesiaca (s
výnimkou mesiaca december, kedy odovzdá 7.1. bezprostredne nasledujúceho kalendárneho
roku) v písomnej forme návrh súpisu vykonaných prác (bez zmien Diela alebo jeho časti podľa
bodu 9.1 tejto Zmluvy) na odsúhlasenie Technickému dozoru Objednávateľa , podpísaný
stavbyvedúcim (ďalej len „Ocenený súpis prác"). Takto spracovaný súpis odovzdá
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Objednávateľ Konzultantovi nákladov na vystavenie potvrdenia pre úhradu fakturácie
odsúhlasených vykonaných prác. Odsúhlasený ocenený súpis vykonaných prác bude prílohou
faktúry Zhotoviteľa za príslušný kalendárny mesiac.
10.2

Konzultant nákladov odovzdá Objednávateľovi do 6. Dňa nasledujúceho mesiaca potvrdenie,
v ktorom potvrdí výšku platby v prospech Zhotoviteľa, o ktorej sa Konzultant nákladov
domnieva, že na ňu vznikol Zhotoviteľovi nárok, ktorá však podlieha v zmysle príslušných
ustanovení Zmluvy zníženiu o Zádržné vo výške 10% podľa bodu 10.8 tejto Zmluvy z čiastky,
na ktorú si Zhotoviteľ robí podľa odseku 10.1 Zmluvy nárok.

10.3

V potvrdení bude uvedená celková čiastka, na ktorú má Zhotoviteľ podľa odseku 10.1 Zmluvy
nárok, výška Zádržného podľa odseku 10.2 Zmluvy a konečná čiastka na úhradu. Vydanie
potvrdenia neznamená prevzatie časti Diela Objednávateľom.

10.4

Zástupca Objednávateľa môže opravným potvrdením uskutočniť úpravu alebo zmenu
predchádzajúcich potvrdení, ktoré bolí ním vydané.

10.5

Po obdržaní kópie potvrdenia podľa odseku 10.2 Zmluvy Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu
predloží Objednávateľovi riadnu faktúru za uskutočnené zdanítefné čiastočné plnenie
v príslušnom kalendárnom mesiaci, ktorá bude obsahovať všetky zákonné náležitosti
a podklady v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru len na celkovú
čiastku uvedenú v potvrdení podľa odseku 10.3 Zmluvy.

10.6

Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi konečnú čiastku na úhradu uvedenú vo faktúre Zhotoviteľa
v deň , ktorý sa bude zhodovať so 45. dňom odo dňa vystaven ia potvrdenia podľa odseku 10.2
Zmluvy (ďalej len „Doba splatnosti"). Ak Objednávateľ neuhradí platbu v uvedenom termíne,
Zhotoviteľ má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej čiastky za každý deň
omeškania odo dňa, kedy mala byť platba uskutočnená.

10.7

Plynutie Doby splatnosti (odsek 10.6 Zmluvy) sa prerušuje, ak Zhotoviteľ predloží nesprávnu
alebo neúplnú faktúru. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi svoje námietky voči príslušnej
faktúre. Nová Doba splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Zhotoviteľa
Objednávateľovi.

10.8

Objednávateľ uhradí faktúry Zhotoviteľa do výšky 90% fakturovanej sumy. Zostávajúcu časť
10% fakturovanej sumy (tzv. Zádržné) uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi nasledovne:

10.8.1 Prvú 1/2 Zádržného (t. j. 5% ceny Diela) uvoľní Objednávateľ Zhotoviteľovi do 30 dní
po vystavení:
(a)

Preberacieho protokolu na celé Dielo bez vád a nedorobkov (na drobné vady
a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu užívaniu Diela sa neprihliada) a

(b)

Potvrdenia pre konečnú platbu.

10.8.2 Zvyšnú 1/2 Zádržného (t. j. 5% ceny Diela) uvoľní Objednávateľ Zhotoviteľovi do 14
dní odo dňa predloženia Bankovej záruky podľa bodu 11.1 a po odstránení všetkých
vád a nedorobkov Diela vrátane drobných vád a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu
užívaniu Diela. V prípade nepredloženia Bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety
uvoľní Objednávateľ časť Zádržného podľa tohto bodu do 14 dní od skončenia záruky
na celé dielo (odsek 21.3 písm. a) Zmluvy) , nie však skôr ako budú odstránené
akékoľvek a všetky vady a nedorobky Diela, vrátane drobných, ktoré nebránia
riadnemu užívaniu Diela.
V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni všetky vady a nedorobky v termínoch uvedených na
preberacom protokole príp. určených Objednávateľom , je Objednávateľ oprávnený odstrániť
tieto vady a nedorobky sám. Toto právo sa vzťahuje aj na vady a nedorobky ktoré sa na Diele
vyskytnú po podpise preberacieho protokolu , kedykoľvek počas záručnej doby, pokiaľ tieto
vady a nedorobky Zhotoviteľ neodstráni bez zbytočného odkladu . Je jednostranným právom
Objednávateľa uspokojiť akékoľvek a všetky svoje nároky voči Zhotoviteľovi titulom
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vzniknutých nákladov za odstránenie akýchkoľvek vád a ned~robkov Diela za ktoré
zodpovedá Zhotoviteľ so zádržného príp. z Bankovej záruky podľa teJto Zmluvy.
10.9

Najneskôr do 5 Dní od vystavenia Preberacieho protokolu na celé Dielo p_odľa odseku 20.2
Zmluvy predloží Objednávateľ Konzultantovi nákladov podklady, v ktorych sa vo forme
a rozsahu schválených Konzultantom nákladov podrobne uvedie konečná hodnota všetkých
prác, vykonaných v súlade so Zmluvou ku dňu uvedenému v Preberacom protokole a všetky
ďalšie čiastky, na ktoré si Zhotoviteľ podľa Zmluvy robí nárok.

10.10

v prípade

podľa bodu 10.8 sa zmluvné strany dohodli tak, že do 14 Dní od vystavenia
Preberacieho protokolu na celé Dielo vydá Konzultant nákladov Objednávateľovi (v kópii
Zhotoviteľovi) Potvrdenie pre konečnú platbu, v ktorom bude uvedená konečná cena Diela (so
započítaním všetkých prípadných zmien podľa článku IX Zmluvy) a čiastka , ktorú má ešte na
základe Zmluvy uhradiť Objednávateľ Zhotoviteľovi po odpočítaní všetkých čiastok, ktoré
Objednávateľ už uhradil.

10.11

Záverečné zúčtovanie sa uskutoční na základe zúčtovacej faktúry Zhotoviteľa. Ako prílohu
k zúčtovacej faktúre Zhotoviteľ uvedie zoznam všetkých svojich dovtedy vystavených
čiastkových faktúr s uvedením ich čísla, fakturovanej sumy a zaplatenej čiastky. a uplatní si
úhradu zostatku Zmluvnej ceny uvedenej ako konečná čiastka na úhradu v Potvrdení pre
konečnú platbu .

10.12

Pri odovzdaní Potvrdenia pre konečnú platbu poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi písomné
potvrdenie o tom, že Potvrdenie pre konečnú platbu predstavuje úplné a konečné vyrovnanie
všetkých čiastok, na ktoré má Zhotoviteľ podľa Zmluvy nárok s výnimkou Zádržného podľa
odseku 10.2 a 10.8 Zmluvy. Potvrdenie o konečnom vyrovnaní nadobúda účinnosť až dňom
úhrady platby, na ktorú má Zhotoviteľ nárok na základe Potvrdenia pre konečnú platbu.
Objednávateľ rovnako vystaví Zhotoviteľovi obdobné potvrdenie o tom, že voči Zhotoviteľovi
nemá žiadne nároky podľa Zmluvy s výnimkou nárokov vyplývajúcich z vád Diela.

10.13

Objednávateľ nie je povinný vykonať žiadnu úhradu, ak Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi
listiny obsahujúce Plán zabezpečenia akosti podľa odseku 13.22 Zmluvy, a poistné zmluvy
Zhotoviteľa podľa článku XXII Zmluvy.

Článok XI.
Banková záruka
11.1

Do 5 pracovných dni po dni prevzatia a odovzdania Diela spôsobom ktorý predpokladá táto
Zmluva môže Zhotoviteľ zabezpečiť a odovzdať Objednávateľovi ako garanciu za nároky
Objednávateľa vzniknuté počas záručnej doby listinu obsahujúcu bezpodm ienečnú a
neodvolateľnú bankovú záruku v prospech Objednávateľa na zaplatenie na prvú žiadosť
najmenej vo výške 5 % konečnej Zmluvnej ceny (ďalej len „Banková záruka"). Návrh znenia
Bankovej záruky je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi na schválenie. Na Bankovú
záruku predloženú Zhotoviteľom bez predchádzajúceho schválenia Objednávateľom sa
neprihliada. Všetky náklady spojené so zabezpečením Bankovej záruky znáša Zhotoviteľ.
Táto Banková záruka bude platná po celú dobu plynutia záručnej doby Diela, a bude vrátená
Zhotoviteľovi na jeho výzvu do 7 Dní od skončenia plynutia záručnej doby Diela.

Článok XII.
Práva a povinnosti Objednávateľa
12.1

Objednávateľ zabezpečil a poskytol Zhotoviteľovi najneskôr pri podpise tejto Zmluvy:

(a)
(b)

kópiu vyjadrení orgánov verejnej správy a správcov inžin ierskych sietí v rámci
stavebného konania (Príloha č. 3) ,
k nahliadnutiu projektovú dokumentáciu stavby (OSP}, overenú stavebným úradom
v stavebných konaniach.
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Na žiadosť a na náklady Zhotoviteľa poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi, ak Zhotoviteľ
zodpovedá za ich zabezpečenie, súčinnosť pri získavaní všetkých ostatných povolení, licencií
a súhlasov, ktoré sa pre ktorúkoľvek časť Diela vyžadujú.
12.2

12.3

Objednávateľ protokolárne odovzdá Stavenisko v stave v akom sa toto nachádza pri podpise
tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa so Staveniskom (miestom realizácie Diela) vopred
a v dostatočnom rozsahu oboznámil a toto považuje za spôsobilé pre realizáciu Diela.
Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi Stavenisko tak, aby Zhotoviteľ mohol začať a realizovať
Dielo v súlade so Zmluvou a v takom stave, ktorý umožňuje nerušené vykonávanie Diela.
Súčasťou odovzdania Staveniska bude odovzdanie prípojných bodov sietí, základného
smerového a výškového bodu a príjazdových trás.
Objednávateľ zabezpečí na stavbe v zmysle platných právnych predpisov:

a)
b)

12.4

autorský dozor Projektanta,
koordinátora Projektovej dokumentácie.

Zástupca objednávateľa:
Pre účely tejto zmluvy sa za zástupcu Objednávateľa považuje Technický dozor
Objednávateľa a Zástupca Objednávateľa pre veci zmluvné (t. j. osoba, ktorá disponuje
oprávnením schváliť zmeny realizácie Diela tak ako sú uvedené v čl. IX a X tejto Zmluvy).
Každej z osôb podľa predchádzajúcej vety prislúchajú práva a povinnosti tak ako ich
vymedzuje táto Zmluva. V prípade pochybností je oprávneným Zástupca objednávateľa pre
veci zmluvné, ktorý je oprávnený preniesť ad hoc svoje oprávnenie na osobu Technického
dozora Objednávateľa. Pre Zástupcu objednávateľa (t. j. Zástupcu objednávateľa pre veci
zmluvné a Technický dozor Objednávateľa) platí nasledovné:
(a)

Zástupca objednávateľa pre veci zmluvné plní povinnosti a je oprávnený vykonávať
právomoci Objednávateľa uvedené v Zmluve alebo Zmluvou predpokladané. Zástupca
objednávateľa pre veci zmluvné nemá právo Zmluvu meniť alebo dop[ňať s výnimkou
podľa čl. IX a X tejto Zmluvy. Zástupca objednávateľa pre veci zmluvné nemá právo
zbaviť Zhotoviteľa akýchkoľvek jeho povinností, záväzkov alebo zodpovednosti na
základe Zmluvy, ibaže Zmluva výslovne stanovuje inak.

(b)

Technický dozor Objednávateľa môže požiadať Zhotoviteľa , aby bez zbytočného
odkladu odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu zamestnanú Zhotoviteľom , alebo
Podzhotoviteľom, ktorá podľa názoru Zástupca Objednávateľa zneužíva svoju funkciu,
alebo je nespôsobilá alebo nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej
prítomnosť na Stavenisku je považovaná Zástupcom objednávateľa za nežiaducu; tejto
osobe nebude bez súhlasu Zástupcu objednávateľa umožnený prístup na stavbu.
Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude Zhotoviteľom čo najskôr nahradená inou
osobou so zodpovedajúcou odbornou spôsobilosťou .

(c)

Zástupca objednávateľa pre veci zmluvné môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich
povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie svojich práv
a povinností kedykoľvek zrušiť. Delegovanie práv a povinností alebo jeho zrušenie
uskutoční Zástupca objednávateľa pre veci zmluvné v Písomnej forme a nadobudne
účinnosť okamihom doručenia Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola,
skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto treťou osobou
v súlade s delegovaním práv a povinností Zástupcu objednávateľa pre veci zmluvné má
rovnaký účinok, akoby ho uskutočnil Zástupca objednávateľa pre veci zmluvné sám.

(d)

Technický dozor Objednávateľa a Zástupca objednávateľa pre veci zmluvné má právo
uskutočňovať meranie, fotografovať a vyhotovovať zvukové, obrazové a zvukovoobrazové záznamy Diela a Staveniska a v nahlásenom termíne sprevádzať po
Stavenisku a stavbe osoby určené Objednávateľom.
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(e)

-

-

-

Technický dozor Objednávateľa a Zástupca objednávateľa pre veci zmluvné musí by!'
zaviazaný poskytnúť počas realizácie výstavby Diela účinnú a nevyhnutne potrebnu
súčinnosť zástupcom Konzultanta nákladov.

12.5

Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať Technický dozor Objednávateľa (TDO). Osoby poverené
týmto výkonom budú Zhotoviteľovi písomne oznámené.

12.6

Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi osoby Zástupcov objednávateľa a Konzultanta
nákladov do 5 dní od podpísania Zmluvy. Osoby podľa predchádzajúcej vety môže

Objednávateľ kedykoľvek jednostranne a bez udania dôvodu vymeniť príp. nahradiť.
O uvedenej zmene informuje Objednávateľ Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.

12. 7

Objednávateľ je povinný zabezpečiť podriadenosť podrobného harmonogramu postupov prác
všetkých osôb (okrem Podzhotoviteľov Zhotoviteľa), ktoré sa spolu so Zhotoviteľom , resp.
popri Zhotoviteľovi, podieľajú na zhotovovaní stavebného diela (napr. Priamy zhotoviteľ,
zhotoviteľ zakladania, inžinierskych sietí a pod.), harmonogramu Zhotoviteľa.

Článok XIII.
Práva a povinnosti Zhotoviteľa
13.1

Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie
Diela, tieto povolenia a licencie sú platné a sú dostatočné na začatie a riadne dokončenie
Diela.

13.2

Zhotoviteľ bude vo všetkých záležitostiach vyplývajúcich z plnenia Zmluvy dodržiavať všetky
ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Rozhodného práva ako aj ďalšie
záväzné akty orgánov verejnej správy, príslušných vo vzťahu k Dielu a/alebo Stavenisku.

13.3

Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť Zmluvu alebo jej časť na tretiu osobu. Ustanovením
predchádzajúcej vety nie je vylúčená možnosť Zhotoviteľa použiť na realizáciu časti Diela
tretiu osobu (t. j . inú osobu ako bola uvedená v súťažných podmienkach) s predchádzajúcim
písomným súhlasom Objednávateľa.

13.4

Zhotoviteľ vykoná Dielo na svoje náklady a vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ je povinný
zhotoviť Dielo riadne a včas v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, riadne odstrániť všetky
vady a nedorobky Diela v stanovených termínoch a dokončiť Dielo tak, aby slúžilo
Objednávateľovi a/alebo budúcemu užívateľovi Diela v súlade s účelom realizácie Diela.
Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní Diela iba pokynmi Objednávateľa, prípadne
osoby Objednávateľom určenej , ak sú tieto pokyny v súlade so Zmluvou a Zmluvné strany sa
nedohodli inak.

13.5

Zhotoviteľ vyhlasuje, že starostlivo preštudoval Objednávateľom dodané súťažné podklady
(najmä, nie však výlučne OSP a výkaz výmer) a považuje ich za dostatočné a úplné pre
realizáciu Diela a určenie pevnej ceny Diela. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ
neprijme reklamácie Zhotoviteľa týkajúce sa nedostatočného popisu Diela v dokumentácii a jej
prípadných vád a nedostatkov po podpise tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyh lasuje že všetky
podklady a dokumentácia podľa tohto bodu je úplná a dostatočná pre realizáciu Diela
a určenie ceny Diela pevnou sumou.

13.6

Zhotoviteľ vyhlasuje, že riadne preskúmal Stavenisko a jeho okolie, získal a riadne preveril
všetky potrebné informácie v súvislosti s nfm (vrátane všetkých informácií obdržaných od
Objednávateľa) a najmä sa presvedčil o:

(a)

stave a povahe Staveniska a jeho okolia,

(b)

klimatických podmienkach na Stavenisku ,

(c)

rozsahu a povahe práce a materiálov nevyhnutých na zhotovenie Diela a odstránenie
jeho prípadných vád a nedorobkov,
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(d)

prístupových a príjazdových cestách na Stavenisko, ktoré môže potrebovať.

A na základe vyššie uvedeného preskúmania vyhlasuje Stavenisko za plne spôsobilé pre
realizáciu Diela za cenu dohodnutú v tejto Zmluve.
13.7

Zhotoviteľ je povinný skontrolovať všetky podklady vyhotovené, poskytnuté alebo schválené
Objednávateľom pred zadaním prípadných zmien a/alebo začatím súvisiacich prác. Zhotoviteľ
je povinný v lehote do troch dní bezodkladne Objednávateľa Písomne informovať o všetkých

chybách, nedostatkoch, vadách alebo iných závadách Projektovej dokumentácie,
pri vyššie uvedenej kontrole týchto podkladov a pri realizácii zmeny Diela.
13.8

Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vhodnosť a
a stavebných metód používaných na Stavenisku.

13.9

Zhotoviteľ

bezpečnosť

ktoré zisti

všetkých prác

odovzdá Objednávateľovi v termínoch určených Objednávateľom na schválenie:

(a)

všetky prípadné výkresy, špecifikácie, výpočty a ďalšie informácie, ktoré budú
požadované Objednávateľom z hľadiska vhodnosti a primeranosti návrhu,

(b)

podrobný projekt organizácie výstavby (POV),

(c)

manuály k prevádzke a údržbe Diela spolu s dokumentáciou s kutočného realizovania
Diela natoľko podrobné, aby umožňovali Objednávateľovi prevádzku, údržbu, demontáž
a opätovnú montáž,

(d)

technologické postupy zabezpečujúce a preukazujúce
jednotlivé práce a pracovné postupy.

bezpečnosť

pri práci na

Súhlas Objednávateľa podľa tohto
zodpovednosť Zhotoviteľa podľa tejto

odseku Zmluvy žiadnym spôsobom neobmedzuje
Zmluvy. Všetky výkresy odovzdané podľa tohto odseku
Zmluvy budú vyhotovené v digitálnej i vytlačenej podobe.

13.1 O

Zhotoviteľ a podľa požiadaviek
zúčastňovať kontrolných dní, ktoré

Zástupcu objednávateľa aj Podzhotovitelia sa budú
sa budú konať jedenkrát týždenne (ak nebude dohodnuté
inak) a budú venované postupu stavby.

13.11

Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú
v právnom vzťahu s Objednávateľom (Priamy zhotoviteľ, Technický dozor Objednávateľa ,
zástupca Konzultanta nákladov, a pod.) a s predchádzajúcim súhlasom Zástupcu
objednávateľa (Technického dozora Objednávateľa v súčinnosti so Zástupcom objednávateľa
pre veci zmluvné) im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou
Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti.

13.12

Zhotoviteľ

zodpovedá za:

(a)

presné vytýčenie Diela vo vzťahu k pôvodným referenčným bodom a úrovniam;

(b)

správnosť

(c)

za náležité, riadne a včasné zabezpečenie všetkých nevyhnutných nástrojov, zariadení
a pracovných síl v súvislosti s vyššie uvedeným,

(d)

zabezpečenie

(e)

spracovanie a odovzdanie skutočného zamerania Diela (papierová aj digitálna forma)
podľa pokynov Objednávateľa,

polohy, úrovní, rozmerov a vytýčení všetkých

častí

Diela,

úradného kontrolného zamerania vykonávaného periodicky a na vlastné
náklady Zhotoviteľa, ktoré určí presnú polohu všetkých stavieb vo vzťahu k hraniciam
Staveniska a poskytne Objednávateľovi originál tohto dokumentu vrátane jeho
elektronickej verzie,

strana 16 z 35

__,

(f)

za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ktoré_ nebudú ~ytýčené P~
odovzdaní Staveniska a v skutočnosti sa nachádzajú na Stavenisku a boli vyznačene
v Projektovej dokumentácii.

Ak kedykoľvek v priebehu realizácie Diela vznikne chyba v polohe, úrovni, rozmeroch ~leb~
vytýčení ktorejkoľvek časti Diela, potom Zhotoviteľ na vlastné náklady túto chybu k spoko1nost1
Objednávateľa opraví.
13.13

Zhotoviteľ počas celej doby realizácie Diela a odstraňovania jeho vád a nedorobkov:

(a)

zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých jeho vlastných zamestnancov,
zamestnancov Podzhotoviteľov a zamestnancov Priamych zhotoviteľov na Stavenisku,
zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo (pokiaľ nebude dokončené a odovzdané
Objednávateľovi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečenstvo, a
ďalej zabezpečí, aby všetky vyššie uvedené osoby boli riadne poučené a plnili všetky
pokyny týkajúce sa bezpečnosti podľa Rozhodného práva, podľa predpisov platných
v Mieste stavby ktoré sú popísane v Prílohe č.8 tejto zmluvy o dielo, ako aj pokyny
Koordinátora bezpečnosti,

(b)

počas doby od začatia do dokončenia Diela zodpovedá za majetkovú a požiarnu
ochranu Diela, materiálov, Zariadenia a Staveniska a zabezpečí na vlastné náklady
všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia vrátane, okrem iného, výstražného
značenia, dennej a nočnej hliadky a riadneho osvetlenia,

(c)

zamedzí prístupu nepovolaných osôb na Stavenisko,

(d)

vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na
Stavenisku i dotknutých pozemkov výstavbou Diela, na zamedzenie škody na majetku
Objednávateľa, tretích osôb a na verejnom majetku. V rozsahu predchádzajúcej vety
vykoná primerané opatrenia, najmä proti zasahovaniu do práv tretích osôb, verejnosti a
Objednávateľa okrem iného následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných
príčin vznikajúcich v dôsledku jeho činnosti,

(e)

vykoná také opatrenia, aby znečistenie ovzdušia a nakladanie s priemyselným
odpadom zo Staveniska, vznikajúcim následkom realizácie Diela, boli v súlade
s Rozhodným právom a/alebo v súlade s rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej
správy. Zároveň platí, že Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť
vypratanie miesta realizácie Diela (Staveniska) od akéhokoľvek odpadu vzniknutého
v súvislosti s realizáciou Diela,

(f)

je povinný zabezpečiť, aby všetci jeho zamestnanci, zamestnanci Podzhotoviteľov,
ktorí sa budú nachádzať na Stavenisku odo dňa jeho odovzdania až do riadneho
Dokončenia Diela, dodržiavali predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci (BOZP) v priestore Staveniska, bezpečnostné predpisy, protipožiarne, hygienické
predpisy a predpisy uvedené v Prílohe č. 8 tejto zmluvy o dielo, ako aj pokyny
zodpovedných osôb riadiacich práce na Stavenisku (vrátane Koordinátora bezpečnosti
ustanoveného Objednávateľom) . V prípade porušenia ktorejkoľvek tejto povinnosti je
Zástupca objednávateľa oprávnený prerušiť činnosť Zhotoviteľa až do odstránenia
zistených nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný znášať všetky náklady na odstránenie
zistených nedostatkov a vzniknuté škody. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške podľa sadzobníka pokút, ktorý je uvedený v bode 23.5 tejto
Zmluvy, za každé porušenie ktorejkoľvek z povinností podľa tohto odseku Zmluvy.
Koordinátor Bezpečnosti odovzdá Zhotoviteľovi (Stavby vedúcemu) v posledný
kalendárny deň príslušného mesiaca (s výnimkou mesiaca december, kedy odovzdá
7.1. bezprostredne nasledujúceho kalendárneho roku) v písomnej forme súpis zistených
nedostatkov s fotodokumentáciou a s výškou pokuty podľa sadzobníka pokút za
príslušné uplynulé obdobie. Výška celkovej zmluvnej pokuty bude uvedená v ocenenom
súpise vykonaných prác a bude odpočítaná z faktúry Zhotoviteľa za príslušný
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kalendárny mesiac. Pripadný nárok Objednávateľa na náhradu škody týmto nie je
dotknutý.
13.14

Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpeči dodávky elektriny, vody a ďalších médií na
Stavenisku počas doby realizácie Diela, vrátane všetkých prejednaní a/alebo miestnych
zisťovaní, zriadenia prípojok a inštalácie meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky
použité Zariadenia budú v súlade s príslušnými slovenskými technickými normami. Zhotoviteľ
sa zaväzuje riadne a včas hradiť poplatky za dodávky elektriny, plynu, vodné, stočné
a dodávky ďalších zdrojov a služieb až do Dokončenia Diela vrátane poplatkov za pripojenie.

13.15

Počas realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný na Stavenisku a v jeho okolí (vrátane verejných
plôch) zachovávať poriadok a čistotu a na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne
odpratávať a odvážať zo Staveniska a priľahlých plôch všetok stavebný odpad, sutinu
a Zariadenie zhotoviteľa a/alebo Dočasné stavby, ktoré už nie sú potrebné a bude ich ukladať
iba na miesta k tomu určené. Ak tak Zhotoviteľ neurobí i napriek upozorneniu Objednávateľa,
môžu byť odpratávanie a čistiace práce vykonávané na náklady Zhotoviteľa.

13.16

Pred vystavením Preberacieho protokolu Zhotoviteľ odprace a odvezie z časti Staveniska, ku
ktorému sa Preberací protokol vzťahuje, všetky Zariadenia zhotoviteľa, zariadenie
Podzhotoviteľov a všetok nadbytočný materiál, stavebný odpad a Dočasné stavby všetkého
druhu, ktoré už nie sú potrebné, pričom zanechá túto časť Staveniska a Diela voľnú a
vyčistenú. Táto povin nosť Zhotoviteľa sa vzťahuje taktiež k odovzdávaným priestorom.

13.17 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník (obsahujúci najmenej tie údaje, ktoré vyžaduje
Rozhodné právo), v ktorom budú denne zaznamenané uskutočňované práce, ich miesto,
zamestnanci a ďalšie údaje.
13.18

Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje do stavebného denníka stavbyvedúci prípadne
jeho zástupca. Stavbyvedúci je povinný predložiť Technickému dozoru Objednávateľa, denný
záznam najneskôr nasledujúci pracovný deň na podpis.

13.19 Technický dozor Objednávateľa je povinný najneskôr v nasledujúci pracovný deň od
predloženia zápisu v stavebnom denníku poznačiť stanovisko k zápisu. Ak Technický dozor
Objednávateľa v uvedenej lehote nepoznačí svoje stanovisko k obsahu zápisu a zápis
nepodpíše, platí, že Objednávateľ zastúpený Technickým dozorom Objednávateľa so zápisom
v stavebnom denníku nesúhlasí. Podpísaná kópia stavebného denníka bude na konci
každého týždňa odovzdaná Technickému dozoru Objednávateľa. Stavebný denník nie je
určený pre oznamovanie zmien podľa článku VII a IX Zmluvy. Stavebný denník je základným
dokumentom o priebehu výstavby Diela, na ktorý je možné sa odvolať v ďalšom konaní.
13.20

Zhotoviteľ je povinný minimálne 2 pracovné dní vopred vyzvať Technický dozor
Objednávateľa prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú
ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Výzva v stavebnom denniku sa
považuje za výzvu podľa tohto bodu len v prípade ak bola písomne potvrdená Technickým
dozorom Objednávateľa v stavebnom denníku.

13.21

V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na Stavenisku prístupný. Do denníka
môžu robiť záznamy:
(a)
stavbyvedúci Zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca,
(b)
zástupca Zhotoviteľa ,
(c)
Technický dozor Objednávateľa ,
(d)
zodpovedný Projektant,
(e)
geodet a kartograf Diela,
(f)
štatutárne orgány oboch Zmluvných strán,
(g)
zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.

13.22

Zhotoviteľ do 14 Dní od podpisu Zmluvy vyhotoví a dodá Objednávateľovi Plán zabezpečenia
akosti, ktorým potvrdí akosť materiálov, zariadenia a prác. Plán zabezpečenia akosti bude
obsahovať

pre každú etapu Diela:
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(a)

spôsob kontroly a osvedčenie o akosti dodávaných materiálov a Zariadenia,

(b)

počet, dobu a spôsob zaznamenávania kontroly akosti, ktorá bude uskutočňovaná na
Stavenisku,

(c)

počet

(d)

kontrolované parametre, prijateľné hodnoty týchto kontrol a kvantitatívne požiadavky
kontroly,

( e)

nevyhnutné opatrenia v prípade odchýlok od požadovanej akosti.

a dobu kontrolných meraní,

Zhotoviteľ

13.23

vykoná všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu Diela, materiálov a Zariadenia
(vrátane priamych dodávok Objednávateľa) pred poveternostnými vplyvmi - dažďom , vodou,
vetrom, snehom, mrazom, atď. Akékoľvek poškodenie spôsobené vyššie uvedenými príčinami
Zhotoviteľ na svoje náklady bezodkladne odstráni.

13.24

Zhotoviteľ

13.25

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu, skladovanie všetkých materiálov, hmôt
a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na Stavenisko. Zhotoviteľ
zabezpečí na svoje náklady stráženie Staveniska a osvetlenie Staveniska.

13.26

Zhotoviteľ hradí všetky náklady a poplatky za dočasné využívanie komunikácie, verejných
a iných plôch, požadované v súvislosti s prístupom na Stavenisko. Zhotoviteľ taktiež
zabezpečí na svoje náklady dodatočné plochy mimo Staveniska , ktoré potrebuje na účely
realizácie Diela.

13.27

Zhotoviteľ

13.28

Zhotoviteľ

13.29

Zhotoviteľ je
dodávateľom

povinný riadne a včas plniť všetky svoje záväzky voči všetkým svojim
pri realizácii predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je ďalej povinný zabezpečiť
splnenie všetkých záväzkov svojich dodávateľov a ich dodávateľov v celom rade dodávateľov
pri plnení predmetu tejto Zmluvy, a to riadne a včas. V prípade porušenia povinnosti pod ľa
tohto bodu je Objednávateľ oprávnený pozastaviť realizáciu diela, uplatniť voči Zhotoviteľovi
zmluvnú pokutu vo výške päťnásobku záväzkov po lehote splatnosti pod ľa tohto bodu,
pozastaviť platby splatných faktúr Zhotoviteľa bez zániku povinností Zhotoviteľa pokračovať
v realizácii diela, alebo odstúpiť od tejto Zmluvy. Nároky na náhradu škody Objednávateľa
ostávajú zachované v plnej výške popri nároku na zmluvnú odmenu podľa tohto bodu.

13.30

Zhotoviteľ

na svoje náklady zabezpečí vysušenie a dočasné vykurovanie stavby v prípade, ak
je to nutné pre riadny a plynulý postup prác Zhotoviteľa, Podzhotoviteľov alebo Priameho
zhotoviteľa, alebo ak to bude požadovať Technický dozor Objednávateľa.

bude počas doby realizácie Diela riadne ochraňovať a udržiavať v prevádzke všetky
existujúce vedenia, potrubia, káble a chrániče na Stavenisku a v jeho okolí, ktoré využíva na
realizáciu Diela. Zhotoviteľ bezodkladne na svoje náklady odstráni, napraví a/alebo uhradí
všetky škody spôsobené Zhotoviteľom alebo Podzhotoviteľmi, vrátane prípadných ďalších
poplatkov, pričom vznik škody a jej rozsah oznámi Zástupcovi objednávateľa bezodkladne po
jej vzniku.
zodpovedá za zabezpečenie všetkých povolení a súhlasov (okrem právoplatného
stavebného povolenia pre Trvalé stavby) od príslušných orgánov verejnej správy potrebných
na realizovanie ako aj dokončenie Diela vrátane prístupu na Stavenisko, Zariadenia
zhotoviteľa, demolácie, užívanie verejných priestorov atď. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za
zabezpečenie všetkých nevyhnutných povolení v súvislosti s prácami realizovanými mimo
bežnej pracovnej doby (vrátane práce v noci, počas víkendov a počas sviatkov).

je povinný zabezpečiť, aby akékoľvek a všetky osoby akokoľvek participujúce na
realizácii Diela podľa tejto Zmluvy disponovali potrebnou odbornou spôsobilosťou , a to aj
v prípade ak zákon osobitnú spôsobilosť pre tú ktorú činnosť osobitne nežiada príp.
neupravuje. Za odborne spôsobilú sa považuje osoba disponujúca príslušným vzdelaním pre
tú ktorú vykonávanú činnosť a dostatočnou odbornou praxou. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť
Objednávateľa preu kázať odbornú spôsobilosť tej ktorej osoby participujúcej na realizácii
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Diela. V prípade pochybností príp. sporu ohľadom odbornej spôsobilos~i príslu~ne~ osoby j~
rozhodujúci názor Objednávateľa. Na žiadosť Objednávateľa Je Zhotoviteľ povI~ny n~hrad1~
osobu, ktorej odborná spôsobilosť je sporná inou osobou. V prípade porušenia povinnosti
podľa tohto bodu vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za
každé jednotlivé porušenie povinnosti. V prípade ak Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu
nenahradí osobu bez odbornej spôsobilosti príp. so spornou odbornou spôsobilosťou inou
osobou je Objednávateľ oprávnený prerušiť realizáciu Diela, príp. od tejto zmluvy odstúpiť.
Nároky Objednávateľa na náhradu škody ostávajú zachované v plnej výške popri nároku na
zmluvnú pokutu podľa tohto bodu.

Článok XIV.
Zamestnanci Zhotoviteľa
14.1

Zhotoviteľ zamestná spôsobilého stavbyvedúceho, ktorý bude trvalo prítomný na Stavenisku
počas celej doby realizácie Diela. Stavbyvedúci, schválený Technickým dozorom
Objednávateľa, bude prijímať v zastúpení Zhotoviteľa pokyny od Zástupcu objednávateľa .

14.2

Zhotoviteľ
zabezpečí

sa zároveň zaväzuje, že na vlastné náklady a v zmysle platných právnych noriem
v dostatočnom časovom predstihu a v potrebnom rozsahu príslušné školenia
všetkých zamestnancov, ktorí sa budú priamo zúčastňovať na uskutočňovaní Diela.

14.3

Zhotoviteľ
neumožní žiadnemu zo svojich zamestnancov (ani zamestnancom
Podzhotoviteľov), aby bol na Stavenisku prechodne alebo trvalo ubytovaný, pokiaľ nebude
s Technickým dozorom Objednávateľa dohodnuté inak.

14.4

Zhotoviteľ

14.5

Zhotoviteľ podnikne všetky opatrenia na zamedzenie nezákonného a nevhodného správania
alebo výtržníctva svojich zamestnancov, na udržanie poriadku a na ochranu osôb a majetku
v okolí Staveniska pred takýmto konaním.

14.6

Zhotoviteľ nebude používať pre zhotovenie Diela osoby vo výkone trestu.

14.7

Zhotoviteľ

podnikne všetky opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti svojich zamestnancov
a bude vyžadovať ich dodržiavanie. Zhotoviteľ určí svojho zamestnanca na Stavenisku, ktorý
bude zodpovedať za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na
Stavenisku a bez zbytočného odkladu oznámi jeho meno, adresu a potrebné kontaktné údaje
Objednávateľovi. Táto osoba musí byť pre tuto prácu spôsobilá, pričom bude oprávnená
vydávať pokyny a realizovať bezpečnostné opatrenia na zamedzenie pracovných úrazov.
Zhotoviteľ pošle Zástupcovi objednávateľa pre veci zmluvné podrobné údaje o všetkých
pracovných úrazoch čo najskôr po ich vzniku.

sa zaväzuje, že jeho zamestnanci budú

mať

na pracovných odevoch

viditeľné

označenie loga Zhotoviteľa spolu s menom a priezviskom príslušného zamestnanca.
Zhotoviteľ zabezpečí, aby zamestnanci Podzhotoviteľa mali na pracovných odevoch viditeľné
označenie

svojej firmy spolu s menom a priezviskom zamestnanca.

Článok XV.
Priamy zhotoviteľ Objednávateľa
15.1

Zhotoviteľ

uznáva a súhlasí, že Objednávateľ môže použiť na Stavenisku počas realizácie
svojho Priameho zhotoviteľa na dodávku a montáž osobitných zariadení
Objednávateľa, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy. Č innosť Priameho zhotoviteľa podľa
tohto bodu nebude mať žiaden dopad na cenu Diela a termíny realizácie Diela. Podmienky

Diela

Zhotoviteľom
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pôsobenie Priameho zhotoviteľa v mieste realizácie Diela dohodnú Zmluvné strany osobitnou
dohodou.

Článok XVI.
Podzhotovitelia
16.1

S výnimkou prípadov uvedených v Zmluve, Zh otoviteľ bez predchádzajúceho Písomného
súhlasu Zástupcu objednávateľa neuskutoční žiadnu časť Diela prostredníctvom iných
Podzhotoviteľov ako tých ktorí sú uvedení v Prílohe 5.

16.2

Tento súhlas nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti alebo akejkoľvek povinnosti podľa tejto
Zmluvy a Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za konanie, neplnenie alebo nedbanlivosť
ktoréhokoľvek Podzhotovitefa, ako keby to bolo jeho vlastné konanie, neplnenie alebo
nedba nlivosť.

16.3

Zástupca objednávateľa môže po predchádzajúcom prerokovaní požiad ať Zhotoviteľa , aby
bezodkladne odvolal Podzhotoviteľa, ktorý podľa názoru Zástupcu Objednávateľa nie je
spôsobilý na výkon prác v súlade s predmetom Zmluvy, alebo je nedbanlivý pri riadnom plnení
svojich povinností. Odvolaný Podzhotoviteľ bude Zhotoviteľom čo najskôr nahradený iným
Podzhotoviteľom. Odvolaním Podzhotoviteľa nebudú zmenené Termíny dokončenia ani
Zmluvná cena . Nový Podzhotoviteľ podlieha písomnému schváleniu zo strany Objednávateľa .
Ustanovenie odseku 16.3 platí primerane aj v prípade Podzhotovitefa, ktorý je dlžníkom voči
akejkoľvek štátnej inštitúcii.

16.4

Zhotoviteľ

sa zaväzuje koordinovať činnosť Podzhotoviteľov v súlade s Podrobným
harmonogramom, pričom za vady a nedorobky Diela spôsobené Podzhotoviteľmi nesie
v plnom rozsahu zodpovednosť v zmysle ustanovení Zmluvy, akoby vykonával činnosť
Podzhotoviteľa sám.

Článok XVII.
Vlastníci a správcovia inžinierskych sietí
17.1

V prípade, ak sa niektorý zo správcov sietí (napr. elektrina, voda, plyn, telekomunikácie)
zúčastní vlastnými prácami alebo svojim Podzhotoviteľom činnosti na Stavenisku alebo
pripojovania na rozvody a Zariadenie, zodpovedá Zhotoviteľ za časovú a vecnú koordináciu
týchto činností. Nedodržanie Termínov dokončenia v dôsledku nezabezpečenia takejto
koordinácie a/alebo včasnej stavebnej pripravenosti pre činnosť niektorého zo správcov sietí
je považované za omeškanie zo strany Zhotoviteľa .

Článok XVIII.
Zariadenie zhotoviteľa, Dočasné stavby
18.1

Zariadenie zhotoviteľa.
18.1.1 Všetky Zariadenia zhotoviteľa sa po ich preprave na Stavenisko považujú za
určené výlučne na realizáciu Diela.
18.1.2 Objednávateľ nezodpovedá za stratu alebo poškodenie Zariadenia zhotoviteľa.
18.1.3

18.2

Zhotoviteľ pri uzatváraní zmluvy s Podzhotovitefom na realizáciu časti Diela zahrnie
do tejto zmluvy ustanovenia tohto článku Zmluvy vo vzťahu k Zariadeniu zhotovite ľa
privezeného na Stavenisko Podzhotoviteľom.

Dočasné

stavby.
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18.2.1 Zhotoviteľ vybuduje na Stavenisku v miestach schválených Objednávateľom, podľa
potreby premiestni a ihneď po Dokončení Diela riadne odstráni nasledujúce Dočasné
stavby:
(a)

Kancelárie pre pracovníkov Zhotoviteľa vybavené elektrinou, vykurovaním ,
osvetlením, telefónom vrátane oddeleného priestoru pre stavbyvedúceho a
miestnosti zariadené pre rokovanie aspoň 16 - 20 osôb.

(b)

kancelárie pre Zástupcu objednávateľa, autorský dozor Projektanta a Technický
dozor vybavené elektrinou, vykurovaním, osvetlením, stolom, skriňami ,
stoličkami, ochrannými prilbami a pármi gumových čižiem pre návštevy.

(c)

Hygienické

a stravovacie zariadenie
pre zamestnancov Zhotoviteľa,
(WC, umyvárne, šatne, priestory pre stravovanie).

Podzhotoviteľov

(d)

Uzamykateľné
priestory chránené pred poveternostnými vplyvmi pre
uskladnenie materiálov, náradia a zariadení vrátane tých, ktoré používajú
Podzhotovitelia.

18.2.2 Všetky Dočasné stavby musia vyhovovať normám Rozhodného práva, osobitne
predpisom o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane.

Článok XIX.
Materiál a Zariadenie, vlastníctvo
19.1

Zhotoviteľ zabezpečí

a dodá všetky materiály a Zariadenie potrebné na realizáciu Diela. Tieto
materiály a Zariadenie budú:

(a)

príslušného typu, ako je špecifikovaný v Realizačnej projektovej dokumentácii a vo
výkaze výmer a v súlade s pokynmi Zástupcu objednávateľa a

(b)

podliehať skúškam , ktoré bude Zástupca objednávateľa požadovať v mieste výroby, na
Stavenisku alebo v ktoromkoľvek z týchto miest.

Zhotoviteľ zabezpečí ,

aby všetky materiály a Zariadenia mali platné Certifikáty a boli v súlade
s predpismi Rozhodného práva . Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, Zariadenia, prácu
alebo technické riešenie, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených
Objednávateľom, pokiaľ tento rozdiel nebude najskôr Písomne schválený Zástupcom
objednávateľa (Technickým dozorom Objednávateľa).
19.2

19.3

Zhotoviteľ

predloží Zástupcovi

objednávateľa

(Technickému dozoru

Objednávateľa):

(a)

vzorky materiálov, výrobkov a povrchov, ktoré chce použiť. Použijú sa iba materiály,
výrobky a povrchy schválené Zástupcom objednávateľa (TDO) a budú uložené v sídle
Objednávateľa s príslušným číselným označením vzorky;

(b)

vyhlásenie o zhode
Zariadenie.

podľa

Rozhodného práva pre všetky dodávané materiály a

Zhotoviteľ

vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania z hľadiska súladu s
príslušnými slovenskými technickými normami a/alebo ustanoveniami odseku 13.22 Zmluvy:

(a)

kontrolu dodávaného materiálu pri vstupe na Stavenisko a

(b)

kontrolu pred a po zabudovaní tých materiálov a prác, ktoré nesplňali podmienky tejto
Zmluvy pri prvej kontrole.
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19.4

19.5

Zhotoviteľ poskytne súčinnosť a prístroje, ktoré má k dispozícii, na meranie a .skúš~nie

ktorýchkoľvek materiálov určených na realizáciu Diela v zmysle Zmluvy al_ebo Za~1aderna a
pred použitím dodá na účely realizácie Diela na skúšanie vzorky materiálov, vyrobkov a
povrchov požadované Zástupcom objednávateľa.
Zástupca objednávateľa (TDO) má právo počas výroby kontrolovať a skúšať materiály
a Zariadenia zhotoviteľa, ktoré majú byť predmetom dodávky podľa Zmluvy. Tieto kontroly
alebo skúšky nezbavujú Zhotoviteľa zodpovednosti podľa Zmluvy a súhlas Zástupcu
objednávateľa (TDO) nevylučuje plnú a výlučnú zodpovednosť Zhotoviteľa za celkové Dielo
realizované Zhotoviteľom a Podzhotoviteľmi.

19.6

Zhotoviteľ

sa dohodne v stavebnom denníku so Zástupcom objednávateľa (TDO) na dobe a
mieste kontroly a skúšok materiálov a Zariadenia. Pokiaľ sa Zástupca objednávateľa (TDO)
alebo jeho oprávnený splnomocnenec v určený deň nedostavia, nemôže Zhotoviteľ skúšky
vykonať a navrhne Objednávateľovi náhradný termín skúšky.

19.7

Pokiaľ v dobe a na mieste dohodnutých v súlade s odsekom 19.6 Zmluvy nebudú materiály
alebo Zariadenie pripravené na kontrolu alebo skúšanie, alebo pokiaľ na základe kontroly či
skúšok Zástupca Objednávateľa (TDO) stanoví, že materiály alebo Zariadenie sú vadné,
alebo inak nezodpovedajú Zmluve, môže Zástupca Objednávateľa (TDO) tieto materiály alebo
Zariadenie odmietnuť a bude o tom bezodkladne informovať Zhotoviteľa. Zistené nedostatky
zároveň zapíše do stavebného denníka. Zhotoviteľ sa zaväzuje urýchlene vadu odstrániť
alebo zabezpečiť, aby odmietnuté materiály alebo Zariadenia sp[ňali požiadavky Zmluvy.
Pokiaľ o to Zástupca Objednávateľa (TDO) požiada, budú skúšky skôr zamietnutých
materiálov alebo Zariadenia zopakované za rovnakých podmienok.

19.8

Žiadna časť Diela nebude zakrytá bez súhlasu Zástupcu Objednávateľa - TDO. Tento súhlas
TDO však nezbavuje Zhotoviteľa plnej a výlučnej zodpovednosti za celé Dielo realizované
Zhotoviteľom a Podzhotoviteľmi. Zhotoviteľ poskytne Zástupcovi Objednávateľa plnú možnosť
kontroly a meranie tej časti Diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ predloží Zástupcovi
objednávateľa (TDO) oznámenie vo všetkých prípadoch , kedy je takáto časť Diela pripravená
na kontrolu do troch dní a Zástupca objednávateľa (TDO) sa najneskôr v nasledujúci pracovný
deň od doručenia predmetného oznámenia dostaví ku kontrole a meraniu tejto časti Diela.

19.9

Zhotoviteľ podľa

pokynu Zástupcu objednávateľa (TDO) odkryje ktorúkoľvek časť Diela
a následne uvedie túto časť do pôvodného stavu. Pokiaľ bola táto časť zakrytá po splnení
požiadavky uvedenej v odseku 19.8 Zmluvy a ak sa zistí, že bola realizovaná v súlade so
Zmluvou, stanoví Konzultant nákladov po riadnom prerokovaní s Objednávateľom a
Zhotoviteľom podľa v čase odkrytia platného CENKROS-u výšku nákladov Zhotoviteľa na toto
odkrytie a uvedenie do pôvodného stavu a o tieto náklady sa následne zvýši Zmluvná cena.
Konzultant nákladov o tom bude informovať Zhotoviteľa s tým, že kópiu tohto oznámenia zašle
Objednávateľovi. V ostatných prípadoch hradí náklady Zhotoviteľ.

19.1 O Zástupca objednávateľa (TDO) má právo vydávať pokyny na:
(a)

odvoz materiálov alebo Zariadenia, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou, zo Staveniska,

(b)

nahradenie riadnymi a vhodnými materiálmi alebo Zariadeniami a

(c)

odstránenie a riadne nové uskutočnenie prác, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou,
Projektovou dokumentáciou alebo technickými normami.

V prípade nesplnenia pokynu Zástupcu objednávateľa (TDO) Zhotoviteľom v lehote
stanovenej pokynom (pokiaľ nie je stanovená, potom v primeranej dobe) má Objednávateľ
právo zabezpečiť plnenie pokynu prostredníctvom tretích osôb. Všetky preukázané a skutočne
vynaložené náklady z tohto vyplývajúce alebo s týmto spojené určí Konzu ltant nákladov po
prerokovaní s Objednávateľom a Zhotoviteľom ; Objednávateľ si bude tieto preukázané
a skutočne vynaložené náklady uplatňovať voči Zhotoviteľovi prostredníctvom faktúry
vystavenej podľa príslušných predpisov Rozhodného práva.
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19.11

Vlastníkom Diela zostáva kedykoľvek od momentu, kedy je možné prvýkrát nadobudnúť
vlastnícke právo k Dielu alebo jeho častiam, Objednávateľ. Pre vylúčenie pochybností platí , ~e
vlastníkom Diela - stavby v akejkoľvek fáze jej realizácie a bez ohľadu na rozsah zaplatenia
ceny Diela je Objednávateľ. Vlastníctvo všetkých materiálov, Zariaden~, výrobkov _a o~tatných
vecí, ktoré Zhotoviteľ a/alebo Subdodávatelia a/alebo Priamy zhotoviteľ na realizáciu Otela
zabezpečili a do Diela zabudovali, prechádza na Objednávateľa automaticky v okamihu
každého takéhoto zabudovania. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na
Objednávateľa riadnym a úplným odovzdaním a prevzatím celého Diela podľa odseku 20.2
Zmluvy.

Článok XX.
Odovzdanie a prevzatie
20.1

Odovzdanie a prevzatie Staveniska.
20.1.1 Odovzdanie Staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi pred začatím pác na Diele
alebo jeho častí bude uskutočnené protokolárne medzi Zástupcami Objednávateľa
a Zhotoviteľa vo vopred dohodnutom termíne. Od okamihu odovzdania Staveniska
Objednávateľom Zhotoviteľovi alebo jeho časti nesie za Stavenisko alebo jeho časť
zodpovednosť Zhotoviteľ.

20.1.2 Odovzdanie Staveniska Zhotoviteľom Objednávateľovi po úplnom dokončení Diela
alebo jeho častí bude uskutočnené protokolárne medzi Zástupcami Zhotoviteľa a
Objednávateľa vo vopred dohodnutom termíne. Od okamihu prevzatia Staveniska
alebo jeho časti Objednávateľom od Zhotoviteľova nesie za Stavenisko alebo jeho
časť zodpovednosť Objednávateľ.

20.2

Prevzatie Diela.
20.2.1 Ak je podľa názoru Zhotoviteľa celé Dielo riadne dokončené a úspešne prebehli
Preberacie skúšky, Zhotoviteľ túto skutočnosť písomne oznámi Zástupcom
Objednávateľa (TDO a Zástupcovi objednávateľa pre veci zmluvné) a zároveň im
odovzdá:
(a)

svoje písomné vyhlásenie, ktorým sa zaväzuje dokončiť a/alebo
v stanovenej lehote všetky prípadné vady a nedorobky Diela;

(b)

svoje písomné vyhlásenie o tom, že:

odstrániť

(i)

Dielo bolo zhotovené v súlade s príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi, technickými normami, štandardmi a podmienkami
uvedenými v stavebnom povolení, s riadnymi technologickými postupmi
a s Projektovou dokumentáciou,

(ii)

Stavenisko a všetky priliehajúce komunikácie, budovy a/alebo pozemky
uživané Zhotoviteľom boli riadne upratané a ponechané v čistom a
nezávadnom stave,

(iii)

materiály a Zariadenia sú inštalované a použité v súlade s pokynmi ich
a výrobcov,

dodávateľov

(iv)

Zhotoviteľ

vykonal všetky skúšky, kontroly a merania potrebné podľa
Rozhodného práva, príslušných technických noriem a/alebo Zmluvy a
výsledky týchto skúšok, kontrol a meraní spfňajú požiadavky uvedené
v príslušných technických normách, právnych predpisoch,

(v)

Zhotoviteľ zabezpečil

mali

a/alebo získal všetky povolenia a súhlasy, ktoré
a/alebo získané,

byť Zhotoviteľom zabezpečené
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(c)

všetky protokoly vzťahujúce sa na Dielo, ktoré možno požadovať podľa
Rozhodného práva alebo Zmluvy za potrebné,

(d)

dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela v troch
vyhotoveniach v digitálnej forme (pdf, dwg) na CD nosiči.

(e)

manuály na prevádzku a údržbu Diela v slovenskom jazyku (3 rovnopisy);

výtlačkoch

a troch

Dielo sa nepovažuje za dokončené, ak neboli odstránené všetky podstatné nedorobky
Diela, ktoré ohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb, alebo bránia riadnemu
a nerušenému užívaniu Diela. Akékoľvek vady a nedorobky, vrátane drobných vád
a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela musia byť odstránené
bezodkladne najneskôr však v termíne uvedenom v preberacom protokole, príp.
určenom Objednávateľom. Právo Objednávateľa odstrániť drobné vady a nedorobky
zo Zádržného príp. Bankovej záruky podľa čl. X a XI zostáva zachované bez ohľadu
na prevzatie Diela.
20.2.2 Oznámenie Zhotoviteľa podľa odseku 20.2.1 Zmluvy sa považuje za žiadosť
Zhotoviteľa, aby Zástupca objednávateľa (TDO a Zástupca objednávateľa pre veci
zmluvné) vystavil Preberací protokol na celé Dielo. Zástupca objednávateľa do 14 Dní
odo dňa doručenia tohto oznámenia buď vystaví Preberací protokol na celé Dielo,
ktorý bude podpísaný Objednávateľom a Zhotoviteľom a v ktorom bude uvedený deň,
kedy bolo celé Dielo dokončené v súlade so Zmluvou (Dokončen ie Diela) a deň, kedy
Objednávateľ Dielo prevzal, alebo odovzdá Zhotoviteľovi zoznam vád a nedorobkov, v
ktorom budú uvedené všetky práce a vady, ktoré podľa názoru Zástupcu
objednávateľa (TDO a Zástupca objednávateľa pre veci zmluvné) má Zhotoviteľ pred
vystavením Preberacieho protokolu na celé Dielo vykonať alebo odstrániť
v stanovenej lehote.
20.2.3 Preberací protokol bude vyhotovený v štyroch exemplároch, podpísaný oprávnenými
osobami, ktoré sa preberacieho konania zúčastnili. Dielo bude odovzdané bez vád
a nedorobkov. Preberací protokol bude okrem základných údajov o zmluvnom Diele
obsahovať:

a) súpis odovzdaných dokladov (príloha č.1 k Preberaciemu protokolu),
b) konštatovanie Objednávateľa, že Dielo preberá dňom podpisu
Preberacieho protokolu,
c) dátum a podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán,
d) vyhlásenie Zhotoviteľa , že Dielo odovzdáva bez vád a nedorobkov.
20.2.4 Dielo sa považuje za dokončené v deň, ktorý je v Preberacom protokole na celé Dielo
uvedený ako deň Dokončenia Diela, na ktorom boli odstránené všetky vady a
nedorobky.
20.2.5 Zástupca Objednávateľa (TDO a Zástupca objednávateľa pre veci zmluvné) môže
podľa vlastného uváženia a v súlade s postupom uvedeným v odseku 20.2.1 Zmluvy
vystaviť Preberací protokol o prevzatí:
(a)

ktorejkoľvek časti Diela, vo vzťahu ku ktorej je v Zm luve uvedený samostatný
dokončenia, alebo

Termín
(b)

ktorejkoľvek podstatnej časti Diela, ktorá bola dokončená k spokojnosti
Zástupcu objednávateľa (TDO a Zástupca objednávateľa pre veci zmluvné) a je
užívaná Objednávateľom alebo osobou ním určenou , alebo

(c)

ktorejkoľvek podstatnej časti Diela, ktorú sa Objednávateľ rozhodol užívať pred
dokončením (v prípade, ak také predčasné užívanie nie je stanovené Zmluvou,
ani nebolo schválené Zhotoviteľom ako dočasné opatrenie).

Prevzatie ktorejkoľvek z vyššie uvedených častí nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti
Dielo ako celok podľa tejto Zmluvy.

odovzdať
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Článok XXI.
Záruka Zhotoviteľa, zodpovednosť za vady
21 .1

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude realizované riadne a odborným spôsobom, včas a
v súlade so všetkými príslušnými štandardmi, právnymi predpismi a technickými normami
platnými v Slovenskej republike. Ôalej Zhotoviteľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že zabezpečí, aby
všetok tovar, materiály a Zariadenie boli na úrovni požadovanej Zmluvou, Zástupcom
objednávateľa a/alebo všetkými príslušnými štandardmi, právnymi predpismi a technickými
normami platnými v Slovenskej republike, a že Dielo bude mať počas záručnej doby vlastnosti
dohodnuté v Zmluve ako aj vlastnosti riadne zhotovenej stavby v súlade s platnými právnymi
predpismi v čase jej uskutočňovania. Podmienkou platnosti poskytnutej záruky je užívanie
Diela v súlade s platnými prevádzkovými predpismi a Projektovou dokumentáciou.

21 .2

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo alebo jeho časť v čase jeho odovzdania, alebo

sa prejavili po odovzdaní Diela.
21.3

Zhotoviteľ preberá záväzok zo zodpovednosti za vady Diela alebo jeho časti v rozsahu:

a)
b)
c)

päťročnej (5) záručnej doby na celé Dielo,
dvojročnej (2) záručnej doby pre dodávky, materiály
s vlastnými záručnými listami,
záruka sa nevzťahuje na predmety spotrebného charakteru.

a zariadenia

Počas tejto doby znáša Zhotoviteľ plnú záruku za materiál a práce. Záručná doba za vady
Diela alebo jeho časti a plná záruka na materiál a práce sa počítajú odo dňa odovzdania
a prevzatia Diela, potvrdeného Zástupcom objednávateľa podľa odseku 20.2 Zmluvy.

21.4

Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady, ktoré zistil po odovzdaní

Diela, aj napriek vynaloženej odbornej starostlivosti, na odovzdanom a prevzatom Diele alebo
Diela v rámci záručnej doby (tzv. skryté vady).

časti

21.5

V prípade oznámenia vád Diela Objednávateľom v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje
najneskôr do 3 Dní reagovať na oznámenie vady a bezodkladne vykonať opravu Diela alebo
vymeniť vadné zariadenie za nové, a to podľa povahy vady. Havarijné stavy sa Zhotoviteľ
zaväzuje riešiť okamžite, najneskôr však do 24 hodín od ich nahlásenia osobou určenou
Objednávateľom na telefónnom čísle Zhotoviteľa alebo na e-mail Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa
zaväzuje začať s odstraňovaním zistených vád Diela podľa tohto článku Zmluvy ihneď,
najneskôr však do 3 Dní od uplatnenia práv Objednávateľa zo záruky a vady v čo najkratšom
technicky možnom čase odstrániť. Všetky tieto práce a dodávky budú vykonané Zhotoviteľom
na jeho vlastné náklady. Pokiaľ sa zisti, že uplatnenie práv Objednávateľa zo záruky je
neopodstatnená a za vadu nezodpovedá Zhotoviteľ, Zhotoviteľ môže odstrániť vadu za
predpokladu , že medzi Zmluvnými stranami dôjde k dohode o cene za odstránenie vady, resp.
náhrade nákladov spojených s odstránením vady. V prípade ak takáto vada už bola
odstránená, Objednávateľ je povinný uhradiť Zhotoviteľovi vzniknuté nevyhnutné a účelne
vynaložené náklady. Objednávateľ je v každom prípade povinný zabezpečiť Zhotoviteľovi
umožnenie vykonania odstránenia vady sprístupnením miesta nevyhnutného na efektívne
odstránenie vady.

21.6

Ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť odstrániť vadu Diela, za ktorú zodpovedá, v Objednávateľom
požadovanej primeranej lehote, má Objednávateľ právo použiť, a to za odplatu, iné osoby,
ktoré odstránenie takejto vady vykonajú. V takomto prípade všetky preukázateľné, nevyhnutné
a účelne použité náklady z toho vyplývajúce, alebo s tým spojené bude Objednávateľ
následne vymáhať od Zhotoviteľa buď tak, že ich započíta proti finančnej čiastke, na ktorú
vznikol alebo vznikne Zhotoviteľovi nárok, alebo ich bude čerpať zo Zádržného pod ľa odseku
10.2, 10.8 Zmluvy alebo z Bankovej záruky podľa odseku 11 .1 Zmluvy. Záväzok Zhotoviteľa
zo záruky v zmysle Zmluvy zostáva týmto nedotknutý.
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Č lánok XXII.
Zod povednosť

za škody, poistenie

22:1

Zhotoviteľ nesie voči Objednávateľovi plnú zodpovednosť za škody na Diele vr~tane_škôd
spôsobených v dôsledku prác, dodávok alebo subdodávok vykonaných Podzhotov1teľm1 a za
škody na materiály a Zariadení, ktoré tvoria alebo budú tvoriť súčasť Diela, a to odo Dňa
začatia stavby až do vystavenia Preberacieho protokolu na celé Dielo, kedy zodpovednosť za
Dielo prechádza na Objednávateľa.

22.2

Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za stratu alebo škodu ním spôsobenú Objednávateľovi v priebehu
činnosti, ktorú vykonával za účelom splnenia svojich povinností podľa tejto Zmluvy.

22.3

V prípade vzniku straty alebo škody z rizika podľa odseku 22.4 Zmluvy odstráni Zhotoviteľ na
základe požiadavky Zástupcu objednávateľa (TDO alebo Zástupca objednávateľa pre veci
zmluvné)
stratu alebo škodu na náklady Objed n ávateľa. V prípade kombinácie rizík
Objednávateľa a Zhotoviteľa, ktoré stratu alebo škodu spôsobia, sa pri u rčovaní povinnosti
znášať vzniknuté náklady uplatní princíp pomernej zodpovednosti Zhotoviteľa a
Objednávateľa.

22.4

Okolnosťam i

(a)

vojna,

vyššej moci sú:
nepriateľské akcie

(s vyhlásením i bez vyhlásenia vojny), invázie, akt

zahraničných nepriateľov,

22.5

22 .6

(b)

revolúcia, povstanie alebo vojenské či násilné prevzatie moci alebo občianska vojna,

(c)

ionizujúca radiácia alebo kontaminácia rádioaktivitou z jadrového paliva alebo
jadrového odpadu zo spaľovania jadrového paliva, rádioaktívne toxické, výbušné alebo
iné nebezpečné vlastnosti výbušného jadrového zariadenia alebo jeho jadrových
súčastí, ktoré nie sú spôsobené Zhotoviteľom alebo zamestnancami Zhotovite ľa, alebo
Podzhotoviteľmi alebo ich zamestnancami,

(d)

tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými prostriedkami/predmetmi
pohybujúcimi sa podzvukovou alebo nadzvukovou rýchlosťou .

Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že najneskôr do 30 dní odo dňa podpisu Zmluvy bez obmedzenia
svojej povinnosti a zodpovednosti podľa Zmluvy uzavrie v renomovanej poisťovni poistnú
zmluvu na poistenie stavebných a montážnych prác s výškou poistného krytia minimálne vo
výške zmluvnej ceny Diela v tejto Zmluve o Dielo zaokrúhlenej na cele tisícky nahor, a to
jednak ako poistenie majetku a jednak ako poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenej
svojou či nnosťou, na základe ktorej poistí odo dňa uzavretia Zmluvy:

(a)

Dielo spolu s materiálmi a Zariadeniami tvoriacich súčasť Diela, na plné reprodukčné
náklady (pojem „náklady" v tomto kontexte zahŕňa aj zisk) vrátane takej ďalšej čiastky,
ktorá by pokrývala ďalšie náklady na odstránenie straty alebo poškodenia vrátane
nákladov na demoláciu alebo odstránenie Diela alebo jeho časti alebo odstránenie
sutiny akejkoľvek povahy,

(b)

zariadenia Zhotoviteľa a ďalšie veci privezené na Stavenisko Zhotoviteľom a
Podzhotoviteľmi na čiastku, ktorá by postačovala na ich náhradu na Stavenisku,

a)

Poistenie zodpovednosti za škodu voči tretím osobám ,

b)

škody, ktoré môžu vzniknúť počas záručnej doby z dôvodu chybne vykonanej práce
počas výstavby.

podľa odseku 22.5 písm. a)
Zmluvy musí byť vinkulované v prospech
Objednávateľa a bude zahŕňať plnenie proti akýmkoľvek stratám alebo škodám vzniknutým
z akýchkoľvek príčin okrem príčin uvedených v odseku 22.4 Zmluvy, odo Dňa začatia stavby

Poistenie

až do dňa vystavenia Preberacieho protokolu na Dielo.
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Ak Zhotoviteľ na svoje náklady odstránil straty a/alebo škody kryté poistným plnením, uhradí
mu Objednávateľ tieto náklady až do výšky príslušného poistného plnenia, ktoré Objednávateľ
obdržal.
22.7

22.8

22.9

Všetky čiastky, ktoré nie sú kryté poistným plnením, alebo čiastky nezískané od
uhradí Objednávateľ alebo Zhotoviteľ v rozsahu ich zodpovednosti podľa Zmluvy.

poisťovne

Pokiaľ táto Zmluva nestanovuje inak, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za všetky straty
alebo nároky týkajúce sa:

(a)

usmrtenia alebo zranenia ktorejkoľvek osoby spôsobeného činnosťou Zhotoviteľa pri
realizácii Diela,

(b)

straty alebo škody na majetku (okrem Diela), ktoré môžu vzniknúť z realizácie alebo
v dôsledku realizácie a dokončenia Diela,

(c)

porušenia povinností a/alebo záruk Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za usmrtenie alebo zranenie
osôb, spôsobené činmi Zhotoviteľa alebo jeho nedbanlivosťou komukoľvek, kto je oprávnený
zdržovať sa na stavenisku.

22.1 O Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať poistenie zodpovednosti podľa odseku 22.9 Zmluvy počas
celej doby, kedy zamestnáva osoby pri uskutočňovan l Diela a rovnako sa zaväzuje riadne a
včas uhrádzať príslušné poistné.
22.11

Objednávateľ nezodpovedá za žiadne odškodnenie ani náhradu splatnú zamestnancom
Zhotoviteľa alebo Podzhotoviteľov okrem usmrtenia alebo zranenia, ktorých príčinou bolo
konanie Objednávateľa. Zhotoviteľ odškodní (vrátane úhrady vzniknutých nákladov a škody)
Objednávateľa za všetky také odškodnenia a/alebo náhradu okrem tých, za ktoré zodpovedá
Objednávateľ, ako je vyššie uvedené, a za všetky nároky, konania, škody, náklady, poplatky a
výdavky vzniknuté v dôsledku týchto skutočností a/alebo záležitostí alebo v súvislosti s nimi.

22.12

Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na Stavenisku Objednávateľovi preukázať vznik
poistenia požadovaného touto Zmluvou s výnimkou poistenia uvedeného v odseku 22.5
Zmluvy, predložiť Objednávateľovi príslušné poistné zmluvy, ako aj doklady potvrdzujúce
vznik poistenia, vinkuláciu v prospech Objednávateľa a úhradu príslušného poistného.
V prípade poistenia uvedeného v odseku 22.5 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný preukázať
Objednávateľovi vznik predmetného poistenia do 7 dní odo dňa uzavretia príslušnej poistnej
zmluvy, ako aj úhradu príslušného poistného bez zbytočného odkladu po jeho zaplatení.
Všetky poistenia, za ktoré zodpovedá, uzavrie Zhotoviteľ s poisťovňami a za podmienok
schválených Objednávateľom na dobu minimálne do Dokončenia Diela.

22.13

Zhotoviteľ oznámi príslušným poisťovniam zmeny povahy, rozsahu alebo doby realizácie Diela
a vždy zabezpečí zodpovedajúci rozsah poistenia v súlade s podmienkami Zmluvy, pričom je
povinný predlož iť Objednávateľovi platné poistné Zmluvy vrátane uzatvorených dodatkov k

Zmluvám a doklady o úhrade príslušného poistného.
a) Úpravy

(zmeny)

podmienok

poistenia

môžu

byť vykonané

Objednávateľa alebo ako výsledok všeobecných
spoločnosťou, s ktorou je poistná zmluva dojednaná.

buď so

zmien zavedených

súhlasom

poisťovacou

b) V prípade, že termín ukončenia diela bude predlžený , je zo strany Zhotoviteľa potrebné
poistnú zmluvu predÍžiť, tak aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie diela.
c) Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do Dodatku k Zmluve,
ktorú je Zhotoviteľ povinný včas (t.j. pred vypršaním platnosti pôvodnej zmluvy) iniciovať.
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22.14 Ak Zhotoviteľ riadne a včas neuzavrie a/alebo nebude udržiavať v platnosti poistné zmluvy
požadované podľa Zmluvy, alebo neposkytne Objednáv~teľov! príslu~né poistné zml~vy v
lehote podľa odseku 22.12 a 22.13 tejto Zmluvy o dielo, Je v ka~do~ takom pnpad~

Objednávateľ oprávnený uzavrieť a udržiavať v platnosti potr~bné po1stn~ zmluvy a . pl~t1t
príslušné poistné, ktoré môže byť na _tento účel ~hodn_é; Objednávateľ Je oprá,vnen_Y ni~
zaplatené poistné vymáhať od Zhotoviteľa ako dlzné čiastky príp. ho započ1tat s narokm1
Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy.

22 .15 Ak Zhotoviteľ alebo Objednávateľ neplní podmienky poistných zmlúv uzatvorených podľa
Zmluvy, potom sa vzájomne odškodnia za všetky straty a nároky vzniknuté z tohto neplnenia.

Článok XXIII.
Zmluvná pokuta za omeškanie
23.1

Ak Zhotoviteľ nedodrží Termíny dokončenia podľa odseku 5.2, 5.3 Zmluvy, potom Zhotoviteľ
uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške podľa bodu 23.2 a 23.3 za každý začatý
Deň, ktorý uplynie medzi príslušným Termínom dokončenia podľa odseku 5.2, príp. 5.3
Zmluvy, a dňom uvedeným v Preberacom protokole na celé Dielo alebo v Preberacom
protokole o prevzatí príslušnej časti Diela ako deň Dokončenia Diela a/alebo príslušnej časti
Diela - Uzlového bodu. Objednávateľ si môže túto zmluvnú pokutu uplatniť z Bankovej záruky
podľa článku XI Zmluvy, príp. zo zádržného podľa čl. X. Úhrada tejto zmluvnej pokuty
nezbavuje Zhotoviteľa jeho povinnosti Dielo riadne dokončiť, ani jeho ďalších povinností podľa
Zmluvy, ani jeho zodpovednosti za škodu, stratu a/alebo ušlý zisk, vzniknuté Objednávateľovi
a presahujúce zmluvnú pokutu.

23.2

V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením ktorejkoľvek časti Diela - Uzlového bodu (čl.
Vl) má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej
Zmluvnej ceny podľa odseku 8.1 Zmluvy za každý Deň počas prvých piatich Dní omeškania
a vo výške O,1% za každý ďalší Deň. Na omeškanie s dokončením časti Diela - Uzlového
bodu kratším než 2 Dni sa táto pokuta nevzťahuje, avšak v prípade omeškania Zhotoviteľa
dlhšieho ako 2 Dni má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi nárok na úhradu zmluvnej pokuty
spätne aj za tieto prvé dva Dni omeškania. Právo Objednávateľa na náhradu škody
presahujúcej zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté.

23.3

V prípade omeškania s Dokončením Diela má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi nárok na
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% celkovej Zmluvnej ceny podľa odseku 8.1 Zmluvy za každý
Deň v priebehu prvých piatich Dní omeškania a vo výške 0,2% za každý ďalší Deň. Právo
Objednávateľa na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté.

23.4

Zmluvné strany sa dohodli na obmedzení výšky zmluvných pokút v prípade každej zo
Zmluvných strán najviac do sumy zodpovedajúcej 18 % sumy Zmluvnej ceny Diela.

23.5

Sadzobník pokút za osobitné porušenie zásad BOZP, OPP a OŽP. Zmluvné strany sa dohodli,
že výška pokút za porušenie zásad BOZP nebude zahrnutá do celkovej výšky zmluvných
pokút za omeškanie.

Kód

Osobitné porušenie zásad BOZP, OPP a OŽP

Výška pokuty

001

Práca bez predpísaných OOPP

30,0 €

002

Nenosenie ochrannej prilby na stavenisku

30,0 €

003

Nepredloženie záznamov zo školen í BOZP, odbornej a zdravotnej
spôsobilosti pracovníkov

004

Nepredloženie dokumentácie BOZP (technolog ických a pracovných
postupov s analýzou rizík vykonávaných prác, certifikátov, odborných
prehliadok a skúšok VTZ, kontrol elektrických zariadení a technických
zariadení.

30,0 €

30,0 €
strana 29 z 35

Kód

Porušenie zásad BOZP, OPP a OŽP
pokuty

Výška

005

Neodborná obsluha alebo manipulácia so strojmi a mechanizmami

150,0€

006

Neporiadok na pracovisku

150,0€

007

Nesprávny spôsob skladovania materiálov

150,0 €

008

Zlý technický stav strojov a zariadení (napr. poškodené rebríky, poškodené
laná na kladke, únik oleja,... )
150,0 €

Kód

Opakované a závažné porušenie zásad BOZP, OPP a OŽP

Výška

009

Nebezpečný technologický postup v rozpore s Vyhl. č. 147/2013 Z.z.

180,0 €

010

Elektrické zariadenia-poškodené vodiče, predlžovacie a prívodné káble180,0 €

011

Stroje a zariadenia - bez ochranných krytov a bezpečnostných prvkov 180,0 €

012

Nevyhovujúce ochranné konštrukcie (lešenia) podľa platných predpisov
a technických noriem
180,0 €

013

Nesplnenie oznamovacej povinnosti v zmysle platnej zmluvy

180,0 €

014

Nenahlásenie vzniku pracovného úrazu a jeho nevyšetrenie vrátane
doloženia požadovaných dokladov

180,0 €

015

Nedodržanie zákazu fajčenia a používania otvoreného ohňa

180,0 €

016

Nesprávny spôsob skladovania horľavín , neb. látok a prípravkov

180,0 €

pokuty

Kód

017

Veľmi závažné porušenie zásad BOZP, OPP a OŽP

Výška pokuty

Zistenie požitia alkoholických nápojov, omamných látok alebo
psychotropných látok

330,0 €

018

Nezaistenie výkopov proti zosunutiu a zavaleniu

330,0 €

019

Zakázané práce v ochranných pásmach inžinierskych sietí

330,0 €

020
Nezaistenie pracovníkov pri práci vo výške a nad voľnou hfbkou
(kolektívne alebo osobné zabezpečenie)
021

Porušenie zákazu prepravy osôb na stavebnom nákladnom výťahu
a iné zakázané prepravy osôb na stavebných strojoch

330,0 €

330,0 €

022

Nepredloženie písomného hlásenia o vzniknutom požiari na pracovisku 330,0 €

023

Neodstránenie závad zistených kontrolnými orgánmi objednávateľa

330,0 €

Článok XXIV.
zmluvného vzťahu

Ukončenie

24.1
Ak Zhotoviteľ:
24.1.1 nie je schopný plniť svoje záväzky podľa Zmluvy,
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24.1.2 bol na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo bolo voči nemu zastavené konkurzné konanie
z dôvodu nedostatku majetku,
24.1.3 bola nariadená jeho likvidácia alebo bol zrušený,
24.1.4 je platobne neschopný,
24.1.5 bolo vo vzťahu k nemu začaté reštrukturalizačné konanie,
24.1 .6 podal návrh na vyrovnanie s veriteľmi alebo uskutočnil postúpenie práv a povinností v
prospech svojich veriteľov,
24.1. 7 ak súhlasil, že bude p l n iť Zmluvu pod dohľadom výboru veriteľov, alebo
24.1.8 ak bol vymenovaný vo vzťahu k podstatnej časti jeho majetku správca konkurznej podstaty,
vyrovnávací správca alebo likvidátor, alebo
24.1.9 ak bolo voči Zhotoviteľovi podľa Rozhodného práva začaté konanie o reorganizácii,
24.1.1 O boli vydané rozhodnutia v súvislosti so zrušením alebo likvidáciou Zhotoviteľa ,
24.1.11 boli vykonané opatrenia na výkon záložného práva na podstatnú časť majetku Zhotoviteľa ,
alebo
24.1 .12 bol uskutočnený úkon a/alebo nastala iná okolnosť týkajúca sa Zhotoviteľa alebo jeho
majetku , ktorá má podľa Rozhodného práva podobný podstatný účinok ako niektorý z vyššie
uvedených úkonov či niektorá z vyššie uvedených okolností, alebo
24.1.13 bol voči nemu nariadený výkon rozhodnutia alebo exekúcia týkajúce sa vymáhaného záväzku
Zhotoviteľa presahujúceho vo svojom finančnom vyjadrení sumu 200.000,0 €, alebo
24.1.14 podľa názoru Objed návateľa Zhotoviteľ:
(a)

bez primeraného dôvodu nezačal s realizáciou Diela v súlade s touto Zmluvou, alebo
nepokračuje v jeho riadnom vykonávaní spôsobom ktorý predpokladá táto Zmluva,
alebo

(b)

napriek predchádzajúcej Písomnej výzve odmietol sp lniť zmluvný záväzok, alebo

(c)

napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu Zástupcu objednávateľa inak
opakovane alebo hrubo neplní svoje povinnosti podľa Zmluvy, alebo

(d)

je v omeškaní s plnením Termínu

dokončenia

niektorej časti Diela viac ako 30 Dní,

je Objednávateľ oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy. Po doručení písomného odstúpenia
od Zmluvy Zhotoviteľovi , je Objednávateľ oprávnený vstúpiť na Stavenisko a ukončiť činnosť
Zhotoviteľa . Právo Objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy podľa príslušných ustanovení z. č.
513/1991 Zb. tým nie je dotknuté.
24.2

Do 7 pracovných dní od zániku Zmluvy podľa odseku 24.1 Zm luvy je Zhotoviteľ povinný
bezplatne všetky dokumenty nevyhnutné na dokončenie Diela,
ktoré má k dispozícii, vrátane okrem iného Projektovej dokumentácie, povolení a súhlasov
orgánov verejnej správy a dokumentov podľa odseku 8.3, 20.2.1 písm. b) až e), 13.22
a 13.28 Zmluvy, príp. akékoľvek iné listiny a dokumenty, ktoré bol Zhotoviteľ povinný získať
podľa tejto zmluvy, ale ich získal inak v súvislosti s realizáciou Diela. Ak Zhotoviteľ nedodrží
termín odovzdania dokumentov, uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu za každý Deň
omeškania vo výške 0,1% z celkovej Zmluvnej ceny podľa odseku 8.1 Zmluvy.
odovzdať Objednávateľovi

24.3

Do 7 pracovných dní od zániku Zmluvy predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi súpis skutočne
vykonaných prác a vynaložených nákladov odo dňa posledného súpisu skutočne vykonaných
prác do dňa zániku Zmluvy, odsúhlasený Technickým dozorom Objednávateľa, podpísaný
stavbyvedúcim, ktorý obsahuje aj čiastky, na ktoré si Zhotoviteľ robí nárok ku dňu zániku
na
Zmluvy. Takto spracovaný súpis odovzdá Objednávateľ Konzultantovi nákladov
vypracovanie osobitnej správy ako podkladu na vystavenie potvrdenia o záverečnom
finančnom vyrovnaní medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. Potvrdenie o záverečnom
finančnom vyrovnaní, ktoré je Konzultant nákladov povinný vystaviť do 14 dní odo dňa
obdržania podkladov od Objednávateľa , je podkladom na vystavenie záverečnej faktúry
Zhotoviteľa .

24.4

Ak z dôvodu nehody, neplnenia alebo inej udalosti, ku ktorej dôjde v súvislosti s realizáciou
Diela alebo jeho časti počas uskutočňovania Diela, je podľa názoru Zástupcu objednávateľa
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pre bezpečnosť Diela nevyhnutné vykonať prácu na náprave ale~o inú prácu, Obje_dnávateľ sa
so Zhotoviteľom a Konzultantom n•ákladov dohodnu po vzáJomnom rokovanr na forme
a rozsahu opatrení, ktoré sú nevyhnutné na odstránenie ohrozenia bezpečnosti Diela. ~k
Zhotoviteľ nebude schopný alebo ochotný takto dohodnutú prácu bezodkladne vykonať, Je
Objednávateľ oprávnený použiť, a to aj za odplatu, na vykonanie tejto práce iné osoby. Ak
prácu alebo nápravu, ktorej vykonanie Objednávateľ takto zabezpečil, mal na vlastné náklady
podľa Zmluvy vykonať Zhotoviteľ, potom Objednávateľ urči po riadnom prerokovaní
s Konzultantom nákladov všetky náklady z tohto vyplývajúce a súvisiace so zabezpečením
a/alebo výkonom takejto práce alebo nápravy, pričom Zhotoviteľ bude povinný tieto náklady
Objednávateľovi uhradiť.

24.5

V prípade, ak:
(a)
(b)
(c)

(d)

Objednávateľ bezdôvodne a v rozpore s touto Zmluvou neuhradí Zhotoviteľovi čiastku
dlžnú podľa potvrdenia Konzultanta nákladov do 28 Dní po uplynutí Doby splatnosti
bol na majetok Objednávateľa právoplatným rozhodnutím vyhlásený konkurz alebo
nariadená likvidácia, ibaže k tomu dôjde z dôvodu reorganizácie alebo
reštrukturalizácie,
Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi , že z nepredvídaných ekonomických dôvodov
nebude možné, aby pokračoval v plnení svojich zmluvných záväzkov,
Objednávateľ nariadi Prerušenie diela v zmysle článku V Zmluvy, ktorého trvanie
presiahne 3 mesiace,

má Zhotoviteľ právo odstúpiť od Zmluvy písomným oznámením doručeným Objednávateľovi.
Odstúpenie Zhotoviteľa od Zmluvy nadobudne účinnosť dňom doruče nia uvedeného
oznámenia.

Článok XXV.
Vzájomná komunikácia,
jazyk predkladaných a odovzdávaných dokladov
25.1

Oznamovanie.
25.1.1 Zmluvné strany budú navzájom spolupracovať tak, aby bolo Dielo dokončené včas a
v najlepšej akosti. Za týmto účelom sa budú Zmluvné strany bez omeškania
a zbytočného odkladu vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili
riadnemu plneniu Zmluvy.
25.1.2 Vo všetkých prípadoch, kedy Zmluva uvádza, že bude vydané oznámenie, žiadosť,
pokyn, súhlas, schválenie, potvrdenie, osvedčenie alebo rozhodnutie ktoroukoľvek
osobou, potom takéto oznámenie bude Písomné a nebude bezdôvodne odmietnuté
ani zadržané.
25.1.3 Všetky potvrdenia, oznámenia alebo Písomné pokyny adresované Zhotoviteľovi zo
strany Objednávateľa alebo Zástupcu objednávateľa a všetky oznámenia adresované
Objednávateľovi alebo Zástupcovi objednávateľa zo strany Zhotoviteľa budú doručené
osobne, kuriérom s potvrdením prijatia, prostredníctvom doporučenej pošty. Za deň
doručenia zásielky v prípade poštového doručovania sa považuje tretí (3) pracovný
deň po podaní doporučenej zásielky. Záznamy v stavebnom denníku alebo v zápisoch
z kontrolných dní sa nepovažujú za oznámenia, doručované podľa tohto odseku
Zmluvy.
25.1.4 Všetky doklady, odovzdávané Zhotoviteľom Objednávateľovi pri dokončení stavby
a jej prevzatí, preukazujúce jej kvalitu a bezpečnosť Diela, musia byť vystavené
v slovenskom jazyku.

25.2

Jazykom pre každodennú komunikáciu Zmluvných strán je slovenčina.
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XXVI.
Priorita dokumentov
26.1

Priorita dokumentov.
26.1.1 Dokumenty, ktoré tvoria súčasť tejto Zmluvy sa považujú za dokumenty, ktoré sa
vzájomne doplňajú a vysvetľujú . Ak sa v týchto dokumentoch vyskytne nejednoznačné
ustanovenie alebo nezrovnalosti, poskytne Zástupca Objednávateľa Zhotoviteľovi
nevyhnutné vysvetlenie.
26.1.2 Poradie priority zmluvných dokumentov je nasledovné:
(a)
(b)

Zmluva samotná vrátane jej Príloh
Priorita v technických dokumentoch (OSP)
1) text (Technické správy),
2) výkres
3) výkaz výmer

XXVII.
Projektová dokumentácia
27.1

Projektová dokumentácia je vyhotovená v šiestich exemplároch z ktorých tri vyhotovenia
vrátane prístupu k elektronickej verzii uloženej na servery Objednávateľa budú bezplatne
poskytnuté Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ si podľa potreby na vlastné náklady zabezpečí ďalšie
kópie tejto dokumentácie. Ak táto Zmluva nestanovuje inak, Zhotoviteľ nie je oprávnený
odovzdať a/alebo sprístupniť tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Objednávateľa Projektovú dokumentáciu alebo jej časť, ani ďalšie dokumenty poskytnuté
Zhotoviteľovi zo strany Objednávateľa.

27.2

Zhotoviteľ

27.3

Jedno vyhotovenie Projektovej dokumentácie poskytnutej Zhotoviteľovi so všetkými
dodatkami, úpravami a/alebo zmenami ponechá Zhotoviteľ na Stavenisku tak, aby bola
kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie Zástupcovi objednávateľa a/alebo ktorejkoľvek ďalšej
osobe poverenej Zástupcom objednávateľa.

27.4

Projektovú dokumentáciu skutočného zrealizovania stavby (DSZS) Zhotoviteľ vyhotoví a
predloží Objednávateľovi podľa Zmluvy v troch vyhotoveniach a v elektronickej forme.
Zhotoviteľ poskytne na požiadanie Objednávateľovi ďalšie kópie Projektovej dokumentácie, o
ktoré môže Objednávateľ Písomne požiadať, a ktoré Objednávateľ použije pre svoju potrebu,
pričom uhradí Zhotoviteľovi náklady na ich obstaranie.

upozorní Objednávateľa najmenej 1O Dní vopred, že môže dôjsť k omeškaniu alebo
narušeniu realizácie Diela, ak by Objednávateľ v primeranej lehote neposkytol Zhotoviteľovi
ďalšiu projektovú dokumentáciu, nevydal pokyny alebo neudelil potrebný súhlas. Žiadosť
Zhotoviteľa o dokumentáciu, pokyn alebo súhlas bude obsahovať údaje o požadovanej
informácii, o dôvode a o lehote poskytnutia informácie a ďalej o tom, k akému omeškaniu
alebo narušeniu realizácie Diela dôjde, ak informácia nebude poskytnutá včas.

XXVIII.
informácií

Dôvernosť

28.1

Dôvernosť

28 .1.1

informácií.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa nebude
vyhotovovať žiadne fotografie Diefa na účely propagácie a reklamy a neoprávni na to
ani iné osoby, ani nebude publikovať samostatne alebo v s účinnosti s inou osobou
akékoľvek články, fotografie ani iné ilustrácie či záznamy týkajúce sa Diela.
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28.1.2 Počas svojho pôsobenia na základe Zmluvy i po jeho ukončení z akéhokoľve~ dôv?du
sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť, resp. zachovávať v taJnost1 a
neodovzdať tretej osobe akékoľvek dokumenty a/alebo údaje týkajúce sa Diela, ani
akékoľvek informácie o Objednávateľovi , ibaže mu na to udelí Objednávateľ Písomný
súhlas. Toto obmedzenie sa netýka zákonnej povinnosti Zhotoviteľa predložiť vyššie
uvedené dokumenty a/alebo údaje na základe výzvy príslušného orgánu verejnej
správy.
28.1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa akákoľvek tretia osoba, ktorej odovzdá
a/alebo sprlstupní akékoľvek dokumenty, údaje a/alebo informácie podľa odseku 27.3
alebo 27.4 Zmluvy, zaviazala dodržiavať o týchto dokumentoch, údajoch
a informáciách mlčanlivosť a/alebo iné povinnosti v rovnakom rozsahu, ako povinný
Zhotoviteľ podľa tohto článku Zmluvy.
28.2

Zhotoviteľ

sa zaväzuje, že neurobí a/alebo neposkytne žiadne vyhlásenia voči tretím osobám,
ktoré by mohli zakladať akékoľvek právne povinnosti Objednávateľa.

XXIX.
Riešenie sporov
29.1

Zmluvné strany súhlasia, že akékoľvek vzájomné spory vzniknuté v priebehu uskutočňovania
Diela a/alebo po Dokončení Diela vyriešia v dobrej viere vzájomnou dohodou. Akákoľvek
nezhoda medzi Zmluvnými stranami nesmie spôsobiť omeškanie realizácie Diela a nesmie
byť dôvodom na zmenu Termínu dokončenia.

29.2

Zmierovacie konanie
Ak medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom vznikne spor akejkoľvek povahy vyplývajúci zo
Zmluvy alebo so Zmluvou súvisiaci alebo vyplývajúci z realizácie Diela, či už v priebehu
uskutočňovania Diela alebo po jeho u končení, alebo pred či po zániku Zmluvy, potom
Objednávateľ alebo Zhotoviteľ môžu do 15 Dní odo Dňa vzniku sporu adresovať oznámenie
druhej Zmluvnej strane o svojom úmysle začať v spornej záležitosti konanie tak, ako je
uvedené nižšie. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, možno začať súdne konanie o spornej
záležitosti najskôr po 14 Dňoch odo doručenia oznámenia o úmysle začať konanie o spornej
záležitosti, aj keď nedošlo k pokusu o uzavretie mimosúdneho zmieru.

29.3

Súdne ~onanie
Akýkoľvek spor medzi Zmluvnými stranami, vo vzťahu ku
možno rozhodnúť, pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, v

ktorému nedošlo k uzavretiu zmieru,
súdnom konaní.

xxx.
Záverečné ustanovenia

30.1

Táto Zmluva sa spravuje príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky. Zmluvu možno meniť alebo dopfňať len formou písomných dodatkov opatrených
dátumom a podpismi oprávnených zástupcov oboch Zmluvných strán.

30.2

Ak Objednávateľ nenamieta porušenie akejkoľvek časti tejto Zmluvy Zhotoviteľom, nemožno
to považovať za zrieknutie sa práva Objednávateľa namietať akékoľvek ďalšie porušenie
Zmluvy a žiadnym spôsobom to neovplyvní ostatné ustanovenia Zmluvy. Ak Objednávateľ
niektoré svoje práva, ktoré mu vyplývajú zo Zmluvy alebo z Rozhodného práva, čiastočne
alebo vôbec nevykonáva, nemožno to považovať za zrieknutie sa alebo vzdanie sa týchto
práv.
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30.3

Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy stane v dôsledku právnych vád neplatným, nebude tým
dotknutá platnosť ostatných častí alebo ustanovení Zmluvy.

30.4

Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán.

30.5

Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z toho pre každú zmluvnú stranu dva (2)
rovnopisy.

30.6

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podplsaním riadne a pozorne prečitali, jej
obsahu v plnom rozsahu porozumeli, na tomto právnom úkone sa dobrovoľne dohodli a prejav
ich vôle je slobodný, vážny, zrozumiteľný a určitý, pričom Zmluvu neuzatvárajú v tiesni a ani
za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak svojho súhlasu s obsahom Zmluvy túto
vlastnoručne podpísali.

Prílohy k tejto Zmluve o Dielo:

Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.4
Príloha č.5

r

~m ti/i'

Cenová ponuka Zhotoviteľa vrátane výkazu výmer
Projektová dokumentácia v stupni OSP stavby
Ohlásenie stavebných úprav a vyjadrenie dotknutých orgánov, inštitúcií a tretích osôb
Podrobný harmonogram
Podzhotovitelia

_

2 ii. 1i. 2020

f~~.l/(7 dňa

V ..'.................... dna ........... .......... .

V ...

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

2 5. 1í. 2020

Správa a údržba komunikácii
mesta Prešov s.r.o.

Pionierska 24, 080 05 PREŠOV
IČO: 3171.9473, ~@SK2020523890

• • •••••••

I

•••••••••••

Ing. Jf roslav Gr##š,PhD
primátorka mesta

i<.unateľ SaÚKIV1r-

strana 35 z 35

REKAPITULÁCIA STAVBY
M745
PREŠOV-REKONŠTRUKCIA A ODVODNENIE UL. ZA KALVÁRIOU

Kód:

Stavba:

KS:

JKSO:

Miesto: Prešov

Dátum:

Objednávateľ:

ICO:
IČDPH:

Zhotoviteľ:

Mesto Prešov

Správa a údržba komunikácii mesta Prešov s.r.o.

3.11.2020

ICO:
IC DPH:

Projektant:

ICO:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

464 749,05
Sadzba dane

DPH základná
znížená

20,00%
20,00%

[cena s DPH

v

Základ dane

Výška dane

0,00
464 749,05

92 949,81

o,oo

EUR

557 698,86
------

Spracovate-r -

Projektant

Dátum a podpjs:

______Pečia"'
tk"'
a_______

Objednávateľ

Dátum a podpis: _ __ _ _ _ _ __

Dátum a p_pdpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

_ ______
D_átum ~ podp_i§:__
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Pečiatk~--

J

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
M745

Kód:

PREŠOV-REKONŠTRUKCIA A ODVODNENIE UL. ZA KALVÁRIOU

Stavba:

Dátum:

Miesto:
Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Mesto Prešov
Správa a údržba komunikácii mesta Prešov s.r.o.
Popis

Kód

----Náklady z

so 01
so 02

-

Cena bez DPH [EUR]

- ----

rozpočtov

Rekonštrukcia komunikácie
DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
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Cena~ DP~ [EUR0

464 749,05

557 698,86

332 108,38
132 640 ,67

398 530,06
159 168,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
PREŠOV-REKONŠTRUKCIA A ODVODNENIE UL. ZA KALVÁRIOU
Objekt:

SO 01 - Rekonštrukcia komunikácie
JKSO:
Miesto:

KS:

Objednávateľ:

ICO:
IC DPH:

Zhotoviteľ: Správa a údržba komunikácii mesta Prešov s. r.o.

ICO:
IČ DPH:

Projektant:

ICO:
IČ DPH:

Spra covateľ:

ICO:
IČ DPH:

Dátum:

03.11.2020

Poznámka:

---------------332108,38

Cena bez DPH

DPH

--------v EUR

Cena s DPH

Projektant

Dátum..J!_ p.Q.q p~: __

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Základ dane
0,00
332 108,38

základná
znížená

Výška dane
0,00
66 421,68

398 530,06

- - - - - - - - - - - - -Spracovateľ
- - - --

_ _ _ _ _Pe čiat~

_

_

Objednávateľ

Dátum a__p...9dpis:

Zhotoviteľ

Stra~a 1 z 5

Peči atka

Dátum a od is:

Dátum a od is:

Pe čiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
PREŠOV-REKONŠTRUKCIA A ODVODNENIE UL. ZA KALVÁRIOU
Objekt:

SO 01 - Rekonštrukcia komunikäcle
03.11.2020

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu

332 108,38

332 108,38

D1 - PRACE A DODAVKY HSV
02 - 1 - ZEMNE PRÁCE

--------75 624,86

D3 - 5 - KOMUNIKÁCIE

193 354,08

-------

---------

--

2 931 ,50

D4 - 8- RÚROVÉ VEDENIA

D5- 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

60 197,95
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ROZPOČET
Stavba:

PREŠOV-REKONŠTRUKCIA A ODVODNENIE UL. ZA KALVÁRIOU
Objekt:

SO 01 • Rekonštrukcia komunikácie
03.11.2020

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant

Zhotoviteľ :

Spracovateľ:

rč Typ

Popis

_ Kó_d_ _ _ __ _ __

MJ

Množstvo

J.cena [EUR)

Cena celkom [EU~

Náklady z rozpočtu

-

o

D1

D

D2

332 108,379
PRÁCE A DODÁVKY HSV

332 108,379

1 - ZEMNE PRÁCE

75 624,856-

4

K 113107241

5

K 113107243

6

K 113151314

17

K 113202111

Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždlc alebo
m2
tvárnic
Rozobratie dlažby vozov. z cestných panelov
m2
Odstránenie podkladov alebo Krytov z kameniva drv. hr.
m2
t00-2QQJ:r]Ul...M_d i200 m2
Odstránenie podk adov alebo krytov živičných hr. do 50
m2
mm n"rl 2Q.Q m2
f-- Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 100:m2
150 mrn....11ad 2og_ m.2
____
Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm
m2
alebo 11.ad 5..QQJn~rekážkami
__
_
>---Vytrhanie krajníkov alebo obrubnlkov stojatých
m

K 113204111

Vytrhanie obrubníkov záhonových

K 121101103

Odstránenie ornice s premiestnenlm do 250 m
Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 1 OOO do 10 OOO
m3
Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty
Vodorovné premiestnenie vykopu do fôOoo m hi:im . fr-:-

1

K 113106121

2

K 113106241

3

1

-

-

1 8

--

9

.

K 113107222

37,000

1,490

55,130

16,000

1,526

24,416

6 758,000

1,226

8 285,308

1 052,000

5,600

5 891 ,200

5 706,000

5,200

29 671 ,200

878,000

2,350

2 063,300

2 091,000

m

--

-

-

-

-6,500->-

480,000

13 591,500

5,500

2 640,000

m3

40,000

1,041

m3

1141,200

2,269

2 589,383

1 141 ,200
m3
----

1,027

1172,012

41,640

-

-

10

K 122202203

11

K 122202209

12

K 162701105

m3

1 141,200

3,957i

4 515,728

13

K 171201201

Uloženie sypaniny na skládku

m3

1141,200

0,734

837,641

14

K 180402111

Založenie parkového trávnika výsevom v rovine
La1ozenie parKoveno travniKa vysevom vo s vanu ·1:~-

m2

200,000

0,748

149,600

-----

--

H

r ·-

---

15

K 180402113

m2

200,000

1,462

292,400

16

K 181101101

Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia

m2

200,000

0,231

46,200

17

K 181101102

m2

6 707,000

0,414

18

K 181301101

m2

200,000

1,3481

19

K 182201101

Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnenlm
Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 1O
cm
Svahovanie násypu
Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 1O

m2

2~~- -

0,890

--

-

----·- -

--p~ -ii

1-

20
21

K 182301121

--

--·-

K 183403153
j oo5724100

23

K 183403353

----

03

D

r

--

K 556075146

r

M 585500600

-M 585500605
---

26

f 27

M

5855007010 _

28

K

564231 111

29

M

585500610

30 K
1 31
32
, 33

cn,

--

-

Obrobenie pôdy hrabaním v rovine

- ---

--

Obrobenie pôdy hrabaním na svahu 1 :2-1 :1

-

-

200,000

1

m2

200,000

kg

12,600

m2

200,000 :

m

24,000

-

- - 2 776,698 1

Odvod.

žľab BGZ-S

_ _

408,200

0,161

32 200i
o

-----~~

SV 300/0

ks

20,000
48,000

Odv9._d. žľa!!.._B~Z:.E 301/0 s odtokom DN200 nadol

ks

4,000

m2

13,000,

ks

8,000 1

--

Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm
1-- --Celný kus BG-SV ku NW300
--

J1

-

~

• Q

_ - - 62,000 I

___

I

_ _ _ _ _ _ __ _ J..

Strana 4 z 5

- ::::-:-i

355,2~

__ 1~6,0C:~1
80,400

~-~20,000 1
3 859,200

1

1
147,600
-----, -•--- _
2,824

1

ij
2

-

1 001,000

-

13,200

-

4 .781

1

·

-

Podklad zo štrkodrte hr. 180 mm

K ~ ~4861~1~ _ _ ~
klid zo štrkodrte hr. 200 m~- _ -~~
K j 57311111 2
t :o, ~ t živ. infiltračný s posypom kam . z asfaltu 1,0
- - --

_

14,800

ks

-· - · - -

178,0~

2,041

2,500

Liatinový ro~t BGZ-S 500/347/25 tr.O 400 kN

t

K 564851114

269,600

193 354,075

Osadenie žľabu s roštom

,5648511 1_1 _ _ i P--;;dk'j;d zo štrkodrte hr:-"i-5o ,.;,m-

- - - •--

m2

-

--

-

Zmes trávna parková rekreačná

--

5 - KOMUNIKÁCIE

, 24
[ 25

-- ---

- - - - - - _1._:1

5~0.400
36,712

j

105,600 1

- -- -;

4 785,781

-~

m2

5 706,000 1

5,600

31 953,600

m2
m2

~06,00?.1_

5,19o i

35 320,140

6 707,000

0,813

-

-- - - 1

--··

5 452,791

, PČ Typ
;....

,

34

bi
f 36
37

Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0)

K i ·
573211111
Kj

MJ

Popis

Kód

=

.7114~211 -

:::ový betón AC 11(ABSll)h~

m~. š. do] m

K J577156224 _

Asfaltový betón ABVH II hr. 90 mm, š. nad 3 m _ _

M 1592172000

Betónovýobrubnlkparkový500/200l50

~1!_ !!

fs9.~1!.4~0-.

_

1

m2

878,000 '

0,600

·~m~__ 1052,äO~

Betón. obrubnlk nábehový 1000/200/ 1~(100) ___

1

L40
41
42
~
L43

t,11 ~0~~1 _
M 90000202
----·
K
59681 1111
_
____
~ 159227630~ -

o

D4

!

526,800

- - - _-12,290~_--:

m2 _ 5 706,000 ___ ____ 12,~0,
1
ks
1171,600 .
1,560 '

[_ks__

~74-______

3~0.

r ~9 _M 59!_174~<!._ __ Obrubn/kchodnlkovýABO2-'!_5.!_(}!!x15x2_5 ____ j_kus _ 1731,140 !

1

Cena celkom [EUR]

J.cena [EUR]

Množstvo

5,!00

_ _ 70 ~6_:!40_

~ ____

!,~Ot --

_ _ _ _ 4,464 '

----1~

1827,696

l

K 899331111

45__K L89943111
1
_

o

;;-· K

D5

1916561111

K
917862111
47
______
K
91973511 1
48

77ľ7,809 ]

Tu~monolitická trojosováPPgeorn_ce_ž'!_ _
_
5706,ooo _ _ _ _ _
82~3.70~ l
Netkaná geotextl/ia
M2
5 706,000 1
0,756.L'
4 313,736
- I -d .
---------- --+- - - - - - · - ! - - - - ---- - a eme betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z
13 000
15 960
480
2
~menIy.a.\'ilte~Q.___ ___
I m
_ _:_ _::.j. _______
. _ l _ __ 207
-· .:.::::J
Doska obkladová TBM 2-50 50x50x10 _ _ _ __ L.!5!!s _
52,5~
__ __
4,068 ;__
_
213,651 J

8-RÚROVÉVEDENIA

2 931 ,500

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
Osademezahon.obrubnlkabetón.d076žkazbetonutr.
__ C 12/15 s bočnQu~ooro.JL
Osad. chodník. obrubnlka betón. stojatého s oporou do
lôžkazbet6nuJr. CJ_Y,1p
Rezanie stävajúceho živ1Cného krytu alebo pôdkladuhr.

K -L979082213 - - ; ~o~~oprava sute po suchu do 1 km

~

K 979082219 _ _ ~~k za každý ďalší 1 km sute

51_~ 979084216
K 979084219

~~~ 979088110

1

É
us_ 34,0001
,500
Vý~kov ä úpr~va vstupu alebo vpuste do 200 mm
vvte.rum.1iJ1hlQm.l
1
._ _-:--c-_ _ _ _ .:-- _
- + - - - - - 69--~ _
Vý~kovä úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm
kus
,
1
37,9001
15
000 L
z ~!l.!!IlJlf~a
____ _
_ __

49
L52

1

2 2~7, 959

__ +- ______

44

1

_12!29'.~.€

_ _

Vodor. doprava vybúraných hmôt po such~~ 5 km
_ ~~piatok za každycfi ďalš!ch 5 km vybúr. hmôt nad 5

1

~8,500J

____
m
m
m

580000

'=:L

'

2 101 000
' J ___

1

6 600

'

2 800

398 000

-3 582:12} -_ _ _ _ 1:~ t

t_

32 239,098!

t
1

341,579 ...
341 ,579

60 197,948

l -- --305 ~
526

1

t -

Popla~ za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku
_ t
Vybúranie ]estv. uličných vpustí (vrchnä čast), zásyp
ks
901011 143
štrl<.QQ['!QIJ.SPOdnäčasľ
-----·
~res~n-t~ôt pre pozemné komunikäcie a plochy letlsk,
~55 K 998225111
1
L __ ,
--:: _ _ _ J"l1 1.\ll OY
_ _ _ __
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2 ~:_0001

' ~

j

13 866 600

1

_

.400
1 114

1
=~

0,250

1

- .'.....- ~

_y

1~4,077)

__ ~59,77~

_ _ _ 21,9241
0,960

7 ~ _8_:_7:~
32~ 926~

3 923,701

- - - - 2,5041 - ___ 9 82~~_7
7
,
429,000
39 000
11 000
._
-- - ,721
,
10 840,495
6 298·-95
- _ _ _ _ _ _ _1_
_L _ _ _ _

T ---

I

1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
PREŠOV-REKONŠTRUKCIA A ODVODNENIE UL. ZA KALVÁRIOU
Objekt:
SO 02-DAŽ-ĎOVÁ KANALIZÁCIA
JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ:

ICO:

Mesto Prešov

03.11.2020

ICDPH:

Zhotoviteľ:

ICO:
IČDPH :

Správa a údržba komunikácii mesta Prešov s.r.o.
Projektant:
Stavoprojekt s.r.o.• Prešov

ICO:
ICDPH:

Spracovateľ :

ICO:
ICDPH:

Poznámka:

132 640,67

Cena bez DPH

DPH

~ ena s -DP
_ H_

Projektant

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Základ dane
0,00
132 640,67

základná
znlžená

=~:_-_______ __ _ ___

---

---====_-_
v _ ~E~U~R

- - - --------------

Dátu_ryi_a e_odp1!:_ _ _ _ _ ______ _

PečiatkL

_

__ __ _

=~--_-:

Výška dane
0,00
26 528,13

~~--==-159 168,80

Spracovateľ

Dátum _!l_QQ2_1Jis:

Pe_Eiatka

Dátum_a podpis:

Pečiatka

Ob)ednávate-Y-

Q_átum a QQ_dpis:

_
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
PREŠOV-REKONŠTRUKCIA A ODVODNENIE UL. ZA KALVÁRIOU

Objekt:

SO 02 • DAŽ.ĎOVÁ KANALIZÁCIA

Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Mesto Prešov
Spräva a údržba komunikäcii mesta Prešov s.r.o.

Kód dielu - Popis

Dátum:

03.11.2020

Projektant:

Stavoprojekt
s.r.o., Prešov

Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

132 640,67

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

132 640,67

- - - - - - - - - - - ·1 - ZEMNE PRÁCE

51 508,08

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

11311 ,76

8 - RÚROVÉ VEDENIA

59 364,68

- - - - - -- -

9 - OSTATNÉ KONŠT RUKCIE A PRACE

10 456 ,1 6
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ROZPOČET
Stavba:
PREŠOV-REKONŠTRUKCIA A ODVODNENIE UL. ZA KALVÁRIOU
Objekt:

SO 02 • Dt,.ŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
03.11.2020

Dätum:

Miesto:

Zhotoviteľ:

Stavoprojekt

Projektant:

Mesto Prešov

Objednävater:

s.r.o., Prešov

Spracovateľ:

Spräva a údržba komunikäcii mesta Prešov s.r.o.

---- - -- -- ----------------PČ Typ

Kód

Množstvo

MJ

Popis

-----

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

132 640,673

01

D

132 640,673

PRÁCE A DODÁVKY HSV
ZEMNE PRÁCE

D

K 110011010

Vytýčenie

trasy vodovodu, kanalizácie v rovine

2

K 110011021

Vytýčenie

trasy STL plynovodu

3

K 110011030
____ V
_..:.ytý
..:.'_
če
_n_ie
_
trasy podzemného kábl_a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1--k_m_1--_0,650

4

K 113106121
K 115101201

6

K 115101301

7

K 119001401

8

K 119001412

9

K

1,000

kpl

1,000

Rozobratie a zriadenie dlažby z betón. dlaždíc na vyústení
čerpanie vody do 1Om do 500 Vmin

Dočasné zaistenie
Dočasné
Dočasné

5,000

1,695

8,475

hod

2,300

115,000

30,000

1,600

48,()0~

20,000

11,780

235,600

11

K 120901121

12

K _
13_1_
20=1=2-01

m

zaist. potrubia bel. želbet. kam. vláknocem .. DN do 500 mm

m

--------------- - --zaistenie káblov do 3 káblov

-==-

1,000

---·

650,000

m

Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia

m3

390,000

Búranie konštrukcii v odkopávkach muriva betonového neprekladaného

m3

1,000

Hlbenie Jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3- -

m3

- - - - ----- - - - - - ----

-

250,000

250,0001 - ~ __1
_62,~

50,000

potrubia ocer. alebo fiat. DN do 200 mm

+------ - - - - - - - - - - - - - ---

119001421

K 120001 101

250,000

--=-=-:::1 - - - -

m2

- - - --'------'---------- - - - - - - - - - - --+Pohotovosť čerpacej súpravy do 1Om do 500 Vmin
deň

10

51 5~75
7
250,000r - - - · 2~~00~

4

----

5

--

-

km

- - ~-5~
---~ ---

16,562

-

-1

9,580 1

6 227,000

15,4101

6 009,900
1

K 131201209

Príplatok za lepivosť horn. tr._3_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-+-_m_3_ _

K 131301201

HÍbeniejá~p~v~.4do100m3

~r=
34,304

m3

-------------horn. tr. 4

284,428

28,500

~
38,800 1

-

284,428

-977,664

---,
53,240
_..J

330,995
- - 1--78,831
--· -

15

K ~301209 _ _ Príplatok za lepivosť

16

K

17

K 132201209

Pripl atok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 2_
o o_ cm
_ _ _ _ _ _ _--1 m3

1,017

403,963

18

K 132211 201

Hlbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne

m3

30,500

1 098,000

19

K 132301202

HÍbenie rýh širka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3

m3

20,935

7 561,931

m3

2,298

m3

9,780

~

Hlbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 OOO m3

132201202

---------+--+----+-

---'-

-'

780,575

K 132301209

Príplatok za lepivosť horniny tr.4_v_ ry
~·_ha
_c_h_š_. _do
_ 2o_o_c_m
_ _ _ _ _ _ _--t m3

361,210

21

K 151101101

Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m

m2

227,497

3,701

841,966

22

K 151101102

Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m

m2

54,784

6,493

3~5~ 131

Odstránenie paženla rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m

m2

227,497

2,348

534,163

54,784

3,871

397,210 1

3,793

20

----+---

- - - - - - - - - - - --- -- --

-+---,

m2

Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m
Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m

25

~

611011~

26

~

1~61101102

27

K 16230~

28
-

K 1162701105

Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4

K 1167101101

Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4
Nakladanie 1k~pku nad 100 m3 v horn. tr._!:!

-------

-

--

-

- - - - t - · m3

--

1Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m
Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4

---

-- -- --- -- ----

,--•--------

~

:JO[ K
1

2,161

3 532,634

31

~

r 32

~7101102-

K I1i1_20_12_01_

U~e sypan~~~~ sk!ádk~

l

K 1174101~

34

~ M , 5~336780
36 , M 583373320
37 ~

K:

38

K 175101109

_i

_

Zásypzhutne
. ný jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu štrk~ ou__

Ka~voťaž~éhrubé 16-32

1~510110 ~ _ - ~

~9 . K~ 17_:i101209

o

4

_

_

_

syp potrub~

b; z p~

34,304

3,240

2 475,645

m3

412,376

5,279

2 176,933

m3

382,044

7,127

2 7~2.8281

m3

412,376

1,884,

7~4.4~;

- ~·928 1
0,734

---1 ~t_.:_+~-\ _
_

~

e~l ;sy~ lny---=- _ _

_, Obsyp potrubia pripla~~k za prehodenie sypaniny

2,926 - - - ~ 00,37!

t

382 044
•
1

i

m3 •

-r m3

_;_<?bsyp objekt~ priplatok za prehodenie sypaniny

_

1

764,088

m3
m
3

_ __

____

m3

-1 T

Štrl(opiesok 8-22

212,069

1 506,459,

m3

--,
-412,376
- m3

_..=Zasyp zhutneny jam, šachiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov nad 100 do
1000m3

K 174101002

33

-~-=- _

Násypy nezhutnené

71201101

7

J m3 ~

_,

77~ .916 1
382,685

i

583_,1041

3,218

1 229,418

131,400~

3,4t l
14,092

1 851, 689 ,

19,446

12,092 1

235,141
3 ~18,753 ;

192,367

~ .8001
9,500

40,559

9,500

385,311

77,2: 4 _

229,o35

j

266,123 '

1 827,487

11 311 ,758

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
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1PČ Typ

,-4~T K T 451573~ 1
!.-41 :

~1 4:2~ 2121

42

K 452113111

J

i-1< ~4Ši113113

' 44

K 452321131

4s I ~ ~523~10,

1 46 1 K •452365113

.

r -+----- -

1

t

j 452386161

o

kus

2,000

--

-7
_19,900 1

- - - 5,378 :

3,068 1

Podkladové dosky zo železobetónu tr. C 12/15 vo výkope

m3

14,250

96,419 1

1 373,97_1~

Debnenie podkladových dosiek a sedlových lôžok vo výkope

m2

2,790 1

Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov z ocele 10335

t

0,450 1

-

Pohodenie dna, svahov z kameňa zásypového do 200 kg

-

kus

-

~

1

5,378

---j

11,598I

32,358 1

1

1111,2761

500,074 ,

33,185 1

1493,_
;~

32,220

193,320

1

kus

z terénu

RÚROVÉ VEDEN IA

8

-

9,9~~
3,068

1,000

~

Vyrovnávací prstenec z betónu tr. C 12/15 pod poklopy a mreže do 200 mm

-

-

7 690,364

m3

4~
6 ,000

m

58,000

0,759

m

190.970

0,854

441
163,088

m

778,180

1,062

826,427

m

72,930

1,282

- -~ ,49~
137,124

59 364 676

-

-'---,

1~13121

Montáž kanalizačných rúr z PVC,PP vo výkope do 20% DN 150

K 871353121

Montáž kanalizačných rúr z PVC,PP vo výkope do 20% DN 200

K 871373121

Montáž kanalizačných rúr z PVC,PP vo výkope do 20% DN 250,300

52

K 871383122

Montáž potrubia

53

K 877313123

Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie PVC vo výkope DN 150

kus

36,000

3,809

~ t 877;53123

Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie PVC vo výkope DN 200

kus

10,000

4,266

K 877353124

Montáž tvaroviek odbočných vo výkope na potrubí PVC DN 200

kus

3,000

4,266

Montáž tvaroviek odbočných na potrubie PVC vo výkope DN 250,300

kus

22,000

5,309

Montáž presuviek na potrubie PVC vo výkope DN 250,300

kus

18,000

5,309

K 877393121

Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z rúr z PVC vo výkope DN 400

kus

2,000

7,678

59

K 877393123

Montáž tvaroviek jednoosových PVC vo výkope DN 400

kus

3,000

7,678

60

K 877395123

Príplatok za montáž spádoviska (havarijný prepad z DN)

kus

1,000

250,000

23,034
250,000

61

K 89441131 1

Osadenie železobetónových dielcov šachiet, skruže rovné TZS 80-120

kus

1,000

47,597

47,597

62

K 894412411

Osadenie železo bel. dielcov šachiet , skruže prechodové TZS 100-80/120

kus

1,000

47,597

47,597

63

K 894421131

Osadenie prefabrikovaných šachiet nad 1 o t

kus

1,000

66,724

66,724

64

M

4228B1160

Dodávka a MTZ vírový regulačný ventil RVKL 25 - 45

65

M

592798070

Retenčná dažďová

66

K 894807312

Montáž RŠ

67

K 894810417

Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 1 OOO, DN 400, hl. do 1700 mm

K 894810428

Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 1000, DN 400, hl. do 2800 mm

kus

1,000

87,644

~

Rúra kanalizačná PVC Quantum SN12160x5,5x1000

kus

14,000

16,000

49

-

K~

50

- -

54

,_

-

51

t·

-----

-

J

z kan. rúr korugovaných PVC-U, PP vo výkope DN 400

,-

-

~ 5:1
56 K 877373121

--

57 1 K 877373122

~I

~----

---

-~

·- -

~--

-

,___

68

_69J
70

---

2863N8701

M

2863N8702

M

2863N8703

t-

71

7~.l

~ 73
74

-

-

~

z PVC,

3 125,000

3 125,000
6 985,000

DN 400, DN potrubia 200-300, Uak 12,5 t, hl. do 1000mm

kus

22,000

35,129

772,838

kus

1,000

74,136

74,136

Rúra

kanalizačná

PVC Quantum SN12 160x5, 5x3000

kus

1,000

38,000

Rúra

kanalizačná

38,000

M 2863N8706

Rúra kanalizačná PVC Quantum SN12 200x6,6x6000

kus

33,000

kanalizačná PVC Quantum SN12 250x8,2x3000
-- Rúra
Rúra kanalizačná PVC Quantum SN12 250x8,2x6000
--Rúra kanalizačná PVC Quantum SN12 315x 10,0x1000
f--

---

M 2863N8764

83 ; M t2863N8765
, 84 1 M 2863N8774

-

--

-

8~

-- Oblúk
-

-

-

kanalizačný PVC

Q-KGB DN 250/15'

_ 9b!:}~ kanalizačný PVC Q-KGB DN 300/15°

.

M 2863N8781

4

Oblúk kanalizačný PVC Q-KGB DN 300/30'
Oblúk kanalizačný PVC Q-KGB DN 150145"
-

-

---------

Oblúk kanalizačný PVC Q-KGB DN 200/45'

2863N8785

Oblúk kanalizačný PVC Q-KGB DN 400/45'

M \2863N8794

t Oblúk kanalizačný PVC Q-KGB DN 400/87'

M

88

89 ' M-12863N8801

--

--- --- --- - - -
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,

87,644

~24,0~'?_
38,000
416,000
152,000

2 607,000

kus

5,000

82,000

410,000

kus

75,020

111,000

8 327,220

kus

1,000

kus

5,000

kus

57,459

kus

3,000

51,000

153,000

kus

2,000

138,000

276,000

kus

11,000

kus

~ - 1,000
--

kus
kus

1-

2,000 ~
2,000

kus

24,000

kus

8,000
1,000

C!_dbočka kanalizačná 1:_vc_Q-l5GEA C!_N 2001159145..:._

-

79,000 1

- -- -

-

~

42,00(?

42,0~
87,000

435,000

178,00"._

10 227,702

-

251,000
46,800 1

-

- --

-

Li'1 _!!63N8782___

87

-

Rúra kanalizačná PVC Quantum SN12 315x 10,0x3000

2863N8712
Rúra kanalizačná PVC Quantum SN12 315x10,0x6000
--- - - 119 M 2863N8713
Rúra kanalizačná PVC Quantum SN12 400x12,6x1000
i--:...:..
-----I 80 , M 2863N8714
Rúra kanalizačná PVC Quantum SN12 400x12,6x3000
le1~ M 2863N8715
Rúra kanalizačná PVC Quantum SN12 400x12,6x6000

85

---

52,000

' 78 . M

15~~

6 985,000

4,000

-

95,562 1

1,000

8,000

' n!M- 2863N8711
--

116,798

1,000

kus

1 76 1 M 2863N8710

12,798

--1

kus

kus

2863N8709

42,660 1

kus

-

PVC Quantum SN12 160x5, 5x6000

M

'

nádrž KL RN 23m3, napojenia podľa PD+prepad

Rúra kanalizačná PVC Quantum SN12 200x6,6x1000

M 2863N8708

82

--

2863N8704

175 [ M

~

1,000

36,903 1

kus

---

-

48 1 K 464511 122
1

r

Osadenie bel. prstencov rámov pod poklopy a mreže výška do 200 mm

-·

r

1

208,394 1

-

r-

1

m3

· - ,..Osadenie betónových dielcov nad 100 kg

r

J.cena [EUR]

Množstvo

~ko pod po~bie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku

~-Osadenie betónových dielcov do 50 kg

1 43
1

! 47 I K

MJ

Popis

Kód

2 761,000

-~~

77,100 ,

-- 154,200
-

212,800
106,400 1 - -,
2,515
60,360
---•--·-1
_ 4~560j
36,480

_ _ _ _8_, 2_s_o.,..I_

2, ~- ~
3,000

--46,800
-

25,500
8,50~~ -

8,2~

l

s1,o~..g,

25, 500

1

PČ Typ

I

l ,

1

____

Odbočka kanalizačná PVC Q-KGEA DN 400/400/45•

97 M 12863N8842
M 2as3NBB61

-

2863NB8'!!

=-- -

' 9a l

ZátkaPVCQ-KGMDN300
_____

kus

1,000

f kus
k--;;;

--- --

SpojkapresuvnákanalizačnáPVCQ-KGUDN200 ___

107M 2863N8864
2863N8871

_____
_____
-

Spojka presuvná
_

103j !!_ 2863N8872

TesnenieKDN200

104 M 2863N8873

Tesnenie K DN 250

_______ _____
______

2863N8874- - TesnenieKDN300

---

8,500
14,BOO
21,000

105,000 ,
210,000

kus

64,500

322,500•

kus

_ 60,09~ 1 _ _ _

0,700

42,000

_ 48,000 j -

0,970 1

99,000
~

_ 46,560 1
2_80, 170 1

310

_323,2~0 l

)-=-~

Redukcia

108 M 2865A0405

Redukcia

109 M 2865A0406

Redukcia kanalizačná PVC d 315/ 250

kus

1,000

_ _ _ 104,000

110 M 2865P1243

Vpusť uličná

PVC 10315, vývodd200mm, objem vpuste 30 I

kus

23,000

68,230

111 M 2865P1247

Vpusť uličná

PVC 10315, vývod d160mm, objem vpuste 50 I

kus

112 M 2865P1250

Mreža liatinová pre vpusť - vozovková

_

____

1

2,830

107 M 2865A0404

kanalizačná PVC d 250/200

177,600

42,000

TesnenieKDN400
PVC d 2001160

_!,!!!}O ,

__ _

5,000 ) _ _ _

106 M 2863N8875

kanalizačná

__ _

168,000

5 OOO _ _ _
5,000 1

kus
_

168,000

_

kus

·

54,000

_ _ _ 48,000

-

kus

_ __ _ _ _ _ _

_ _

48,000

1

t-

1,000
1 2:0ooT

kus

kanalizačná PVC Q-KGU DN 300

Tesnenie K DN.!_~_

~~oo~

_ 54,000 I

1,000+

___

150, 720
18 560
•
156,520_,
56,000

I

_ 1.'}!!0 .

--t~s _

Cena celkom [EUR]

12,56oj"_
18 560
,
22,360

7!}00 1
2,!!__00.

-~~

_

Spojka presuvná kanalizačná PVC Q-KGU DN 250

100· M 2863N8863

1~

_

J.cena [EUR]

12,000
1,000

1 ku
il
__
kus
_

_ _ _ _j....kus

-_:OdbočkakanalizačnáPVCQ-KGEADN400/150/45•

2863NB814

:~91.M

_

Množstvo

1 ku0

_

Odbočka kanalizačná PVC Q-KGEA DN 300/300/45'

r 95 t M_;2~3N881()__

~!1

kanalizačná PVC Q-KGEA_?N 300/150/~5'

Odbočka kanalizačná PVC Q-KGEA DN 300/200/45'

I M 2863N8809

96 1M

MJ

~botWanalizačná PVC Q-KGEA DN 250/150/45• - - - = --__
kanalizačná PVC Q-KGEA DN 250/200/45.-

2863N8804
- Odb~a
~ ~63N8806 _ _ Odbočka
1
M 2863NBB07
M

93
1 94

Popis

M ·1~86J~8803-

9~

91
192

Kód

kus

13,000 1

8,540

11~ 020

kus

1,000

12,400

12,400

kus

1,000

29,200 - = - - 29,200 1

1

_ _ ~04,000

j

1 569,290 1

- - ;;i
_ _1_,o_ooL

___

89,520

89,520 !

-=--~~~~o

- - 1 - -k_
us_, _ _
2_
4,_ooo
_;....
kus
4,000

____
8_
9,_00
_0--1 _ _ _ 2_E6,_~ ?0 j
35,000
140,000

113 M 2865P1280

Dno šachtové SGK o•- 180•, DN 400/200 mm

114 M 2885P1281

Dno šachtové SGK o·- 180•, DN 400/250 mm

115 M 2885P1282

Dno šachtové SGK o•- 1ao•, DN 400/315 mm

kus
12,000
1
201,000
k_u_s_,_ _a_,_oo
_o-+-- _ __!_51,000 _ _ _ :.,208,oooJ

Predlienie šachtového dna korugované PP DN400/1 OOO mm SN4

kus

24,000

35,700

856,800

Manžela teleskopu na korugované predlženie DN400

kus

24,000

12,800

307, 200

Teleskopický poklop A 15 s predlženlm

kus

24,000

kus

1,000

kus

1,000

11~ ~

Dno šachtové PR01000;

2865~54~ _

o•- 150', napojenie d400 mm

Dno šachtové PR01000; o·- 185', napojenie d400 mm
pri objednávke uplatniť napojenie havarijného prepadu

120 M 2865P1548
121 M 2885P1585

Flexi výkyvné hrdlo pre pripojnie PVC KG DN 150

122 M 2865P1590

- - - - - - --+---t

---

1492,800

82,200
- - - 615,623
----- - - - - - - -615,623
615,700

kus

9,631

Betónový rozná§aci prstenec preš DN800, 1000

kus

90,865

123 ~ l2865P1593

Konus s nadstavcom DN 1000/600 250 mm preš DN1000

kus

124 M 2885P1594

Tesnenie pre DN 1000

kus

126

K

Predlžovacia skruž PP DN 1000/500 mm
8962901 ~ -+P
- r-íp-la-to
_k_z_a_n_a_p_oj-e-n i_e_O_Ž_4_d_o_je_s_t._ka
_n_a_liz_á_ci_e- - - - --

oceľových s rámom nad 50 do 100 kg

1211K 899102~ ; - -

Os;denie poklopov liatinových,

Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 100 d~ 50 kg -

129 M 552434420
130 K 899202111

Poklop vstupný ~achtový d 600 O
_ m
_ n-ad
Osadenie mreži liatinových s r-ámo
- 50- do
- 10
_0_ k_g_

131+ K 899621106 - -

Zaistenie resp. DMTZ a MTZ oplotenia

!T

o
K

9

~1~4~1~

K 1938909311

135~ K 979~111~

r

136 K 979081121

._!3~ _ K 9790~11~

1

~~38._K ~9~32_40.:_

r~_!

! 1391 _K"t9791~~ ~
+998259010_

11~11-K ~ ~8_276101
1
f 142 K 998276115

=-_

:_Povrchu krytu alebo podkl. be~nového alebo

22,000

9,950

kus

_ - 3,o_oo

- - -~ 2,500

kpl

1

Nakla~ni~t'.:_ _ _ _ _ __ _ _

_ ~ oplatok ~u~ož.a znešk.staveb.sute ~ ~~ádkach "<:'-osta_tný odpad_

-ľ~platok za konštrukcie na pr~

ostenie

_ _

_

~nehn~eľnostia~

_ \.!'..resun hmôt pre potrub~ z rúr plastových~ o~ kop:_
t ríplatok z~ zvä~en~~r~~ d~000 m~e p~rubie_: rúr pla~tových
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1 kus

ž1v1č~ho

Odvozsuteavybúranýchhmôtnaskládkukaždýďals11km

l:!atokzauloženievykopan':!_~iny_

361,232 1
470,000 j

47,000

3,000
24,000 b

-=- _

m2

_

15,00.'.J_

k

7

_ m3_

10 000,0;;;;-J

j ~ 19,;00~
2 ,00~

I

_ -~

1

_1~00~
1
- ~36,93~

!._ L

I_

-

__-_ _ 875,~0~
1 500,000l

1,774T_

- 331,774 1

0,0401

400,000
12,618 1

1~oô1" - - - - -12,618 ~-

~~-J _

[_

-

1
552,762
- 239,520 1

_J Q_j56,164

_ j__ ~
_
f- ~ _

_

- _ : . 3~ 500

___ _!00,00~

~00 _ _ _ ~

tr

_-i:_

3,~

j

218,900 \
-

184,254t
9,980 -

- - - - - + - -m
- -+-_250,000

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

~

180,61~
10,000

kus
_ _,_k_u_s_..,.._

tenie z bel. prost. t~ C 12/15 z rúr DN 400 mm ~ = - - = --

_ ~tráneni~án~

-------

kus

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
_:. §

96,310
---181,330
----1

kus
5,ooor- - - 181,996 - - - 1- 091,976
- - - --+--k-pl---1f - -1-,o
- 0! 7
182,000 _ _ _ _!_82:?00i

128-i--; 899103111

ek_la·_d~prlpojok -od_ha_d_)
1_:2~- K_ ~~~1;-I P;;;;i~k- za pr;pojov_a_c_ie_p_rá_c_e_(p_r_

- - - ~15,70~

_

_

1

7,676

4.430 1

4,430 1

11, ~-

~~·~ __ _
1

1

0!04 : _
-

18,000

~ 8,~ 0~

10,000

89,889

~

2 606,318

~9~0~ _

2 980,000

5,000

2 247,230

20,560

1848,118

-

'

r tc t LUf! /\ C 1
1

Mesto Prešov
špeciálny stavebný úrad
so sídlom na Ms Ú v Prešove, Hlavná č. 73
Číslo: SÚ/11390/134324/2020-Mk

080 01 Prešov
V Prešove,

dňa:

11.09.2020

OZNÁMENIE K OHLÁSENIU
STAVEBNÝCH ÚPRAV

Mesto Prešov, ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len „stavebný zákon")
v znení neskorších prepisov v súbehu s § 3a ods. 4) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (ďalej v texte len „cestný zákon") v znení neskorších predpisov na základe
ustanovenia § 16 ods. 2 písm. a) cestného zákona po prehodnotení Vašej žiadosti zo dňa
20.08.2020 nemá námietky k stavebným úpravám pod označením:
,,Prešov - Rekonštrukcia a odvodnenie ul. Za Kalváriou"
v texte len „stavebná úprava" v príslušnom gramatickom tvare),

(ďalej

•

na pozemku pare. č. KN-C 9472/1, k.ú. Prešov,

•

ktorej stavebníkom je: Mesto Prešov - MsÚ, Odbor životného prostredia a
dopravnej infraštruktúry, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Stručný

technický popis, účel a rozsah stavebných úprav:

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu cestného telesa a odvodnenia miestnej
komunikácie na ulici Za Kalváriou v Prešove. Stavba začína na križovatke ulíc Za Kalváriou
a Terchovská, kde sa vymení po uložení dažďovej kanalizácie, len asfaltový kryt vozovky
a pokračuje od križovatky ulíc Horárska a Za Kalváriou až po koniec ulice Za Kalváriou
vrátane otočky MHD, kde sa vybúra pôvodná konštrukcia cestného telesa a zrealizujú sa nové
konštrukčné vrstvy vozovky v hr. 490 - 540 mm. Chodník sa bude rekonštruovať v tých
úsekoch, v ktorých bude vedená nová dažďová kanalizácia. Odvodenie zrážkových vôd
z komunikácie je n.avrhované systémom uličných vpustov a líniových odvodňovacích žľabov,
pred vyústením do Malkovského potoka je navrhovaná retencia v detenčnej nádrži min. objemu
3
25 m , ktorá zabezpečí zdržanie toku pred zaústením do recipientu. DÍžka úseku rekonštrukcie
komunikácie (objekt SO 01) 1138 m. Účelom stavebnej úpravy je odstránenie nevyhovujúceho
stavebnotechnického stavu miestnej komunikácie s riešením spoľahlivejšieho odvádzania
zrážkových vôd z povrchu cesty a chodníka.

Predmetná stavebná úprava bude uskutočnená podľa overenej jednoduchej
projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil: Ing. Vladimír Kmec - Stavoprojekt s.r.o.,
Jarková 31,080 01 Prešov.
Vlastnícke právo stavebník preukázal výpisom z LV

č.

6492.

~

ti

Mesto Prešov - špeciálny stavebný úrad upozorňuje stavebníka, že predmetnú
stavebnú úpravu na inžinierskej stavbe môže vykonávat' iba oprávnená osoba v zmysle
ustanovenia § 44 ods. 1 stavebného zákona.
Špeciálny stavebný úrad upozorňuje stavebníka na povin~osť pri u~kuto~ňovaní
stavebných prác dodržať príslušné technické normy, ustanovema stavebneho zakona. ~
príslušné ustanovenia vyhlášky MZP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuJu
podrobnosti o všcobecnotcchnických požiadavkách na výstavbu.
Špeciálny stavebný úrad upozorňuje stavebníka aj na to, že nakoľko sa jedná
o obývané územie zhotoviteľ stavby musí vhodným spôsobom odkomunikovať
a dohodnúť spôsob a priebeh prác ako aj detaily konkrétnych dopravných napojení
s jednotlivými vlastníkmi susedných nehnutel'ností tak, aby predmetnými prácami
nedošlo k nadmernému obmedzeniu užívania susedných nehnuteľností alebo zamedzeniu
prístupu k dotknutým nehnuteľnostiam.
Špeciálny stavebný úrad ďalej stavebníka spolu so zhotoviteľom upozorňuje na to,
že počas stavebných prác nesmie dôjsť k zamedzeniu prístupu k jednotlivým
nehnuteľnostiam dopravnej obsluhe (najmä: záchranným a bezpečnostným zložkám,
zásobovaniu, vývozu domového odpadu a pod...)
Toto oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia,
súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov a organizácií požadované podľa
osobitných predpisov.
Povinnosťou

stavebníka je pred začatím prác zabezpečiť si vytýčenie všetkých
existujúcich inžinierskych sietí, dbať nato, aby nedošlo k ich poškodeniu, dodržať
príslušné STN a zabezpečiť si odsúhlasenie dočasného a trvalého dopravného značenia.
Na základe § 57 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, stavebník môže
udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa doručenia tohto oznámenia.

začať uskutočňovať

lng.;JQ._7lef Tuka
vedúci stavebného úradu

Príloha:
Overená PD
Oznámenie k ohláseniu stavebnej úpra,:y bude doručené:
1. Mesto Prešov - MsÚ, Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry, Hlavná 73,
080 01 Prešov
CO/Mesto Prešov - špeciálny stavebný úrad (pre spis).
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ZOZNAM DOKLADOV

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mesto Prešov, OŽPaDI
OúŽP, Prešov
SPP a.s. distribúcia, Bratislava
YSD a.s., Košice
VYS a.s., závod Prešov
Slovak telekom a.s. 2x
Orange Slovensko a.s.
SYP š.p. Košice
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Harmonogram
Prešov - Rekonštrukcia a odvodnenie ul. Za Kalvariou

IO Název úkolu
11 '20
1

12 '20

1 '21

2 '21

3'21

4'21

5'21

SO 01 Rekonštrukcia komunikácie

'--

2

1 - ZEMNE PRÁCE

-3

S - KOMUNIKÁCIE

1.12

19.4

1

12

1--

4
'--

5

'--

6

25.1

8 - RÚROVÉ VEDENIA
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

8.2

1.12

22.3

SO 02 Dažďová kanalizácia

7

1 - ZEMNE PRÁCE

8

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

9

8 - RÚROVÉ VEDENIA

1.12

1 12

29.3

22 2

3.1:

31.3

'--

10

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Vypracoval: Ing. Pavol Mižanin

1.12

22 2

T hu 19.11.20

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

Ján Bocko [technika@spravaciestpresov.sk]
20. novembra 2020 9:37
darina.sykorova@presov.sk
Zoznam subdodávateľov

Dobrý deň.
a základe pokynu konateľa našej spoločnosti Ing. Jaroslava Greguša PhD. Vám zasielam zoznam

1

subdodávateľov na stavbu "Za Kalváriou" :

1. Doprastav a.s., závod Prešov, Petrovanská 34, 080 05 Prešov
2. Eurovia SK, a.s. Závod Obaľovne, Partizánska 681/26, 058 01 Poprad
3. Metrostav DS a.s. 082 33 Chminianská Nová Ves
4. Mourez s.r.o., B.Nemcovej 1143, 093 01 Vranov nad Topľou
5. Miva spol.s.r.o., Mlynská 1323, 05311 Smižany
6. KNK Sk s.r.o.Bardejovská 15, 080 06 Prešov
7. Klartec, spol.s.r.o., Mikovíniho 8, 917 01 Tmava

S pozdravom
Ing. Ján Bocko
vedúci v,irobno-technického odboru
mobil. +421 905 474 586
technika@spravaciestpresov.sk
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