Zmluva o dielo č. Z20162294_Z
Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Sídlo:

Hodžovo námestie 1, 81000 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

30845157

DIČ:

20 20 851 085

IČ DPH:

0

Číslo účtu:

0

Tel:

+421-02-5788 8115

Dodávateľ:
Obchodné meno:

FISgroup ASSET, spol. s r.o.

Sídlo:

Považská 23, 83103 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

44496788

DIČ:

2027772422

IČ DPH:
Číslo účtu:

SK6611000000002922916612

Tel:

+421 940 635 863

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Rekonštrukcia vilového domu

Kľúčové slová:

Druh/y:

rekonštrukcia, elektroinštalácia, rozvody, búranie, vykurovanie, odpad, terénne úpravy, montovanie,
špeciálne inštalačné práce, prístavba záhradného domu
45000000-7 - Stavebné práce; 45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce; 45200000-9 - Práce na
kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb; 45100000-8 - Príprava staveniska;
45400000-1 - Kompletizačné (dokončovacie) práce; 45110000-1 - Búranie budov a demolačné
práce a zemné práce; 44111000-1 - Stavebné materiály; 45112400-9 - Výkopové práce; 441120008 - Rôzne stavebné konštrukcie; 44000000-0 - Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky
pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov); 44100000-1 - Konštrukčné materiály a
súvisiace prvky; 44110000-4 - Konštrukčné materiály; 44111100-2 - Tehly; 44111200-3 - Cement;
44111300-4 - Keramické výrobky; 44111400-5 - Nátery a obklady/izolácie/opláštenie múrov;
44111500-6 - Izolátory a izolačné príslušenstvo; 44111520-2 - Tepelnoizolačný materiál; 441115305 - Elektroizolačné príslušenstvo; 44111600-7 - Tvarovky; 44111700-8 - Dlaždice; 44111800-9 Malta (stavebná); 44111900-0 - Keramické dlaždice
Stavebná práca; Tovar; Služba

Kategória služieb:

1. Opravy a údržba

CPV:

2.2

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• A.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY
• A.1.1. Rekonštrukcia existujúceho objektu dvojpodlažného vilového domu
• A.1.2. Situácia pozemku a stavby, jeho napojenie na dopravu a technickú infraštruktúru vyplýva zo základných požiadaviek
a nárokov kladených na tento typologický druh stavieb z hľadiska lokálnych aj širších vzťahov.
• A.1.3. Existujúca zástavba tvorí súvislú časť uzavretého rezidenčného bloku vymedzeného neprejazdnou spojovacou
komunikáciou pozdĺž severnej hranice objektu.
• A.1.4. Navrhovanou činnosťou budú dotknuté pozemky výhradne v majetku vlastníka. Poloha existujúcich hraníc pozemkov
zostane nezmenená.
• A1.5. V rámci prípravných prác boli na predmetnom objekte a priľahlom areáli spracované a vykonané prieskumné a
projekčné práce, ktoré tvoria prílohy poskytnuté zhotoviteľovi pre tvorbu rozpočtu a výkazu výmer.
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• A.1.5.a) V rámci rekonštrukcie objektu nebude potrebná zmena organizácie dopravy, bude potrebný čiastočný výrub krovín
a stromov,
• A.1.5.b) Dokumenty súvisiace s vykonaním prieskumných a projekčných prác poskytne Objednávateľ Dodávateľovi do 3
pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Dané dokumenty budú tvoriť prílohu k tejto zmluve.
• A.2 ARCHITEKTONICKÉ A PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE STAVBY
• A.3 STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY
• A.3.E1. STAVEBNÁ ČASŤ
• A.3.E2. VYKUROVANIE
• A.3.E3. SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY A BLESKOZVOD
• A.3.E4. SLABOPRÚDE ROZVODY
• A.3.E5. ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA
• A.3.E6. ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU
• A.3.E7. RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY
• A.3.E8. VZDUCHOTECHNIKA
• A.4. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH
• A.5. VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
• A.5.1. Odpady a ich likvidácia
• A.5.2. Hluk
• A.5.3. Zdroje vibrácií, tepla a zápachu
• A.5.4. Priamy vplyv na ovzdušie
• A.5.5. Odpadové vody
• A.6. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE
2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Rekonštrukcia vilového domu

súbor

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

-Dostupné plány z rok.1992-93 poskytne Objednávateľ Dodávateľovi

do 3 pracovných dní po uzavretí zmluvy

-charakteristika objektu určeného na rekonštrukciu

objekt patrí pod UPN -Z A6

Presne
1

A.1. CHRARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY
Vila je neobývaná, jej stavebno technický stav je momentálne
nevyhovujúci
Cieľom rekonštrukcie je:

pôvodné plány nie sú k dispozícii, podkladom sú plány z
roku 1992;

-

výrazová dôstojnosť zodpovedajúca nároku na architektúru
objektu
silne členitá pôdorysná a obrysová silueta objektu bude
zjednotená atikou stmeľujúcou hmotu domu

A.2. ARCHITEKTONICKÉ A PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE STAVBY
Architektonické a stavebnotechnické riešenie rešpektuje:
-

základnú koncepciu objektu

-

koncepciu v jeho dispozičnom členení, architektonickom
výraze a výbere materiálov

Vysoká architektonická náročnosť musí byť podložená: .
-kvalitou modernej stavebnej technológie s použitím stavebných
materiálov, ktoré zabezpečia nezmenený výraz vnútorných priestorov
v priebehu ich ďalšej životnosti
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- riešenie vnútorných priestorov vrátane umiestnenia výtvarných prvkov
je:
jedným z rozhodujúcich ukazovateľov kvality užívania
objektu a zabezpečenia komfortu užívania
Objekt je typickej konštrukcie a materiality prelomu 19.-20. storočia,
resp. 1. polovice 20.storočia
Vzhľadom na charakter objektu je daná prestavba citlivo navrhovaná
tak, aby došlo k minimálnej vizuálnej zmene objektu z priľahlých ulíc
Z predmetných ulíc nedôjde k zásadnej úprave fasády
zvislé steny nosné a deliace sú murované z pálenej tehly,
stropy sú drevené trámové
V navrhovanej lokalite ide predovšetkým o udržanie výrazu kompaktnej nutné je rešpektovať pohľady na mestské dominanty a
štruktúry rezidenčného jadra bývania s charakteristickou zástavbou a so významná je i ochrana plôch jestvujúcej zelene
zohľadnením priemernej podlažnosti
Hmotový koncept návrhu je v súlade s požiadavkami urbanistickej
a navrhnutom riešení kompaktne podloženým
kompozície v schválenom Stavebnom povolení
architektonickou hmotou dotvárajúcou existujúci stav
Základné technické vybavenie budovy, väčšinu rozvodov a koncových najmä z pohľadu efektivity spotreby energií
zariadení bude potrebné inovovať
Nové technické vybavenie obsahujúce bezpečnostné a protipožiarne
bude riešené samostatne aj v časti súčasného dreveného
zabezpečenie
prístrešku (podľa špecifikácie)
Vonkajšie úpravy bezprostredného okolia budú obsahovať kultiváciu
vrátane vybudovania samostatného prístrešku pre OMV a
plôch v celom areáli objektu, pripojenie na jednotlivé siete, kanalizáciu, montáže prefabrikovaného objektu
prívody energie, vody
Zvýšenie parametrov tepelného prestupu plochých stien je potrebné
sopjené s nahradením plastových okien za Alu s izolačným
zabezpečiť novým zatepľovacím systémom s omietaným povrchom a
zasklením
vyvetrávaním medzivrstvou
Zlepšenie variabilného priestorového usporiadania
najmä denných obytných priestorov
A.3. STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY
A.3.E1 STAVEBNÁ ČASŤ
Architektonické riešenie existujúceho objektu vyplýva z funkcie objektu formou vysoko kvalitného bývania
a jeho osadenia do daného priestoru. Umiestnenie stavby je dané
umiestnením existujúceho objektu, ktorý vychádza z polohy a tvaru
pozemku a požiadaviek investora na prevádzkovanie objektu
Objednávateľ poskytne Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po nadobudnutí
účinnosti zmluvy
A.3.E.1.1. EXISTUJÚCI STAV
a) Podľa jednoduchého vizuálneho prieskumu a pomocou sond bolo
zistené, že sa jedna o stavbu, ktorá pozostáva zo základného bloku
b) Celý objekt má nosné obvodové a vnútorné steny ako aj priečky
murované z pálených tehál po celej výške od suterénu až po podkrovie
c) Stropy sú prevažne drevené

zastrešenie kombinácie valbovej a sedlovej strechy
(drevené)

Objednávateľ poskytne Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po
nadobudnutí účinnosti zmluvy
A.3.E.1.1.1. Zakladnie
a) Zakladanie objektu nebolo počas predošlých rekonštrukcií
spevňované a sanované. Predpokladajú sa betónové alebo kamenné
základy
b) Zakladanie objektu nenavrhujeme zosilňovať, nakoľko objekt po
zrekonštruovaní nezväčší svoju podlažnosť. Jestvujúce stenové
konštrukcie vykazujú poruchy, vlhnutia následkom zatekania strechy
c) V osobitne zlom stave s masívnymi tepelnými mostami je prístavok
hlavného schodiska (1992-1993)
d) Existujúce plastové obalové konštrukcie nespĺňajú požiadavky na
energetickú certifikáciu a na nákladovo zmysluplné využívanie objektu
A.3.E.1.1.2. Nosná konštrukcia

objekt nebol posledných 10 rokov obývaný, iba udržovaný
temperovaním, zistené zatečenie strechy
ktoré by mohli avizovať nerovnomerné sadanie prístavby

s výrazne poškodenými radiátormi a nedostatočnou
tepelnou izoláciou presklenej časti schodiska

Objednávateľ poskytne Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po
nadobudnutí účinnosti zmluvy
Objekt je tradičná murovaná konštrukcia s klasickými stropnými
konštrukciami
Staticky bol preverený ich technický stav na stavbe a výpočtovú
únosnosť
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A.3.E.1.1.3. Schodiská
Objednávateľ poskytne Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po
nadobudnutí účinnosti zmluvy
V objekte je jedno schodisko, ktoré je z masívneho dreva situované v
časti prístavku. Schodisko je navrhnuté ako jednoramenné. Drevené
zábradlie na schodisku je kotvené priamo do schodiska
A.3.E.1.1.4. Obvodový plášť

Požadovaná bude demontáž a remontáž schodiska
vzhľadom na rozsah a charakter rekonštrukcie

Objednávateľ poskytne Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po nadobudnutí
účinnosti zmluvy
Celý objekt má nosné obvodové steny murované z pálených tehál po
v čase rekonštrukcie bude potrebné zabezpečiť zateplenie
celej výške od prízemia až po podkrovie. Projekt predpokladá stavebné obvodového plášťa
zásahy do obvodových konštrukcií
Fasáda momentálne prejavuje značné známky porúch a estetických
vád, počas rekonštrukcie bude požadované zateplenie a oprava fasády
A.3.E.1.1.5. Vnútorné deliace konštrukcie
Objednávateľ poskytne Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po
nadobudnutí účinnosti zmluvy
a) Nosné konštrukcie : Nosné konštrukcie objektu sú riešené prevažne
murovanými stenami z tehál plných pálených
b) Nenosné konštrukcie : Zvislé nenosné deliace konštrukcie sú
murované priečky hr. 150mm, z tehál plných pálených. Nové deliace
konštrukcie vybudované počas posledných rekonštrukcií sú z tehál
Porotherm P+D v hrúbkach 100 a 125mm.
Objednávateľ poskytne Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po
nadobudnutí účinnosti zmluvy
A.3.E.1.1.6. Strecha
Objednávateľ poskytne Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po
nadobudnutí účinnosti zmluvy
Strecha predmetnej časti objektu je tvorená krovom valbovej a sedlovej
strechy (drevené). Vzhľadom na plánované využitie podkrovia je z
legislatívneho a typologického hľadiska potrené využiť geometrické
parametre krovu.
A.3.E.1.1.7. Vonkajšie výplne otvorov
Objednávateľ poskytne Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po
nadobudnutí účinnosti zmluvy
Vonkajšie výplne otvorov tvoria okná s izolačným dvojsklom a
plastovým rámom.
A.3.E.1.1.8. Vnútorné výplne otvorov
V prevažnej miere sú vnútorné výplne otvorov drevené dvere v oceľovej
zárubni.
A.3.E.1.2. BÚRACIE PRÁCE
a) pre vyhotovenie nových konštrukcií, pre zmenu dispozičného riešenia
a funkčného využitia priestorov dochádza na jednotlivých podlažiach k
demontáži a vybúraniu
b) vybúranie kovových zábradlí, madiel, vybúranie schodiska, demolácia
budov zo ŽB alebo montovaného skeletu
A.3.E.1.2.1. Na streche objektu:
Objednávateľ poskytne Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po
nadobudnutí účinnosti zmluvy
a) - odstránenie pôvodného bleskozvodu v riešenej časti v rozsahu
danom Výkazom výmer
b) - demontáž pôvodnej strešnej krytiny v rozsahu danom Výkazom
výmer
c) - demontáž a remontáž pôvodného centrálneho chodiska v rozsahu
danom Výkazom výmer
d) - odstránenie oplechovaní pôvodnej strechy - pôvodné zvody
ponechať a zabezpečiť proti poškodeniu
A.3.E.1.2.2. Na 1.NP:

základov, muriva, strechy, rezanie muriva,
železobetónových stropov, odobratie drev.podláh
rámov okien, vyvesenie dvier, vybúranie otvorov dvier,
výsek výklenkov, zvislá doprava, odvoz sute

spätné použitie (remontáž)

a) - vybúranie pôvodných murovaných priečok v rozsahu danom
Výkazom výmer
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b) - vybúranie pôvodných zariaďovacích predmetov v rozsahu danom
Výkazom výmer, vrátane ich inštalácii s adekvátnym ukončením a
zaslepením pokiaľ nie je plánované ich ďalšie využitie podľa nového
stavu
c) - vybúranie pôvodných podhľadov v rozsahu danom Výkazom výmer
d) - vybúranie pôvodných podláh priečok v rozsahu danom Výkazom
výmer
e) - vybúranie pôvodných dverných konštrukcií v rozsahu danom
Výkazom výmer
f) - vybúranie nových dverných otvorov v nosných stenách alebo
priečkach v rozsahu danom Výkazom výmer
g) - vybúranie pôvodných obkladov v rozsahu danom Výkazom výmer
A.3.E.1.2.3. Na 2.NP:
a) - vybúranie strešného plášťa krovu riešenej časti v rozsahu danom
Výkazom výmer
b) - vybúranie sadrokartónových priečok a predstien v rozsahu danom
Výkazom výmer
c) - vybúranie pôvodných dverných výplní otvorov v rozsahu danom
Výkazom výmer
d) - vybúranie muriva a zväčšenie pôvodných dverných otvorov v
rozsahu danom Výkazom výmer
e) - odstránenie pôvodných podláh a podhľadov v rozsahu danom
Výkazom výmer
f) - montáž klimatizačného zariadenia v rozsahu danom Výkazom výmer
Objednávateľ poskytne Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po
nadobudnutí účinnosti zmluvy
A.3.1.2.4. Základné pokyny pri búracích prácach:
a) Pri búracích prácach akýchkoľvek otvorov v stropných a zvislých
priestorových komplikácií alebo nejasnostiach oproti
konštrukciách je potrebné dodržanie technologického postupu búrania projektovej dok.
vzhľadom na daný typ konštrukcie. Predpokladom búrania je vytvorenie
sond za účelom zistenia stavu a druhu búraných konštrukcií. V prípade
pokračovanie: je nutné na stavbu privolať projektanta stavby alebo
statika.
A.3.E.1.2.5. Základné bezpečnostné opatrenia pri búracích prácach:
Objednávateľ poskytne Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po
nadobudnutí účinnosti zmluvy
a) - pred vlastným búraním objekt odpojiť všetky inštalačné siete od
verejných sietí
b) - objekt zabezpečiť proti vstupu nepovolaným osobám, vchody
označiť a zabezpečiť proti vstupu nepovolaným osobám, vchody
zabezpečiť proti pádu materiálu alebo náradia
c) - časti objektu, ktorých stabilita je prevažne alebo z časti
zabezpečená váhou konštrukcie osadenej na nich musia byť pred
ručným búraním podopreté
d) - pred búraním strojom zabezpečiť celý priestor od búraných častí
objektu až po strojné zariadenie. Do bočných strán zabezpečiť na celú
pracovnú šírku zväčšenú min. o 3,00m na každú stranu
e) - pri ručnom búraní sa zabezpečuje celý priestor kde sa tieto práce
vykonávajú, rozšírený o 3,00m. Okruh miest sa zabezpečuje
zahradením vysokým 1,0 až 1,2 m
f) - pri prípravných prácach pre búranie môžu pracovníci pracovať nad
sebou, ak sú oddelení podlahou, ktorá má najmenej únosnosť
pomocnej pracovnej podlahy a pracovníkov na nej pracujúcich za
stáleho dozoru
g) - pri búraní častí konštrukcií, ktorých stabilita sa zabezpečuje aj
zaťažením konštrukčných prvkov nad nimi sa nesmie pracovať pod nimi
ani vtedy, ak sú zabezpečené osobitnou pomocnou konštrukciou
h) Poznámka : Ak sa pri odkrytí existujúcich nosných konštrukcií zistia
nevyhnutné a povinné zabezpečiť Dodávateľom
skutočnosti, ktoré nemohli byť objavené pri vizuálnej obhliadke objektu
a ktoré poukazujú na možné narušenie statiky jednotlivých nosných
prvkov, je nutné prizvať statika.
A.3.E.1.3. NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE
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A.3.E.1.3.1. Výkopové konštrukcie
V projekte je rátané s výkopovými prácami pre nový objekt záhradného
domčeku. Výkopy budú realizované ručným začistením. Hĺbka výkopov
neprekročí bezpečnú hĺbku, preto nebude potrebné realizovať paženie
stien vykopu.
Návrh základových konštrukcií je predmetom riešenia statiky. Pod
betónové konštrukcie hr. 250mm 1.np. budú vybudované betónové
základy pásové. Tento projekt bude riešiť len základové konštrukcie
objektu záhradného domu.
A.3.E.1.3.2. Zvislé nosné konštrukcie
a) Projekt rekonštrukcie objektu nepočíta so zásahom do obvodových
všetky bezpečnostné opatrenia pri vytváraní daných otvorov
nosných konštrukcií. V prípade vnútorných nosných konštrukcií dôjde k
vytváraniu nových otvorov a otvorov pre dverné konštrukcie. Vzhľadom
na jestvujúci stav nosných konštrukcií je potrebné dodržať
b) Všetky konštrukcie musia byť s požiarnou odolnosťou podľa
protipožiarnej bezpečnosti stavby
A.3.E.1.3.3. Deliace konštrukcie
a) Ako deliace konštrukcie sú na 1.NP a 2.NP sú navrhnuté prevažne
sadrokartónové priečky s dvojitým opláštením hrúbky 150mm s
váženou nepriezvučnosťou 55dB. Ako akustická konštrukcia od
priestorov vzduchotechniky je navrhnutá sadrokartónová akusticka
priečka hrúbky 205mm s váženou
b) Ako deliace konštrukcie sú navrhnuté murované priečky hrúbky 125
mm
c) Všetky murované priečky sú murované z presných tvárnic

nepriezvučnosťou 60dB

d) Pôvodné deliace konštrukcie je potrebné očistiť, vyhladiť a pripraviť
tak aby bolo možné natiahnuť novú povrchovú úpravu (maľbu).
A.3.E.1.3.4. Vodorovné nosné konštrukcie
Rekonštrukcia neráta so zásahom do vodorovných nosných konštrukcií
objektu.
A.3.E.1.3.5. Schodiská
Projekt ráta s demontážou a spätnou montážou pôvodného dreveného
schodiska
A.3.E.1.3.6. Strešný plášť
a) Nový strešný plášť bude tvorený nosnými prvkami krovu

ráta so zateplením z minerálnej vlny (min. v hrúbke 220mm)

A.3.E.1.3.7. Obvodový plášť – vonkajšie povrchové úpravy
a) Pred aplikáciou fasádnej farby je potrebné s Dodávateľom spresniť
technologický postup aplikácie fasádnej farby
A.3.E.1.3.8. Tepelné a zvukové izolácie

prispôsobenie zatepľovacím systémom

Druh a hrúbka tepelných a zvukových izolácií je závislá od účelu
použitia a od polohy v stavbe. Tepelné izolácie sú riešené hlavne v
strešnej konštrukcii krovu a obvodového zateplenia objektu.
A.3.E.1.3.9. Vonkajšie výplne otvorov
a) Všetky vonkajšie výplne otvorov sú z materiálového hľadiska okná a
zasklené steny s Alu rámom s 5-komorového systému a výplňou s
izolačného dvojskla s farebnou úpravou v súlade s novou fasádou.
A.3.E.1.3.10. Vnútorné výplne otvorov
a) Zasklené steny
Všetky zasklené steny v interiéri budú riešené ako rámové s
jednoduchým sklom, fixnými, otváravými a posuvnými časťami – viď.
stavebné výkresy. Potrebné dodržať protipožiarnu ochranu a ich
potrebné požiarne odolnosti.
b) Interiérové dvere
Dvere v interiéri budú riešené ako drevené v oceľovej zárubni bez prahu
s prechodovými lištami. Potrebné dodržať protipožiarnu ochranu a ich
potrebné požiarne odolnosti.
A.3.E.1.3.11. Vnútorné povrchové úpravy

Strana 6 z 28

A.3.E.1.3.11.1. Steny a stropy
a) Povrchové úpravy stien a stropov v interiéri sú rozdelené podľa
funkcie priestoru. Steny v sociálnych zariadeniach
Hrany obkladov budú riešené pomocou ukončovacích líšt. Kúty obkladu
a styk dlažby so stenovým obkladom bude vyplnený silikónovým
tmelom v odtieni prispôsobenom farbe obkladu. Murované steny budú
pred nalepením obkladov omietnuté vápenno-cementovou omietkou.
b) V ostatných priestoroch ako sú vstupné priestory a chodby bude
konečnou povrchovou úpravou maľba. Nové murované steny budú pred
vymaľovaním omietnuté omietkou. Na jestvujúce steny s neporušenou
povrchovou úpravou bude po jej očistený aplikovaný nový náter.
Jestvujúce steny s
c) V miestnostiach s podhľadmi budú povrchy stien a stropov za
podhľadmi opatrené impregnačným a uzatváracím náterom. Povrchy
sadrokartónových podhľadov budú natreté disperznou maľbou, pred
náterom je potrebné styky platní a styky platní zo stenami prekryť
páskou pretmeliť a vybrúsiť.
A.3.E.1.3.11.2. Podlahy

obložené keramickým obkladom až do výšky v rozsahu
danom Výkazom výmer

porušenou povrchovou úpravou budú opravené a následne
opatrené príslušnou maľbou.

a) V sociálnych zariadeniach sa bude nachádzať keramická dlažba.
b) Po búraní pôvodných priečok je potrebné vyspravenie podlahy do
jednej roviny v mieste päty priečky.
A.3.E.1.3.11.3. Klampiarske výrobky
Oplechovanie striech a atík je v celom rozsahu v rozsahu danom
Výkazom výmer
A.3.E.1.3.11.4. Bezpečnostné podmienky
a) Povinnosťou Dodávateľa je vytvoriť na stavbe podmienky pre
zaistenie bezpečnosti pracovníkov na stavbe v zmysle vyhlášky č.
374/1990 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri
stavebných prácach.
b) Dodávateľ stavby je povinný realizovať všetky práce podľa platných
noriem s dodržaním technologických a bezpečnostných predpisov.
c) Akékoľvek zmeny na stavbe je nutné prekonzultovať s projektantom a
obstarávateľom.
d) Rozmery pre atypické výrobky pred výrobou a osadením je nutné
preveriť zameraním priamo na stavbe. Detailné výkresy nenahrádzajú
dielenskú dokumentáciu.
A.3.E.1.3.11.5. Podklady k projektu
- Výkaz výmer, tendrová dokumentácia
A.3.E.1.3.11.6. Projektová pripravenosť
Ako podklad bude predložený výkaz výmer a tendrová dokumentácia
riešených priestorov
A.3.E.1.3.11.7. 1NP a 2NP
Osvetlenie riešených priestorov navrhujem napojiť z jestvujúcich
rozvádzačov pre osvetlenie s rozložením okruhov v zmysle pôdorysných
výkresov. Káblové vedenia pre nové rozvody vyhotovte v zmysle v
súčasnosti platných STN.
Osvetlenie všetkých priestorov musí byť realizované v zmysle STN 12
464-1.
A.3.E.1.3.11.8. Uloženie káblov a káblové rozvody
Bude riešené v realizačnej projektovej dokumentácii.
A.3.E.1.3.11.9. Bleskozvod
Bleskozvodnú sústavu vykonajte v zmysle požiadaviek STN EN 62 305.
Bleskozvodná sústava bude zaradená v zmysle STN 62 305 do LPL II.
Zvodové vedenie
prispôsobte reálnym podmienkam tak, aby žiadny zvod nekrižoval okná,
dvere a podobne a aby bolo vyhotovenie a umiestnenie zvodu v súlade
s STN 62 305. Polohy zvodov sú na pôdorysných výkresoch naznačené
orientačne. Prípadné kovové zariadenia na streche chránte v zmysle
STN 62 305.
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pokračovanie : Uzemnenie vyhotovte tak aby celkový odpor uzemnenia
nepresahoval 2 Ohm. Počet zemných tyčí určite tak aby bol dosiahnutý
požadovaný odpor uzemnenia.
A.4 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI STAVEBNÝCH
PRÁCACH
A.4.1. Pri realizácii stavebných prác je potrebné dodržať ustanovenia
vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce, Slovenského banského
úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných
prácach č. 374/1990.
A.4.2. Pri stavebných a montážnych prácach musia byť nepretržite
dodržiavané tieto všeobecne záväzné právne predpisy a ich novelizácie
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
A.4.2.1. Vyhláška č. 374/1990 Zb. Slovenského úradu bezpečnosti
práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a
technických zariadení pri stavebných prácach.
A.4.2.2. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb.,
ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a
technických zariadení v znení vyhlášky SÚBP č. 484/1990 Zb.
A.4.2.3. Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
A.4.2.4. Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných
prostriedkov.
A.4.2.5. Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s
bremenami.
A.4.2.6. Zákon NR SR č. 126/2006 o verejnom zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
A.4.2.7. Zákon NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci.
A.4.2.8. Zákon NR SR č.158/2001 Z.z., ktorým sa mení a doplňuje
zákon NR SR č. 330/1996 Z.z.
A.4.2.9. STN 33 1310, STN 34 3100 a STN 34 3108.
A.4.2.10. Dodávateľ stavby spracuje svoj plán bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci.
A.5 VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
A.5.1. Odpady a ich likvidácia
A.5.1.1. Pri projektovom návrhu rekonštrukcie objektu sme prihliadali k
minimalizácii negatívnych účinkov procesu výstavby na životné
prostredie.
A.5.1.2. Pri návrhu boli zohľadnené požiadavky v súčasnosti platných
vyhlášok. Prevádzka objektu, vzhľadom na svoju funkciu nenaruší
existujúce životné prostredie v danej lokalite.
A.5.1.3. Počas výstavby vzniknú odpady (typický stavebný odpad),
ktoré možno v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.
284/2001 Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č.
409/2002 Z. z. a vyhlášky č. 129/2004 Z. z. zatriediť do týchto skupín a
podskupín:
pokračovanie A.5.1.4.: legislatívy o odpadoch, V zmysle §19 ods.1,
v etape výstavby sa neočakávajú.
písm. d) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch bude tento odpad
zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo odpad takto nevyužitý ponúkne
na zhodnotenie inému. Na prípadné zneškodnenie odpadov využije
skládku odpadov. Iné významné výstupy
A.5.1.4. Prevádzkovaním stavby bude produkovaný predovšetkým tuhý 20 03 01 – zmesový komunálny odpad
komunálny odpad a odpady, ktoré možno v zmysle Vyhlášky
Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z.z, ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z. a
vyhlášky č. 129/2004 Z. z. zatriediť do skupiny
A.5.1.5. Prevádzkovateľ pred zahájením prevádzky uzatvorí zmluvy s
odberateľmi odpadov, ktorí majú pre túto činnosť oprávnenie
(nakladanie z odpadmi) a môžu zabezpečovať zhodnocovanie a
zneškodňovanie odpadu v zmysle požiadaviek právnych predpisov v
oblasti odpadového hospodárstva:
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•
Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č.
96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002, zákona č. 393/2002 Z.z., zákona č.
529/2002 Z.z. ,zákona č. 188/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z. z. a
zákona č. 525/2003 Z. z.;
•
Zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2003 Z. z. a zákona č.
525/2003 Z. z.;
•
Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 22/2003 Z.z.,
ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania
odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej
hmotnosti odpadov z obalov;
•
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.
283/2001 Z.z o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v
znení vyhlášky č. 509/2002 Z.z. a vyhlášky č. 128/2004 Z. z.
•
Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.
284/2001 Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č.
409/2002 Z. z. a vyhlášky č. 129/2004 Z. z..
A.5.2. Hluk
Počas výstavby sa nepredpokladá prevádzka ťažkých strojov. Hluk sa
bude šíriť z priestoru zariadení staveniska (skládky a medziskládky
materiálu). Najvýznamnejšie hlukové emisie predstavuje doprava
materiálu a
A.5.3. Zdroje žiarenia a iných fyzikálnych polí

odvoz odpadu ťažkými nákladnými vozidlami.

Navrhovanou činnosťou nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli
byť zdrojom elektromagnetického, rádioaktívneho, príp. iného žiarenia.
A.5.4. Zdroje vibrácií, tepla a zápachu
Vibrácie budú produkované najmä na začiatku výstavby, pri búracích
prácach a presune materiálu. Nepredpokladá sa šírenie významného
tepla, zápachu alebo vibrácií počas prevádzky.
A.5.5. Priamy vplyv na ovzdušie
Priestor navrhovanej stavby bude počas výstavby zdrojom sekundárnej
prašnosti, stavebná doprava bude líniovým zdrojom exhalátov a
prašnosti.
A.5.6. Odpadové vody
A.5.6.1. Odvádzanie dažďových vôd zo strechy objektu a splaškových
vôd bude do jestvujúcej dažďovej kanalizácie.
A.5.6.2. Odpadové vody budú do kanalizácie vypúšťané v súlade s
podmienkami zákona NR SR č. 184/2002 Z.z. o vodách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) zákona č. 245/2003 Z.z. a
zákona č. 525/2003 Z.z. a podmienkami správcu kanalizačnej siete.
A.6. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE
A.6.1. Pri stavebných prácach je potrebné dodržiavať bezpečnosť a
Pracovné čaty musia byť vybavené ochrannými pomôckami
ochranu zdravia pri doprave, manipulácii, skladovaní a montáži podľa
podľa charakteru prác, spôsobu mont. a použ.
vyhlášky SÚBP č.59/1982 Zb. §9, č. 374/1990 Zb., vyhl. č. 378/1992 Zb.
§22 a zákon NR SR č. 330/1996 Zb.z. o ochrane zdravia pri práci.
A.6.2. Pri projektovaní stavby a jej prevádzke je treba rešpektovať:
A.6.2.1. Nariadenie vlády 387/2006 O požiadavkách na zaistenie
bezpečného a zdravotného označenia pri práci.
A.6.2.2. Nariadenie vlády 391/2006 O minimálnych bezpečnostných a
zdravotných požiadavkách na pracovisko.
A.6.2.3. Nariadenie vlády 392/2006 O minimálnych bezpečnostných a
zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
A.6.3. Základné bezpečnostné opatrenia pri búracích prácach:
A.6.3.1. Pred vlastným búraním objekt odpojiť všetky inštalačné siete
od verejných sietí
A.6.3.2. Objekt zabezpečiť proti vstupu nepovolaným osobám, vchody
označiť a zabezpečiť proti vstupu nepovolaným osobám, vchody
zabezpečiť proti pádu materiálu alebo náradia
A.6.3.3. Časti objektu, ktorých stabilita je prevažne alebo z časti
zabezpečená váhou konštrukcie osadenej na nich musia byť pred
ručným búraním podopreté.
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A.6.3.4. Pred búraním strojom zabezpečiť celý priestor od búraných
častí objektu až po strojné zariadenie.
A.6.4. Do bočných strán zabezpečiť na celú pracovnú šírku zväčšenú
min. o 3,00m na každú stranu.
A.6.4.1. Pri ručnom búraní sa zabezpečuje celý priestor kde sa tieto
práce vykonávajú, rozšírený o 3,00m
A.6.5. Okruh miest sa zabezpečuje zahradením vysokým 1,0 až 1,2 m.
A.6.5.1. Pri prípravných prácach pre búranie môžu pracovníci pracovať
nad sebou, ak sú oddelení podlahou, ktorá má najmenej únosnosť
pomocnej pracovnej podlahy a pracovníkov na nej pracujúcich za
stáleho dozoru.
A.6.5.2. Pri búraní častí konštrukcií, ktorých stabilita sa zabezpečuje aj
zaťažením konštrukčných prvkov nad nimi sa nesmie pracovať pod nimi
ani vtedy, ak sú zabezpečené osobitnou pomocnou konštrukciou.
2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Vyhlásenia Objednávateľa a zhotoviteľa, záväzok - povinnosť Dodávateľa
1.1.
Objednávateľ vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom pozemku, na ktorom bude Dodávateľ dielo realizovať uskutočňovať plnenie (ďalej len „Stavebné pozemky“ alebo aj „Stavenisko“).
1.2. Dodávateľ vyhlasuje a potvrdzuje že:
- jeho spoločnosť je oprávnená uskutočňovať stavebné práce a súvisiace služby, ktoré sú predmetom plnenia tejto zákazky
- je oprávnený v zmysle platných predpisov, v zmysle zákona o verenom obstarávaní a podľa OPET-u uzavrieť Zmluvu (ďalej len
"ZoD" alebo aj "Zmluva") na uvedený predmet zákazky
- je odborne spôsobilou osobou
- má odborné, technické a iné kapacity k dispozícií na riadne vykonanie Diela podľa podmienok a požiadaviek zmluvy, podľa OPETu, ustanovení obchodného zákonníka a podľa príslušných platných VZPP, ktoré musí Dodávateľ pri realizácií diela akceptovať a
dodržiavať
. a zodpovedá za to, že sám a rovnako aj všetci jeho subdodávatelia disponujú licenciami, povoleniami a živnostenskými
oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác, dodávok a služieb v súlade s podmienkami a požiadavkami
Objednávateľa na realizáciu diela
- bude dodržiavať platné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie
- po posúdení všetkých podmienok a dostupných dokumentov je dielo je v zmysle Výkazu výmer a požiadaviek Objednávateľa
realizovateľné
- ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie diela, že sa oboznámil s požiadavkami Objednávateľa, preštudoval všetky
zverejnené podklady stanovené a poskytnuté Objednávateľom a má všetky potrebné údaje súvisiace s predmetom plnenia
1.2.1. Dodávateľ je povinný pri realizácií diela a plnenia predmetu zákazky:
- dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej
únie vzťahujúce sa na vykonanie diela,
. a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stav.poriadku (stavebný zákon) v platnom znení.
2. Ak vyhlásenie Dodávateľa uvedené v bode 1.2 bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo počas realizácie diela nebude
Dodávateľ dodržiavať povinnosti podľa bodu 1.2.1 považuje sa to:
. za podstatné porušenie zmluvy a podstatné porušenie zmluvných podmienok - zmluvy a Objednávateľ môže uplatniť:
- zmluvnú pokutu vo výške 1 000 eur
- inštitút odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok - zmluvy
3. Povinnosti Dodávateľa po uzavretí zmluvy viažuce sa k preukázaniu spôsobilosti na plnenie predmetu zákazky
3.1. Dodávteľ je povinný najneskôr do 3 dní po uzatvorení zmluvy doručiť Objednávateľovi v listinnej forme:
3.1.1. Zoznam riadiacich zamestnancov zodpovedných za realizáciu diela a plnenie predmetu zákazky, ktorých bude mať k dispozícií
počas celej doby realizácie diela - plnenia predmetu zákazky a to minimálne :
a) jednu osobu s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby,
ktorý má minimálne 5 ročnú prax v danom odbore
Dodávateľ predloží:
a) 1) identifikačné údaje stavbyvedúceho
a) 2) životopis stavbyvedúceho, z ktorého bude zrejmé preukázaná 5 ročná prax v odbore
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a) 3) kópiu osvedčenia stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalent podľa zák. č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch alebo ekvivalentný doklad vydaný v inom štáte
a) 4) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícií Dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky a to po celú dobu realizácie diela
b) 1) jednu osobu s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti projektanta, ktorý má minimálne 5 ročnú prax v odbore
b) 2) identifikačné údaje projektanta
b) 3) životopis projektanta, z ktorého bude zrejmé preukázaná 5 ročná prax v odbore
b) 4) kópiu osvedčenia projektanta alebo ekvivalent podľa zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných
inžinieroch alebo ekvivalentný doklad vydaný v inom štáte
b) 5) vyhlásenie projektanta , že bude k dispozícií Dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky - časti vyhotovenia realizačnej
projektovej dokumentácie
3.1.2. Certifikát systému environmentálneho manažérstva zodpovedajúceho EN ISO 14 001 v oblasti realizácie stavebných
prác/alebo iné rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov/iné dôkazy o zabezpečení systému environmentálneho
certifikátu systému environmentálneho manažérstva
.
avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek na vystavenie
príslušného certifikátu.
3.1.3. Certifikátu OHSAS 18001:2008 vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Dodávateľom, môže využiť systémy zabezpečenia ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci
vyplývajúce z európskych noriem
3.1.4. Kópiu uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/pois. zmlúv na celé Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela s
limitom poistného plnenia stanoveného v rozsahu dvojnásobku hodnoty zmluvnej ceny Diela
4.
Dodávateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uzatvorení zmluvy:
4.1. Predložiť Objednávateľovi ocenený Výkaz výmer (t.j. Výkaz výmer doplnený Dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek
uvedených vo Výkaze výmer) na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom
4.1.1. Lehota na predloženie oceneného výkazu výmer plynie od nasledujúceho dňa ich poskytnutia Objednávateľom vo formáte
MICROSOFT EXCEL alebo inom editovateľnom formáte
4.1.2. Dodávateľ predloží Objednávateľovi ocenený výkaz výmer vo formáte MICROSOFT EXCEL alebo inom editovateľnom
formáte
4.2. Zložiť na účet Objednávateľa finančnú zábezpeku na plnenie diela vo výške 5% z hodnoty zmluvnej ceny diela ako inštitút
zábezpeky na zhotovenie diela predmetu zmluvy a jeho dokončenie, jeho kvalitu, včasnosť a dodržanie všetkých zmluvných
podmienok včítane ceny diela
4.2.1. Zábezpeku zloží Dodávateľ v stanovenej lehote na účet Objednávateľa, ktorého identifikáciu mu bezodkladne Objednávateľ
oznámi. Zábezpeku môže obstarávateľ použiť na úhradu nedorobkov, vád, zmluvných pokút, úrokov z omeškania
4.2.2. Zábezpeku Objednávateľ použije v prípade nedodržania termínu dokončenia diela ako aj v prípade nedodržania termínu na
odstránenie vád zo strany Dodávateľa
4.2.3. V prípade riadneho ukončenia zmluvy - odovzdania a prevzatia diela bez vád sa zábezpeka vráti Dodávateľovi po
protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela zmluvy podľa podmienok uvedených v bode 2.4.
5. Nedodržanie povinnosti Dodávateľ uvedených v zmysle bodov 3 a 4 sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a
Objednávateľ môže uplatniť:
- zmluvnú pokutu vo výške 10 000 eur
- inštitút odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok - zmluv
6. Plnenie predmetu zákazky - diela, rozsah plnenia a podmienky realizácie, informácie súvisiace s plnením predmetu zákazky realizáciou diela a dielom
6.1. Realizácia Diela bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „Stavebné
povolenie“).
6.1.1. Objednávateľ poskytne stavebné povolenie Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po uzatvorení zmluvy
6.2. Dielo bude realizované podľa projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“ alebo "Projektová dokumentácia"), ktorej všetky časti v
zmysle zmluvných podmienok poskytne Objednávateľ dodávateľovi do 3 dní po uzavretí zmluvy a listinnej a digitalizovanej forme
6.2.1. Odovzdanie a prevzatie PD potvrdí Objednávateľ a Dodávateľ (ďalej aj "zmluvné strany"), podpísaním zápisnice o odovzdaní a
prevzatí PD
6.2.2. Dielo sa bude realizovať na stavebnom pozemku Objednávateľa
6.3. Dodávateľ bude realizovať dielo v rozsahu špecifikácie predmetu zákazky a zmluvných podmienok uvedených v zmluve
6.4. Rozsah Diela predstavujú všetky výkony, dodávky , služby a stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie
predmetu zákazky - realizáciu diela
.
a aby bolo riadne zhotovené podľa zmluvných podmienok a požiadaviek Objednávateľa, plne funkčné a odovzdané bez vád
6.5. Súčasťou plnenia predmetu zákazky je:
6.5.1. vyhotovenie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie
6.5.2. vyhotovenie "Harmonogramu postupu prác" (ďalej len "Časový harmonogram")
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6.5.3. Termíny a podmienky vyhotovenia časového harmonogramu prác a realizačnej projektovej dokumentácie budú uvedené v
časti povinnosti Dodávateľa
6.6. Súčasťou plnenia predmetu zákazky - realizácie diela sú aj všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné práce, ktoré sú
nevyhnutne potrebné pre úplné na riadne zhotovenie diela a vyplývajú z povahy realizácie diela podľa platných predpisov súvisiacich
s realizáciou stavby
6.7. Dodávateľ bude realizovať dielo a plnenie predmetu zákazky v lehotách stanovených v zmluve a podľa schváleného časového
harmonogramu
7. Povinnosti a záväzky Dodávateľa pri plnení predmetu zákazky realizácií diela
Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať Dielo v rozsahu, v
lehotách a v súlade:
- so zmluvnými podmienkami, jej prílohami a dokladmi a dokumentmi ktoré poskytne Objednávateľ Dodávateľovi po uzavretí zmluvy
a ktoré sú nevyhnutné a potrebné na jeho realizáciu a ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy
Dodávateľ poskytne Objednávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť, ktorá sa vyžaduje na riadne plnenie zmluvy
7.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok špecifikovaných v zmluve realizuje v prospech Objednávateľa dielo v požadovanej
kvalite a v stanovených lehotách
7.1.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotoví v súlade:
- s platnými a účinnými všeobecnými zmluvnými podmienkami OPET-u, ku dňu uzatvorenia zmluvy, ustanoveniami obchodného
zákonníka a inými platnými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa a/alebo ním poverenej osoby oprávnenej na konanie vo
veciach plnenia zmluvy .
- platnými technickými a technologickými normami
7.2. Dodávateľ potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s rozsahom a požiadavkami na predmet zákazky a potvrdzuje, že:
7.2.1. cenu za predmet zákazky - dielo stanovil s ohľadom na určenie postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií
obsiahnutých vo výkaze výmer,
- možné nedostatky vo výkaze výmer súvisiace s riadnym plnením predmetu zákazky zistené počas realizácie diela budú počas
realizácie diela odstránené Dodávateľom bez
. nároku na akékoľvek zvýšenie ceny Plnenia a/alebo bez nároku na zmenu termínov na zhotovenie diela podľa zmluvy a ich
realizáciu nevyhnutnú na riadne plnenie diela zabezpečí na vlastné náklady
. a prípadné nedostatky Výkazu výmer budú odstránené Dodávateľom na jeho náklady.
7.3. Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela výhradne také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a
spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi.
7.3.1. Dodávateľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov
poskytnutých alebo schválených Objednávateľom.
7.3.1. a) Zmena podľa bodu 7.3.1 podlieha písomnému schváleniu Objednávateľa - technickým dozorom Objednávateľa a to
formou zápisu v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.
7.3.1. b) Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov
určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou
a príslušnými právnymi normami.
7.3.2. Dodávateľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom
predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu
dokumentáciu vybraných častí dodávok
Dodávateľ predloží dokumenty a podklady uvedené v bode 7.3.2 na schválenie najneskôr 5 pracovných dní pred ich zabudovaním.
Ak do 3 pracovných dní neobdrží písomné stanovisko - schválenie Objednávateľom, má sa za to, že s tým Objednávateľ súhlasí a
schvaľuje
7.4. Dodávateľ na realizáciu diela využije podklady pre realizáciu diela (Stavebné povolenie vzťahujúce sa na Dielo, PD, Výkaz
výmer) výhradne pre účely plnenia predmetu zákazky .
7.5. Dodávateľ je povinný počas realizácie diela - plnenia predmetu zákazky upozorniť Objednávateľa na chyby v PD a v ostatných
podkladoch, ktoré mu boli poskytnuté pre realizáciu diela
7.5.1. Upozornenie poskytne Dodávateľ Objednávateľovi v písomnej forme a to najneskôr 5 dní pre tým:
- kedy má dôjsť k realizácii časti diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná PD a/alebo iný podklad týka
- tieto zistené nedostatky Dodávateľ na vlastné náklady odstráni a zabezpečí riadne a včasné vykonanie diela poidľa danej
špecifikácie a požiadaviek, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak
7.6 Dodávateľ je povinný na základe výzvy Objednávateľa riadne prevziať stavenisko a zabezpečiť ho v zmysle platných predpisov
pre riadne plnenie
8. Prevzatie staveniska a Termín realizácie Diela, Časový harmonogram, vyhotovenie projektovej dokumentácie
8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že realizáciu diela Dodávateľ zabezpečí v súlade s odsúhlaseným Časovým harmonogramom a na
základe vyhotovenej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie pre realizáciu diela.
8.1.1.Dodávateľ je povinný najneskôr v lehote do 30 kalendárnych dní po uzavretí zmluvy predložiť Objednávateľovi časový
harmonogram, ktorý zohľadní všetky nevyhnutné úkony, služby a dodávky ako aj stavebné práce, technologické postupy nevyhnutné
na riadnu realizáciu diela a plnenia predmetu zákazky
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8.2. Dodávateľ je povinný doručiť :
8.2.2. v listinnej a digitalizovanej forme najneskôr v lehote určenej v schválenom časovom harmonograme vyhotovenú projektovú
dokumentáciu pre realizáciu, ktorá zohľadní poskytnutú projektovú dokumentáciu a požiadavky Objednávateľa na predmet zákazky na realizáciu diela na jej schválenie
8.2.3. Objednávateľ doručí v listinnej forme Dodávateľovi schválenie (výhrady) časového harmonogramu a predloženej PD pre
realizáciu diela najneskôr do 5 dní od ich prevzatia. Ak uvedené nedoručí v stanovenej lehote, má sa za to, že tieto dokumenty boli
schválené Objednávateľom bez výhrad
9. Nepredloženie Časového harmonogramu v rozsahu a v lehote podľa bodu 8.1., a/alebo porušenie povinnosti uvedenej v bode
8.2.2 sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok - zmluvy a Objednávateľ môže uplatniť:
- zmluvnú pokutu vo výške 5 000 eur
- inštitút odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok - zmluvy
10. Odsúhlasený a schválený časový harmonogram obsahuje čiastkové termíny plnenia predmetu zákazky - realizáciu diela .
Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi čiastkové diela v termínoch uvedených v predmetnom Časovom harmonograme.
10.1. Dodávateľ sa zaväzuje plniť predmet zákazky a realizovať dielo v termínoch uvedených v odsúhlasenom Časovom
harmonograme a odovzdať Objednávateľovi čiastkové plnenie diela v termínoch uvedených v predmetnom Časovom harmonograme.
10.1.2. Nedodržanie termínov plnenia predmetu zákazky - realizácie diela podľa schváleného časového harmonogramu sa považuje
za podstatné porušenie zmluvných podmienok - zmluvy a Objednávateľ môže uplatniť:
- zmluvnú pokutu vo výške 15 000 eur a to aj opakovane za nedodržanie dohodnutých náhradných termínov na plnenie, ktoré boli
určené z titulu nedodržania termínov podľa časového harmonogramu
- inštitút odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok - zmluvy
11. Dodávateľ je povinný prevziať od Objednávateľa stavenisko, ktoré bude odovzdané na základe vyhotoveného písomného
záznamu a to najneskôr do 5 dní od jeho odovzdania a najneskôr do 45 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy.
11.1. Neprevzatie staveniska bude dôvodom na odstúpenie od Zmluvy.
11.2. Dodávateľ sa bezodkladne po prevzatí staveniska zaväzuje zabezpečiť na stavebných pozemkoch inštaláciu meracích
zariadení na spotrebu energií a vody
11.3. Dodávateľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
11.4. Od odovzdania a prevzatia staveniska zodpovedá za stavenisko Dodávateľ. v plnom rozsahu podľa platných predpisov a
podmienok v tejto zmluve
- text s názvom stavby, čísla stavebného povolenia a dňom jeho vydania
11.5. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na Stavenisku a na
zariadeniach nachádzajúcich sa na stavenisku a ani na oplotení staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače
11.6. Dodávateľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi maximálne 2 m x 2 m
11.6.1. Informačná tabuľa bude obsahovať:
- obchodné meno Objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno Dodávateľa, termíny začatia a dokončenia diela, meno
zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi;
12.
Dodávateľ je povinný začať s výkonom stavebných práv - realizáciou diela a plnenia predmetu zákazky podľa
schváleného časového harmonogramu
12.1. najneskôr v lehote do 5 dní odo dňa určeného na začatie prác v schválenom časovom harmonograme najneskôr však do 60
dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy
12.2. začatie prác Dodávateľ písomne oznámi Objednávateľovi najneskôr 3 dni pred ich reálnym začatím
13.
Dodávateľ je povinný riadne vykonať a odovzdať dielo Objednávateľovi najneskôr v lehote do 60 kalendárnych dní odo
dňa, kedy Dodávateľ riadne začal s výkonom stavebných prác podľa časového harmonogramu
14. Dodávateľ sa zaväzuje spolupracovať s projektantom stavby, realizovať dielo tak, aby nebol prekročený termín alebo čiastkové
termíny plnenia podľa odsúhlaseného časového harmonogramu a cena diela v zmysle zmluvy
14.1. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku
akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny plnenia podľa Časového
harmonogramu alebo na cenu predmetu zákazky
14.2. Ak by hrozilo, že dôjde zo strany Dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch podľa Časového harmonogramu, je Dodávateľ
povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenný výkon prác, všetko bez nároku
na zvýšenú cenu za dielo
15. Ak Dodávateľ nedodrží podmienky a záväzky uvedené v bodoch 11 až 14 považuje sa to za podstatné porušenie zmluvných
podmienok a Objednávateľ môže uplatniť:
- zmluvnú pokutu vo výške 50 000 eur za nesplnenie podmienky podľa bodu 12.1 a 13. a to aj opakovane za nedodržanie
dohodnutých náhradných termínov na plnenie, ktoré boli určené z titulu nedodržania termínov podľa časového harmonogramu
- zmluvnú pokutu vo výške 1 000 eur za porušenie zmluvných podmienok uvedených v ďalších častiach bodov 11 až 14
- inštitút odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok - zmluvy
16.1 Určiť svojho zástupcu vo veciach technických, t.j. technický alebo stavebný dozor, ktorý bude k dispozícii počas celej doby
plnenia Zmluvy a ktorý bude aspoň raz denne kontrolovať priebeh a kvalitu realizovaných prác a dodávok.
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16.

Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní po uzatvorení zmluvy:

16.1.1. Oznámiť Dodávateľovi identifikáciu osoby oprávnenej konať a komunikovať v mene Objednávateľa vo veciach plnenia zmluvy
16.2. Poskytnúť Dodávateľovi príslušnú dostupnú PD a výkaz výmer v listinnej a digitalizovanej forme
16.3. poskytne pre účely vytýčenia všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí aktuálneho zakreslenie, najneskoršie pri
odovzdaní staveniska;
16.4. poskytovať Dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť pre riadne plnenie predmetu zákazky a realizáciu diela, poskytovať vyjadrenia
a stanoviska k odsúhlasovaniu zásadných dokumentov, a zabezpečiť účasť zástupcov Objednávateľa na rokovaniach a pracovných
stretnutiach týkajúcich realizácie diela
16.4. Uhradiť Dodávateľovi cenu za riadne dodanie diela v dohodnutej výške a to na základe doručených faktúr, všetko podľa
podmienok uvedených v tejto zmluve
17. Cena diela - cena za plnenie predmetu zákazky
V cene diela sú zahrnuté všetky náklady Dodávateľa spojené s realizáciou diela, ktoré vznikli odo dňa uzavretia zmluvy, a ktoré sú
potrebné pre úplné, riadne, funkčné, termínovo a vecne primerané splnenie diela ako celku podľa tejto zmluvy
17. 1. Cena plnenia predmetu zákazky - cena za dielo (ďalej len "cena za dielo") zahŕňa všetky náklady Dodávateľa :
17.1.1. spojené s riadnym dodaním diela, ktoré uskutočnil na základe požiadaviek a podmienok podľa tejto zmluvy a podľa
projektovej dokumentácie, výkazu výmer a Stavebného povolenia až to do doby odovzdania celého diela Objednávateľovi bez vád
17.1.2. na materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné
materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác
17.1.3. na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho spojenia to vrátane
nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania diela,
17.1.4. na vyhotovenie PD pre realizáciu diela
17.1.5. spojené so zriadením a odstránením staveniska
17.1.6. na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP)
17.1.7. na nákup, vyloženie, skladovanie materiálov potrebných na realizáciu diela
17.1.8. na zhotovenie a údržbu informačnej tabule odo dňa prevzatia staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia diela a jej
následnú likvidáciu.
17.1.9. mzdové a vedľajšie mzdové náklady Dodávateľa, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny,
odlučné, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane dodávateľa
17.1.10. na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie
dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, doklady o
zhutnení podložia základovej špáry,
17.1.11. vydanie a vyhotovenie dokladov o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii,
17.1.12. vydanie a vyhotovenie dokladov o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok,
17.1.13. na návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií
17.1.14. na doklady a certifikáty na akúkoľvek časť diela,
17.1.15. na nepomenované doklady, dokumenty a certifikáty, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
17.1.16. náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované dielo,
17.1.17. na vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania
realizácie diela a náklady na poistenie diela
17.1.18. odstránenie chýb a vád diela, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinnosti Dodávateľom;
17.1.19. na porealizačné geodetické zameranie stavby diela a na vyhotovenie dokumentov s tým spojených
17.1.20. spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov,
certifikácie výrobkov a materiálov;
17.1.21. na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a odovzdaniu diela a na vyhotovenie potrebných
dokumentov a dokladov s tým súvisiacich
17.1.22. na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. ktoré bude mať Dodávateľ v spojení s realizáciou diela a so staveniskom
jeho zabezpečením a následným odstránením a uvedením staveniska do pôvodného stavu
17.1.23. na ochranu a zabezpečenie staveniska,
17.1.24. na prípadnú bankovú záruku garantujúcu zábezpeku na plnenie predmetu zákazky zabezpečujúcu riadne a včasné
vykonanie Diela a náklady na prípadnú bankovú záruku garantujúcu kvalitu diela počas plynutia záručnej lehoty;
17.1.25. na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov ak bude nevyhnutný počas realizácie diela
17.1.26. na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady
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17.1.27. na projekt dočasného dopravného značenia (ak sa bude vyžadovať a bude to relevantné) a náklady na zriadenie mobilných
chemických suchých WC;
17.1.28. na osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov ak to bude relevantné a nevyhnutné
17.1.29. náklady na záručné listy, na doklady o vykonaní tlakových skúšok, návody na obsluhu, a údržbu technologických zariadení,
návody na údržbu, pokiaľ sa takéto vyžadujú, náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované dielo
17.1.30. na vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré
poskytne Objednávateľ dodávateľovi najneskoršie pri odovzdaní Staveniska;
17.1.31. za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie) ak to bude relevantné
17.1.32. iné náklady, ktoré vzniknú Dodávateľovi pri realizácii diela podľa Zmluvy; náklady na vyloženie a skladovanie materiálov,
bezpečnostné opatrenia, náklady na projekty, revízne správy, odborné posudky, certifikáty
17.1.33. na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Dodávateľa
a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní diela a náklady na prípadné protiprašné opatrenia
17.1.34. na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
17.1.35. spojené s prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie staveniska ak to bude relevantné
17.1.36. na zriadenie, prevádzkovanie a odstránenie staveniska
17.1.37. nepomenované ale nevyhnutné na riadne splnenie predmetu zákazky - realizáciu diela
18. Cena diela ako zmluvná cena je určená ako cena maximálna, konečná, pevná zmluvná cena a nesmie byť prekročená a
zmenená, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu,
Dodávateľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať
18.1. Cena diela obsahuje sumár a súčet cien všetkých položiek, ktorý vychádza z ocenených položiek výkazu výmer
18.2. Cena za dielo - zodpovedá technickým podkladom podľa realizačnej PD a rozsahu podľa výkazu výmer
18.2.1. Dodávateľ prehlasuje, že za zmluvnú cenu dokáže zrealizovať dielo - predmet zmluvy podľa požiadaviek Objednávateľa
18.2.2. Požiadavky na navýšenie zmluvnej ceny nebudú Objednávateľom uznané a rovnako ani požiadavky na práce naviac z titulu
akýchkoľvek dodatočných zjavných alebo skrytých technických, technologických, právnych alebo iných dôvodov, a tieto bude znášať
výhradne dodávateľ.
19.1. Ak dodávateľ nepredloží požadované doklady a/alebo nimi objektívne nepreukáže že za danú cenu je reálne schopný
realizovať dielo podľa požiadaviek, v lehotách uvedených v zmluve považuje sa to za podstatné porušenie zmluvných podmienok zmluvy a Objednávateľ môže uplatniť
19. AK CENA PREDMETU ZÁKAZKY BUDE NIŽŠIA o 30% OD FINANČNÉHO LIMITU, KTORÝ MÁ NA REALIZÁCIU DIELA
STANOVENÝ OBJEDNÁVATEĽOM, DODÁVATEĽ JE POVINNÝ DO 3 DNÍ PO UZAVRETÍ ZMLUVY PREDLOŽIŤ V LISTINNEJ
FORME OBJEDNÁVTEĽOVI:
- vysvetlenie, doklady a dokumenty, ktorými by objektívne vedel Dodávateľ preukázať, že za danú cenu je reálne schopný realizovať
dielo podľa požiadaviek a v lehotách uvedených v tejto zmluve
- zmluvnú pokutu vo výške 5 000 eur
- inštitút odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok - zmluvy
20. Zmluvné strany sa dohodli, že nárok na úplné zaplatenie zmluvnej ceny za realizované dielo - vzniká Dodávateľovi riadnym
vykonaním diela. a jeho odovzdaním bez vád Objednávateľovi
20.1 Za riadne ukončenie diela sa považuje jeho odovzdanie Objednávateľovi bez vád a nedorobkov, na základe preberacieho
protokolu, ktorý podpíšu zmluvné strany
21. Dodávateľ je oprávnený po vykonaní jednotlivých častí prác podľa časového harmonogramu vystaviť a doručiť Objednávateľovi
čiastkové faktúry
21.1. Čiastkové faktúry za vykonané časti diela a odovzdané Objednávateľovi je oprávnený Dodávateľ vystaviť najneskôr do 7 dní
po protokolárnom odovzdaní časti realizovaných prác a odsúhlasení ich súpisu oprávnenou osobou Objednávateľa
21.2. Podkladom pre vystavenie každej čiastkovej faktúry bude zisťovací protokol a súpis skutočne vykonaných množstiev prác
(ďalej len "Súpis vykonaných prác"), ktorý musí byť odsúhlasený a potvrdený oboma Zmluvnými stranami a to písomne potvrdený v
protokole
21.3. Za Objednávateľa bude zisťovací protokol a súpis vykonaných prác odsúhlasovať a potvrdzovať stavebný dozor, prípadne
ďalšie písomne poverené osoby. Zisťovacím protokolom sa zisťujú objemy skutočne vykonaných prác a dodávok
21.4. Záverečná - konečnú faktúru je Dodávateľ oprávnený vystaviť po riadnom ukončení diela bez vád a/alebo odstránení
poslednej vady a jeho protokolárnom odovzdaní Objednávateľovi a to najskôr do 7 dní po prevzatí diela
21.5. Súčasťou konečnej faktúry bude záverečné zúčtovanie stavby diela s prípadnými odpočtami alebo prípočtami zrealizovaných
prác a/alebo písomne dohodnutých prác naviac, ak sa na tom zmluvné strany dohodli
22. Splatnosť čiastkových faktúr a konečnej faktúry
22.1. Všetky vystavené a doručené faktúry musia mať náležitosti daňového dokladu podľa §71 zákona č. 222/2004 Z.z. a musia
obsahovať ako neoddeliteľnú súčasť súpisu vykonaných prác, budú číslované priebežne s udaním fakturačného obdobia tak, aby
bolo možné vykonať ich vecnú a finančnú kontrolu.
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.
a včasné odstránenie prípadných vád Diela alebo jeho časti ako aj na zaplatenie zmluvných pokút zo strany Dodávateľa (ďalej
len „Zádržné“ )
22.2. Splatnosť faktúr, ktoré budú mať náležitosti daňového dokladu a ktoré budú obsahovať prílohy a súčasti podľa tejto zmluvy
budú splatné v lehote 30 dní od ich doručenia Objednávateľovi v listinnej a elektronickej forme
22.3. Lehota splatnosti faktúr neplynie, pokiaľ tieto nebudú mať náležitosti daňového dokladu alebo nebudú obsahovať prílohy a
súčasti v zmysle zmluvy. Takáto faktúra bude vrátená dodávateľovi a až po doručení faktúry bez vád plynie lehota splatnosti podľa
bodu 22.2
22.4. Objednávateľ má právo zadržať 10 % zo sumy bez DPH z každej čiastkovej faktúry a/alebo konečnej faktúry, na zabezpečenie
práva Objednávateľa na riadne a včasné vykonanie Diela alebo jeho časti
22.5. Zadržanú čiastku z vystavenej faktúry Objednávateľ uhradí Dodávateľovi do 15 dní po podpísaní protokolu o odovzdaní časti
diela/diela bez vád a odstránení vád a nedorobkov, uhradení pokút a penále
22.6. Týmto nie je dotknutý inštitút zábezpeky na plnenie
23. Iné dojednania týkajúce sa realizácie diela, zábezpeky na plnenie a postúpenie práv a povinnosti zo zmluvy
23.1. Dodávateľ nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči
Objednávateľovi na tretiu osobu
Zmluvné strany sa dohodli, že:
23.2. Dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa.
23.3. Objednávateľ má právo počas realizácie diela požadovať od Dodávateľa potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné
záväzky voči svojim subdodávateľom
23.4. Dodávateľ je povinný takéto potvrdenie o úhrade a splnení záväzkov subdodávateľom doručiť Objednávateľovi najneskôr do 3
dní po doručení žiadosti Objednávateľa
23.4.1. ak Dodávateľ nebude mať riadne zaplatené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiaprípade ak
Dodávateľ nebude mať riadne zaplatené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa
nepredloží potvrdenie o danej skutočnosti
- Objednávateľ je oprávnený pozastaviť úhradu akejkoľvek čiastkovej faktúry alebo konečnej faktúry vystavenej Dodávateľom, a to
až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany dodávateľa.
23.4.2. Pozastavenie platieb zo strany Objednávateľa v súlade s bodom 23.4.1 sa nepovažuje za porušenie zmluvy zo strany
Objednávateľa a Objednávateľ sa z tohto dôvodu nedostáva do omeškania s úhradou ceny diela.
24. Zábezpeka na plnenie, uplatnenie inštitútu
24.1. Po riadnom odovzdaní a prevzatí diela podľa zmluvných podmienok sa zábezpeka na plnenie diela vo výške 50 % z jej
hodnoty vráti Dodávateľovi v lehote do troch mesiacov od odovzdania diela a 40 % z jej hodnoty do šiestich mesiacov po odovzdaní
celého riadne dokončeného diela Objednávateľovi
24.2. Zostávajúcich 10 % zábezpeky na plnenie vráti Objednávateľ Dodávateľovi po uplynutí záručnej lehoty, ktorá jena stavebné
práce 5 rokov po riadnom protokolárnom odovzdaní diela a na zariadenia v dĺžke poskytnutej výrobcom
25. Naviac práce, možnosti a podmienky ich realizácie
Zmluvné strany sa dohodli, že realizácia prác naviac, nad rámec stanovený v tejto zmluve na riadne plnenie realizáciu diela je možný
a to na základe dohody zmluvných strán
Dohoda, ktorej obsahom budú práce naviac musí byť uzatvorená formou dodatku k zmluve o dielo v súlade s ustanoveniami zákona
o verejnom obstarávaní, podmienkami OPET-u a ustanoveniami obchodného zákonníka
25.1. Práce nad rámec dojednaný v zmluve, môžu byť Dodávateľom realizované výhradne len na základe predchádzajúceho
písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude daný na základe predloženej písomnej ponuky dodávateľa
25.2. Súčasťou ponuky na práce naviac musí byť presne a jednoznačne definovaný:
25.2.1. rozsah prác naviac a odôvodnenie potreby ich realizácie pre splnenie predmetu zákazky a realizáciu diela
25.2.2. presná špecifikácia prác podľa položiek výkazu výmer, merných jednotiek, množstva a ceny v rozsahu ceny za mernú
jednotku/množstva a ceny celkom (všetko ako ceny s DPH a bez DPH)
25.2.3. skutočnosti, ktoré by mohli vyvolať priamo, prípadne nepriamo neplnenie predmetu zákazky, realizáciu diela v
požadovanom rozsahu a špecifikácií a v stanovených lehotách
25.3. Dodatok o realizácií prác naviac, bude tvoriť po jeho podpísaní a nadobudnutí platnosti a účinnosti neoddeliteľnú súčasť
zmluvy o dielo
25.3.1. Dodatok o realizácií prác naviac bude obsahovať aj ocenený výkaz výmer položiek realizovaných v rámci prác naviac
25.3.2. Ak naviac práce požadované majú vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme,ú zmluvné strany dohodnú v
dodatku aj zmenu termínu výstavby
25.4. Cena prác naviac
25.4.1. Položky výkazu výmer prác naviac, ktoré sú totožné s položkami výkazu výmer pre realizáciu diela musia byť ocenené
rovnakou jednotkovou cenou, ostatné položky budú ocenené v zmysle cenníka CENEKON
26. Dodávateľ má právo na úhradu za realizáciu prác naviac za rovnakých podmienok ako sú uvedené v bodoch 20 až 23 zmluvy a
na vystavenie faktúr, ich splatnosť sa viažu rovnaké podmienky
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27. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s
vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy môže byť daný (i) podpísaným zápisom oprávneného zástupcu Objednávateľa
do stavebného denníka alebo (ii) písomnou objednávkou
28. Ďalšie osobitné podmienky plnenia predmetu zákazky - realizácie diela
28.1. Dodávateľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo
k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb a k vzniku škôd na majetku Objednávateľa
28.2. staveniskom sa rozumie priestor určený PD alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska pre účely
realizácie predmetu zákazky - realizáciu diela
28.3. Dodávateľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou prípadných podzemných vedení na
stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto buď vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu
realizácie Diela nedošlo k ich poškodeniu
28.4. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať pokyny Objednávateľa, udržiavať na prevzatom stavenisku, výjazdoch z neho, priľahlých
chodníkoch a prenechaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a je povinný denne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté
jeho prácami na svoje náklady a nebezpečenstvo
28.5. Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí pri odchode zamestnancov/subdodávateľov Dodávateľa zo stavby, riadne upratanie
staveniska. V prípade neplnenia uvedených podmienok zaistí Objednávateľ vypratanie a poriadok na stavenisku na náklady
dodávateľa.
28.6. Dodávateľ bude odovzdané stavenisko užívať výhradne pre účely plnenia predmetu zmluvy
28.7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych
technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny diela.
28.8. Dodávateľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako
predpokladá PD, výkaz výmer a táto zmluva
28.9. Rozsah práv a povinností každého určeného zástupcu Objednávateľa a Dodávateľa bude presne vymedzený v písomnom
plnomocenstve
28.10. Zmenu určených osôb na zastupovanie Objednávateľa a Dodávateľa si zmluvné strany oznámia najneskôr 3 dni pred vznikom
tejto zmeny
28.10.1. Zmena stavbyvedúceho musí byť schválená Objednávateľom a to do 3 dní po oznámení tejto zmeny. Nový navrhovaný
stavbyvedúci musí spĺňať podmienky požadované na osobu stavbyvedúceho v tejto zmluve a ich splnenie musí dodávateľ s
oznámením o zmene stavbyvedúceho doručiť Objednávateľovi
28.10.2. Objednávateľ do 2 dní po doručení oznámenia o zmene stavbyvedúceho doručí Dodávateľovi vyadrenie sa k tejto
zmene/súhlas/nesúhlas. Ak sa v stanovenej lehote Objednávateľ nevyjadrí, má sa za to, že so zmenou stavbyvedúceho súhlasí
28.10.3. Ak Objednávateľ so zmenou a navrhovaným stavbyvedúcim nebude z objektívnych dôvodov súhlasiť, Dodávateľ je povinný
navrhnúť iného stavbyvedúceho a zabezpečiť riadne plnenie predmetu zákazky bez obmedzení a omeškania súvisiaceho s týmto
procesom schvaľovania
29. Subdodávatelia, podmienky ich podielu na realizácie diela
29.1. Dodávateľ je povinný oznámiť najneskôr 3 dni pred nástupom subdodávateľa, ktorý sa bude podieľať na plnení zmluvy :
29.1.1. identifikáciu subdodávateľa
29.1.2. podiel, špecifikáciu a rozsah subdodávky, termín nástupu na práce a kontakt na zástupcu subdodávateľa
29.1.3. žiadosť o súhlas s navrhovaným subdodávateľom
30. Na zmenu subdodávateľa sa vzťahujú podmienky zmluvy totožné ako so zmenou stavbyvedúceho a ustanovenia zákona o
verejnom obstarávaní
31. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho/subdodávateľov na základe odôvodneného písomného
oznámenia objednávateľa nahradiť ich bezodkladne inou osobou/subdodávateľom
32. Ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Dodávateľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom
stavbyvedúceho a ďalších splnomocnených zástupcov dodávateľa
32.1. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní Objednávateľ oznámi Dodávateľovi písomne, najmenej 5
pracovných dní vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak
33. Dodávateľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska, o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný
zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre realizáciu diela a najmä
- je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od PD, počet osôb na
stavbe, počet odpracovaných hodín, klimatické podmienky a pod.
- v stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného: názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) Dodávateľa; názov, sídlo, IČO (príp. DIČ)
Objednávateľa; názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) spracovávateľa PD; identifikačné údaje stavby podľa projektu; prehľad všetkých
vykonaných skúšok akosti
- zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov; zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby
34. Zástupca Dodávateľa umožní prístup stavebnému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na
posúdenie a vyjadrenie zástupcovi Objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň
34.1. V prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj
stavebný dozor Objednávateľa na stavbe
34.2. Zástupca Objednávateľa je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť
v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu
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34.3. Pre realizované dodatočné práce - práce naviac realizované v zmysle uzatvoreného dodatku bude vedený samostatný
stavebný denník stavebných prác naviac
34.4. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom a v prípade zistenia vád alebo nedorobkov až
do ich riadneho odstránenia zo strany dodávateľa.
34.5. Stavebný denník musí byť na stavbe diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa.
34.6. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby:
-Stavbyvedúci Dodávateľa;
-Stavebný dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca;
-Projektant; geodet a kartograf Diela;
-Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán;
-Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.
34.7. Zápisy do stavebného denníka sa musia vykonať vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané, alebo kedy nastali okolnosti, ktoré
sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta.
35. Dodávateľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác,
ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr
2 pracovné dni vopred
35.1. ak si Dodávateľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť zakryť na svoje náklady.
36. Ak nesúhlasí stavbyvedúci Dodávateľa so zápisom, ktorý vykonal Objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne
projektantom, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko
36.1. Nesúhlasné stanovisko, alebo výhrady k zápisom stavbyvedúci Dodávateľa zapíše najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa
vykonania zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí
37. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za automaticky odsúhlasenú zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien Zmluvy., ktoré môžu byť uskutočnené výhradne na základe platne uzatvorených dodatkov
38. Dodávateľ je povinný chrániť dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti diela ochrannými prostriedkami tak, aby
nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania diela Objednávateľovi.
39. Objednávateľ môže požiadať Dodávateľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre Dodávateľa
alebo jeho dodávateľa, ktorá podľa názoru Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom
plnení svojich povinností, alebo
- ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa
umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na diele bude dodávateľom bez zbytočného odkladu nahradená inou
osobou na náklady dodávateľa
40. Dodávateľ je povinný pred začatím vykonávania prác zabezpečiť pre Objednávateľa zoznam osôb poverených vykonávaním
jednotlivých prác. Jedine tieto osoby sú oprávnené vstupovať a zdržiavať sa v mieste staveniska a to len za účelom riadnej realizácie
diela
41. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, viesť a priebežne denne aktualizovať zoznam osôb poverených vykonávaním jednotlivých prác,
pričom tento aktualizovaný zoznam je povinný zabezpečiť kedykoľvek na nahliadnutie Objednávateľovi.
42. Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek požiadať Dodávateľa, aby bezodkladne odvolal svojho
subdodávateľa, ktorý podľa názoru Objednávateľa nevykonáva svoju prácu kvalitne. Dodávateľ je v takom prípade povinný takéhoto
subdodávateľa :
- bezodkladne odvolať. a nahradiť ho novým subdodávateľom po jeho schválení Objednávateľom a to bez nároku na náhradu
nákladov s tým spojených
43. Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek
zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči dodávateľovi nadobudne účinnosť po
oznámení o delegovaní
43.1. Všetky pokyny, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou na ktorú boli delegované
kompetencie Objednávateľa majú rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám
44.
Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľa, u
pracovníkov svojich dodávateľov, resp. subdodávateľov
45. Dodávateľ je povinný vykázať zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú.
45.1. Dodávateľ zabezpečí, aby jeho pracovníci a pracovníci jeho dodávateľov, resp. subdodávateľov:
- absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné testy a osvedčenia
- svojim pracovníkom príslušné osobné ochranné pracovné pomôcky
46. Dodávateľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
46.1. Dodávateľ je povinný okamžite upovedomiť Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o
pracovných úrazoch, škodách na vybavení a strojoch na stavbe a škodách na životnom prostredí a požiaroch
47.
Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. technický dozor Objednávateľa je oprávnený:
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- dať pracovníkom Dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Dodávateľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný
pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Dodávateľa nie je dosiahnuteľná
- alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia
iné vážne škody.
48. Ďalšie povinnosti zmluvných strán súvisiace s realizáciou diela
48.1. Dodávateľ je povinný zhotoviť dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu diela, v súlade
s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v zmluve
48.2. Dodávateľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií
48.3. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a
skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a
ochrany životného prostredia.
49. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ je povinný dojednať svoje zmluvné vzťahy so subdodávateľmi tak, aby subdodávatelia
mohli:
- v prípade ak ich pohľadávka voči Dodávateľovi z titulu vykonania prác a/alebo dodania materiálov na diele, ktorá je po lehote
splatnosti viac ako 30 dní a nebola zo strany Dodávateľa uhradená
a mohla byť postúpená na základe písomnej zmluvy o postúpení pohľadávky zo subdodávateľa na Objednávateľa, ktorý sa na
základe daného postúpenia stane veriteľom Dodávateľa vo vzťahu k postúpenej pohľadávke
50. Dodávateľ je povinný zmluvne zaviazať subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v
žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči Objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie
majetkových sankcií
51. Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so
zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich
predpisov a v súlade so všeobecne záväzným
nariadením Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnym odpadom na území hlavného
mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzným nariadením o dodržiavaní čistoty a poriadku na území
príslušnej mestskej časti.
Dodávateľ je ďalej pri realizácie diela povinný a Objednávateľ je oprávnený :
52. odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky oprávnenia a licencie
53. počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a
prírodné hodnoty na pozemku a v okolí staveniska, dodržiavať všeobecné záväzné príslušné nariadenie Hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy
o starostlivosti o verejnú zeleň na území Hlavného mesta SR Bratislavu. Dodávateľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť
alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v PD.
54. mať na stavbe overený projekt stavby diela a stavbyvedúci Dodávateľa je povinný viesť o prácach stavebný denník
55. na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku zo strany Objednávateľa, tieto
náklady Objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
56. hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a poškodenie realizovaných prác bez zbytočného odkladu
Objednávateľovi.
57. dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené
tlačivo „Hlásenie o vzniku
- odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z.
Držiteľ odpadov predloží Obvodnému úradu životného prostredia hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom, ak ročne nakladá s viac
ako jednou tonou
ostatných odpadov v termíne do 31.01. nasledujúceho kalendárneho roka.
58. preberať v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude dielo
vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na stavenisku.
59. udržiavať stavenisko a dielo v náležitom stave, až pokým nebude riadne okončené, odstránené všetky prípadné vady a
nedorobky a Dielo bude prevzaté Objednávateľom na základe protokolu
60. zabezpečiť aby jeho pracovníci pred nástupom na stavenisko boli oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so
všetkými bezpečnostnými,
požiarnymi a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii diela podľa zmluvy.
61. odovzdať Objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do diela v zmysle platných
právnych predpisov
62. zodpovedať, že pri realizácii diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité
stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných
výrobkoch v platnom znení
63. na žiadosť Objednávateľa poskytnúť úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom a s
predchádzajúcim súhlasom
Objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou diela a záležitosťami spojenými so
staveniskom
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64. vykonať na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie diela alebo jeho uvedenie
do prevádzky
65. zabezpečiť úhradu akýchkoľvek miestnych poplatkov vrátane pokút, ktoré mu budú vyrubené v súvislosti s užívaním verejných
komunikácií bez nároku na zmenu ceny diela.
66.
Dodávateľ sa zaväzuje, že pred realizáciou jednotlivých častí Diela predloží a odovzdá Objednávateľovi na schválenie
vzorky materiálov, výrobkov, vybavenia alebo iných náležitostí tvoriacich predmet plnenia, a ktoré budú použité pri realizácii Diela.
Ich zámenu môže Dodávateľ previesť iba po
66.1. predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Objednávateľom schválené vzorky budú uložené počas celej doby
realizácie Diela u Objednávateľa resp. ním povereného zástupcu.
67. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácií diela, najmä či sa realizácia diela vykonáva podľa PD,
stavebného povolenia, touto zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych všeobecne záväzných
právnych predpisov.
68. Dodávateľ v prípade úrazu bude postupovať v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vznp.,
pričom sa zaväzuje zaistiť si vlastný dozor nad bezpečnosťou vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti prác pri činnosti na pracovisku
objednávateľa
a v zmysle Zákonníka práce a súvisiacich predpisov, zoznámiť sa s rizikami na pracovisku Objednávateľa, upozorniť na ne
preukázateľným spôsobom svojich zamestnancov alebo subdodávateľov, určiť a zabezpečiť spôsob ochrany a prevenciu proti
úrazom
a inému poškodeniu zdravia, upozorniť Objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracoviskách
Objednávateľa k ohrozeniu života a zdraviu pracovníkov Objednáv. alebo tretích osôb, či k ohrozeniu prev. alebo ohrozeniu bezp.
stavu techn. zariadení a objektov.
v prípade uskutočňovania zváračských prác vydať písomný príkaz a dodržiavať potrebné požiarno-bezpečnostné opatrenia v súlade
so zákonom č. 314/2001 Z. z. a vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Príkaz pred zahájením prác
predloží Dodávateľ na vedomie Objednávateľovi.
69. Dodávateľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, bezpečnostné predpisy, všetky zákony
a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie všetky
vzniknuté náklady Dodávateľ.
70. Dodávateľ je povinný používať pri zhotovovaní také materiály, výrobky a zariadenia, ktoré si počas doby predpokladanej
existencie Diela pri bežnej údržbe zachovajú vlastnosti mechanickej pevnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygienických
požiadaviek, bezpečnosti ochrany zdravia osôb
a ochrany životného prostredia, bezpečnosti pri používaní a ochrany proti hluku; nesmie používať materiály, výrobky a zariadenia,
ktoré nie sú uvedené v Projektovej dokumentácii a tiež materiály, výrobky a zariadenia, ku ktorým majú práva tretie osoby.
71. Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení a konštrukcií, materiálov, výrobkov,
montážneho materiálu, stavebných hmôt a dielcov a ich presun na stavenisko,
zabezpečiť si pripojenie na odber elektrickej energie a vody z existujúcich rozvodov na stavbe na vlastné náklady a uhrádzať všetky
poplatky za ich užívanie a odber.
72. Odovzdanie a prevzatie diela, forma odovzdania a prevzatia diela, povinnosti Objednávateľa a Dodávateľa s tým spojené
73.
Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané Dodávateľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho
odovzdania riadne a včas dokončeného Diela. Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia Objednávateľom bude Dielo ako
celok.
74.
Po riadnom vyhotovení diela, písomne listom vyzve Dodávateľ Objednávateľa na jeho protokolárne odovzdanie (ďalej
len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie diela dodávateľ určí termín odovzdania diela, ktorý nesmie byť skôr ako 10 dní
odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie diela
74.1. Ak sa Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela Dodávateľom nezúčastní odovzdania
Diela, Dodávateľ je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela
- odovzdanie Diela nemôž prebehnúť bez prítomnosti Objednávateľa
- Objednávateľ, Dielo prevezme výlučne v prípade, že na diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu,
bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených
závad
funkčnosti, ktoré bránia užívaniu diela ako celku pre účely na ktoré je dielo určené
75.
Dodávateľ spolu s Výzvou na prevzatie diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k
dielu (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu.
75.1. Dokladová časť bude obsahovať v dvoch (2) vyhotoveniach najmä :
- projekty skutočného vyhotovenia diela ;
- certifikáty;
- stavebný denník;
- doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
- príslušné revízne správy;
- záručné listy v kópii;
- doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok;
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- návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
- doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo
technickými normami a stavebným konaním vyžadujú.
76.
V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „Protokol“), spíšu
zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
77 . Dodávateľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a
jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.
78. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, Dodávateľ uvoľní a vypratá stavenisko najneskôr do 5 dní po podpise Protokolu alebo po
vyhotovení zápisu podľa bodu 76. Po tejto lehote ponechá na stavenisku iba zariadenie, stroje a
materiál, nutné na odstránenie vád a nedorobkov diela.
79.

Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bude obsahovať najmä::

- základné údaje o diele;
- súpis zistených vád a nedorobkov na diele;
- lehoty na odstránenie vád a nedorobkov diela;
- zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k dielu (Dokladová časť);
- prehlásenie zmluvných strán o tom, že Dodávateľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá;
- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán;
- konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná doba.
80.

Podpisom Protokolu oboma zmluvnými stranami sa dielo považuje za odovzdané.

81.
V prípade ak Dodávateľ zhotoví dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia diela, je Objednávateľ povinný takto
zhotovené dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.
82. Miesto zhotovenia Diela, zodpovednosť za škodu, vlastnícke právo k zhotovovanému Dielu
82.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Dodávateľ bude dielo zhotovovať na stavebnom pozemku, ktorý je vo výlučnom
vlastníctve Objednávateľa. Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na diele, a to až do doby odovzdania diela objednávateľovi.
Vlastníkom diela počas jeho zhotovovania je objednávateľ.
82.2. Dodávateľ je povinný nahradiť Objednávateľovi všetku škodu, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v súvislosti s vykonaním
diela, ako aj náklady, ktoré objednávateľ preukázateľne vynaložil na náhradu škody, ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti s
vykonaním diela
82.3. Ak dodávateľ v súvislosti so svojou činnosťou poškodí majetok tretích osôb, musí bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady
a nebezpečenstvo uviesť veci do pôvodného stavu. Dodávateľ nesie zodpovednosť za nebezpečenstvo náhodnej skazy, rovnako ako
aj za rozpracované a dokončené činnosti
až do doby protokolárneho odovzdania celého diela objednávateľovi. Dodávateľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo
poškodenie majetku, zranenia osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas alebo ako následok vykonávania činností v rámci tejto
zmluvy.
82.4. Dodávateľ zodpovedá i za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja, alebo inej veci, ktoré použil pri
plnení diela, a berie na vedomie, že sa tejto povinnosti nemôže zbaviť
82.5. Pri uplatnení škôd sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR.
82.6 K zaisteniu možných nárokov Objednávateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy je Dodávateľ povinný preukázať Objednávateľovi
poistenie za škody spôsobené v súvislosti s jeho predmetom podnikania a poistenie celého diela až do skončenia a prevzatia diela v
rozsahu podľa tejto zmluvy
83. Zodpovednosť za vady, záruka za akosť diela a záručná doba
83.1
Dodávateľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie diela v celku a v súlade so Zmluvou, PD a stavebným
povolením, Výkazom výmer, pokynmi Objendávateľa. Dodávateľ zodpovedá za to, že ním vykonané
práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v SR a Európskej únii.
Kvalita vykonaného diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako
aj s požiadavkami špecifikovanými Zmluvou, PD, Stavebným povolením, Výkazom výmer, pokynmi objednávateľa a platnými
právnymi predpismi.
84.
Dodávateľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdaní diela zodpovedá dodávateľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo
zmluvy.
84.1. V prípade, že Dodávateľ poverí plnením tretie osoby, zodpovedá za vady diela
v rozsahu a spôsobom, akoby plnil
sám. Toto platí aj v prípade tretích osôb, ktoré boli poverené vykonávaním diela s predchádzajúcim písomným súhlasom
objednávateľa.
85. Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi záruku za úplné a kvalitné prevedenie, za
kvalitu zariadení a materiálov, za
dosiahnutie kvalitatívno-technických parametrov celého diela podľa zmluvy.
85.1. Záručná doba na stavebné časti diela je 5 rokov (ďalej len "Záručná doba"), záručná doba na vstavané zariadenia
(technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len "Osobitná záručná doba")
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85.1.1. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania celého diela Objednávateľovi bez vád a nedorobkov
85.1.2. V prípade, ak Objednávateľ prevezme dielo s drobnými vadami a nedorobkami, záručná doba a osobitná záručná doba
začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných vád a nedorobkov
85.1.3. Dodávateľ je povinný spolu s odovzdaním diela odovzdať osobitný zoznam vecí, pri ktorých plynie osobitná záručná doba.
86.
Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo alebo jeho časť užívať
pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá dodávateľ.
86.1. V prípade, že pri odstraňovaní vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí diela za nové, pre nové časti diela
začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
87.
Dodávateľ je povinný počas plynutia záručnej doby a/alebo osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a
zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s touto zmluvou a relevantných ustanovení Obchodného
zákonníka.
87.1. Ak vady nemôžu byť odstránené, má Objednávateľ právo na zodpovedajúcu primeranú zľavu z ceny diela
88.
Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Dodávateľovi vady diela najneskôr však v lehote 30
kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah.
88.1. Dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu:
- najneskôr ale do piatich 5 kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom.
88.2. V prípade havarijného stavu je Dodávateľ povinný nastúpiť na odstránenie vád na diele bez zbytočného odkladu, najneskôr ale
do dvoch (2) hodín od okamihu oznámenia vady
88.3. V prípade, že vada nie je opraviteľná, Dodávateľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť diela, a to
do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia dodávateľa na odstraňovanie vady
- po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Dodávateľa spolu s podrobným vyúčtovaním
88.4. Ak Dodávateľ neodstráni po výzve Objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako 5 kalendárnych
dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Dodávateľa
Dodávateľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu. Všetky tieto
vzniknuté náklady je Objednávateľ oprávnený uhradiť zo zádržného podľa tejto zmluvy.
89. Zachovanie dôvernosti informácií, dodržanie mlčanlivosti
89.1
Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu
druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov,
audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej
Zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú
spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému
podlieha v zmysle právnych predpisov
alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické,
obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane
informácií týkajúcich sa
podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany.
90.

Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie:

90.1. na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so
zmluvou;
90.2. osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát;
90.3. osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy;
90.4. osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán.
91. Podstatné porušenie zmluvných podmienok - zmluvy zmluvy :
91.1. Za podstatné porušenie zmluvných podmienok sú porušenia v zmysle všeobecných zmluvných podmienok OPET-u,
ustanovení Obchodného zákonníka a porušenia, ktoré určil Objednávateľ v tejto zmluve
91.2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok zmluvy.
92. V prípade odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok má Objednávateľ nárok na úhradu všetkých
nákladov súvisiacich s odstúpením od tejto zmluvy a na uplatnenie zmluvnej pokuty
93. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto
zmluvy, sa okrem uvedených skutočností v tejto zmluve
je možné považovať aj konanie ak Dodávateľa vyhotovuje dielo v rozpore s touto zmluvou,neplní kvalitatívno-technické parametre
a/alebo podmienky zhotovovania diela určené PD, stavebným povolením, pokynmi Objednávateľa
a opakovane jeho konaním dochádza k porušovaniu predpisov BOZ, PO a OŽP alebo bolo začaté konanie o návrhu na zrušenie
spoločnosti ex offo.
93.1. Podstatným porušením zmluvy a dôvodom na odstúpenie je aj keď Dodávateľ :
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93.1.1. neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené stavebným povolením, PD, VZP,
slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo
touto Zmluvou; alebo
93.1.2. akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti
pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy bjednávateľa; alebo
93.1.3. napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa, resp. oprávnenej osoby Objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na
vadné plnenie) Dodávateľ pokračuje vo vadnom plnení; alebo
93.1.4. napriek upozorneniu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady,
vadu diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady
nie je v omeškaní s platením.
93.1.5. výšku takto neuhradenej sumy určí Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia.
93.1.6. voči Dodávateľovi sa vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie
konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo ak Dodávateľ
vstúpil do likvidácie;
93.1.7. alebo sa splnenie Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci;
93.1.8. Pokiaľ Objednávateľ odstúpi od zmluvy, pre podstatné porušenie zmluvy zapríčinené konaním/nekonaním Dodávateľa alebo
jeho vadným konaním zaniká táto zmluva momentom doručenia oznámenia o odstúpení Dodávateľovi
93.1.9. Oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy sa považuje za doručené i v prípade, ak druhá strana bezdôvodne odmietne
odstúpenie prevziať. Za moment odstúpenia je tiež považovaný posledný deň márneho uplynutia lehoty uloženia doporučenej
zásielky na pošte.
93.1.10. Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je 1 mesiac a začína
plynúť prvým dňom nasledujúcom po dni, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
93.1.11. V takom prípade je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi preukázateľne vykonané činnosti podľa tejto Zmluvy až do
momentu vypovedania tejto Zmluvy.
94. Sankcie, penále a zmluvné pokuty
94.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania zo strany Dodávateľa realizovať dielo podľa jednotlivých termínov
uvedených v Časovom harmonograme, splniť povinnosti uvedených v Osobitných požiadavkách
Objednávateľovi vzniká voči Dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý, aj
začatý deň omeškania
94.1.1. Uplatnením penále za omeškanie s plnením nie je dotknutý nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške podľa podmienok
dohodnutých v tejto zmluve
95. Objednávateľ ma nárok na úhradu zmluvnej pokuty za podstatné porušenie zmluvných podmienok vo výške stanovenej v zmluve
95.1. Objednávateľ ma nárok na úhradu zmluvnej pokuty za podstatné porušenie zmluvných podmienok vo výške 500 eur ak výška
zmluvnej pokuty nebola určená inak v tejto zmluve
95.6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak Zhotoviteľ nedodrží lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác tejto ZoD,
uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3.000,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania s vyprataním Staveniska.
95.7. V prípade, ak sa Dodávateľ alebo zodpovedný zástupca Dodávateľa z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní na preberacom konaní
ktorejkoľvek časti Diela, pri zápise a odsúhlasení zrealizovaných prác na Diele, pri kontrole realizácie Diela
uhradí Dodávateľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR za každý jednotlivý prípad neprítomnosti Dodávateľa
alebo zástupcu Dodávateľa.
95.8. V prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, technických a technologických noriem
Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúcich sa na vykonanie Diela vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi
nárok na zmluvnú pokutu vo výške
20.000 EUR za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti. Zmluvná pokuta je splatná doručením výzvy Objednávateľa na
úhradu zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok druhej zmluvnej strany na náhradu škody.
95.9. Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy nezaniká Dodávateľovi povinnosť
riadne plniť podľa tejto Zmluvy to, za čo mu bola sankcia vo forme zmluvnej pokuty uložená. Objednávateľ je tiež oprávnený vykonať
započítanie svojho nároku na zaplatenie
zmluvnej pokuty voči nároku Dodávateľa na zaplatenie Ceny Diela alebo jeho časti.
96. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok druhej zmluvnej strany na náhradu škody a na sankcie - penále z omeškania
určené vo výške podľa tejto zmluvy a podľa VZP OPET-u.
97.Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to odo dňa doručenia predmetnej výzvy
Objednávateľa Dodávateľovi a to v lehote do 30 dní .
95.2. Objednávateľ má nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 500 eur za každé aj opakované porušenie zmluvných podmienok
95.3. v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri
odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej
Ceny Plnenia bez DPH za každý aj začatý deň
omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy
Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Dodávateľovi.
95.4. V prípade, ak Dodávateľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas
plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby , vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo
výške EUR 0,05 % z celkovej Ceny Plnenia bez DPH
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za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov. Zmluvná pokuta je
splatná na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa
Dodávateľovi.
95.5. V prípade, akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia
pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Dodávateľa a/alebo Subdodávateľa, vzniká Objedn. nárok voči Dod. na zmluvnú pokutu vo výške
20.000,-EUR za každé jednotlivé
porušenie stanovenej povinnosti. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to odo
dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Dodávateľovi.
98. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to odo dňa doručenia predmetnej
výzvy Objednávateľa Dodávateľovi.
99. Ak sa s podstatným porušením zmluvných podmienok - zmluvy spája uplatnenie inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné
porušenie zmluvných podmienok - zmluvy, Objednávateľ môže uplatniť:
- jednorázovú zmluvnú pokutu vo výške 50 000 eur
100. Platnosť a účinnosť zmluvy
100.1. Zmluva je platná a účinná v zmysle VZP OPET-u a iných platných predpisov
101. Ukončenie zmluvy
101.1. K ukončeniu zmluvy - zániku zmluvy môže dôjsť :
101.1.1. riadnym splnením zmluvy
101.1.2. ukončením zmluvy dohodou zmluvných strán k termínu, ktorý bude v dohode stanovený ako termín ukončenia zmluvy
101.1.3. ukončením zmluvy na základe oznámenia o odstúpení zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok alebo z
dôvodov uvedených vo VZP OPET-u a to ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy
101.1.4. ukončením zmluvy na základe výpovede danej zo strany Objednávateľa aj bez uvedenia dôvodov. Zmluva je ukončená
uplynutím zmluvnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť nasledujúcim dňom po doručení výpovede, pokiaľ sa zmluvné strany
nedohodli inak
102. Záverečné ustanovenia
Všetky doklady, dokumenty, poskytnutá a vyhotovená PD, ocenený výkaz výmer a iné podklady poskytnuté po uzavretí zmluvy a v
rámci plnenia zmluvy budú tvoriť ako prílohy neoddeliteľnú súčasť zmluvy
Podmienky plennia zmluvy, povinnosti a práva zmluvných strán nedohodnuté v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami VZP OPET
-u, Obchodným zákonníkom a inými platnými právnymi predpismi
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Situacia

C_situacia.pdf

01_Podorys_suterenu

01_Podorys_suterenu.pdf

02_Podorys_prizemia

02_Podorys_prizemia.pdf

03_Podorys_1_poschodia

03_Podorys_1_poschodia.pdf

04_Podorys_podkrovia

04_Podorys_podkrovia.pdf

05_Podorys_strechy

05_Podorys_strechy.pdf

06_Rez_AA

06_Rez_AA.pdf

D01

D01.pdf

D02

D02.pdf

D03

D03.pdf

D04

D04.pdf

D05

D05.pdf

D06

D06.pdf

D08

D08.pdf

D09

D09.pdf
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D10

D10.pdf

D11

D11.pdf

D21

D21_nova.pdf

D23

D23_nova.pdf

24_1i

24_1i.pdf

24_2i_3i_4i

24_2i_3i_4i.pdf

24_5i

24_5i.pdf

24_6i

24_6i.pdf

24_7i

24_7i.pdf

24_8i_9i

24_8i_9i.pdf

24_10i_11i

24_10i_11i.pdf

01_Podorys_suterenu_T

01_Podorys_suterenu_T.pdf

02_Podorys_prizemia_T

02_Podorys_prizemia_T.pdf

03_Podorys_1poschodia_T

03_Podorys_1poschodia_T.pdf

04_Podorys_podkrovia_T

04_Podorys_podkrovia_T.pdf

05_Podorys_strechy_T

05_Podorys_strechy_T.pdf

06_Rez_AA_T

06_Rez_AA_T.pdf

07_Rez_BB_T

07_Rez_BB_T.pdf

08_Rez_CC_T

08_Rez_CC_T.pdf

09_Pohlad_SV_T

09_Pohlad_SV_T.pdf

10_Pohlad_JV_T

10_Pohlad_JV_T.pdf

11_Pohlad_SV_T

11_Pohlad_SV_T.pdf

12_Pohlad_SZ_T

12_Pohlad_SZ_T.pdf

15_Podhlady_prizemia_T

15_Podhlady_prizemia_T.pdf

16_Podhlady_1poschodia_T

16_Podhlady_1poschodia_T.pdf

19_Tab_interierove_prvky

19_Tab_interierove_prvky.pdf

18_Tab_vnutorne_povrchy

18_Tab_vnutorne_povrchy.pdf

20_Zamoc_vyr

20_Zamoc_vyr.pdf

21_Tab_klampiarskych_vyrobkov

21_Tab_klampiarskych_vyrobkov.pdf

22_Tab_ZB_prefabrikatov

22_Tab_ZB_prefabrikatov.pdf

23_Detaily_fasadnych_poloziek

23_Detaily_fasadnych_poloziek.pdf

25_vykres_podlah

25_vykres_podlah.pdf

26_Podorys_zakladov_T

26_Podorys_zakladov_T.pdf

Priloha1_Specifikacia_zariadenia_kupelni

Priloha1_Specifikacia_zariadenia_kupelni.pdf

Priloha2_Specifikacia_svietidiel

Priloha2_Specifikacia_svietidiel.pdf

S01 Tvar stropu nad suterénom + základy

S01 Tvar stropu nad suterénom + základy.pdf

S02 Tvar stropu nad prízemím

S02 Tvar stropu nad prízemím.pdf

S03 Tvar stropu nad 1.poschodím

S03 Tvar stropu nad 1.poschodím.pdf

S04 Tvar podkrovia

S04 Tvar podkrovia.pdf

SO 01 Hlavný objekt výkaz výmer

SO 01 Hlavný objekt výkaz výmer bez rozpisu.pdf

SO01_vykaz_vymer

SO01_vykaz_vymer.pdf

01_podorys suterenu zti

01_podorys suterenu zti.pdf
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02_podorys prizemia

02_podorys prizemia.pdf

03_podorys 1np

03_podorys 1np.pdf

04_podorys podkrovia

04_podorys podkrovia.pdf

05_podorys strechy

05_podorys strechy.pdf

Vykaz Zdravotechnika

785-15 - Vykaz Zdravotechnika Vila RD Slavín, Bratislava.pdf

03_Podorysy_novy_stav_RP_VZT-1poschodie

03_Podorysy_novy_stav_RP_VZT-1poschodie.pdf

03_Podorysy_novy_stav_RP_VZT-podkrovie

03_Podorysy_novy_stav_RP_VZT-podkrovie.pdf

03_Podorysy_novy_stav_RP_VZT-prizemie

03_Podorysy_novy_stav_RP_VZT-prizemie.pdf

03_Podorysy_novy_stav_RP_VZT-suteren

03_Podorysy_novy_stav_RP_VZT-suteren.pdf

Podorys podkrovia

Podorys podkrovia.pdf

Podorys poschodia

Podorys poschodia.pdf

Podorys prizemia

Podorys prizemia.pdf

Podorys suterenu

Podorys suterenu.pdf

Schema zdroja chladu

Schema zdroja chladu.pdf

01 podorys suterenu

01 podorys suterenu.pdf

02 podorys prizemia

02 podorys prizemia.pdf

03 podorys 1. poschodia

03 podorys 1. poschodia.pdf

04 podorys podkrovia

04 podorys podkrovia.pdf

05 podorys suterenu

05 podorys suterenu.pdf

06 podorys prizemia

06 podorys prizemia.pdf

07 podorys 1. poschodia

07 podorys 1. poschodia.pdf

08 podorys podkrovia

08 podorys podkrovia.pdf

09 rozvadzac R1

09 rozvadzac R1.pdf

10 schema DAT

10 schema DAT.pdf

11 schema SAT

11 schema SAT.pdf

12 podorys strechy

12 podorys strechy.pdf

EL-Vykaz

EL-Vykaz-VilaSlavín.pdf

01-podorys kotolne

01-podorys kotolne.pdf

01-podorys suteren

01-podorys suteren.pdf

02-podorys prizemie

02-podorys prizemie.pdf

02-schema kotolne

02-schema kotolne.pdf

03-podorys 1.poschodie

03-podorys 1.poschodie.pdf

04-podorys podkrovie

04-podorys podkrovie.pdf

05-podorys strechy

05-podorys strechy.pdf

E 2.6 ustredne vykurovanie - vykaz

E 2.6 ustredne vykurovanie - vykaz.pdf

E 2.7 kotolna - vykaz

E 2.7 kotolna - vykaz.pdf

E 2.8 MaR Vykaz vymer

E 2.8 MaR Vykaz vymer Vila Slavin.pdf

E2_8 MaR 1 poschodie

E2_8 MaR 1 poschodie.pdf

E2_8 MaR Automatizačná schéma kotolňa

E2_8 MaR Automatizačná schéma kotolňa.pdf

E2_8 MaR Chladenie

E2_8 MaR Chladenie .pdf

E2_8 MaR Chladenie stropov 1_poschodie

E2_8 MaR Chladenie stropov 1_poschodie .pdf

E2_8 MaR Chladenie stropov prizemie

E2_8 MaR Chladenie stropov prizemie .pdf
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E2_8 MaR Komunikacna schema

E2_8 MaR Komunikacna schema .pdf

E2_8 MaR podkrovie

E2_8 MaR podkrovie.pdf

E2_8 MaR prizemie

E2_8 MaR prizemie.pdf

E2_8 MaR Schéma ovládania roliet

E2_8 MaR Schéma ovládania roliet.pdf

E2_8 MaR Schéma ovládania roliet.pdf

E2_8 MaR Schéma ovládania roliet.pdf

E2_8 MaR suteren

E2_8 MaR suteren.pdf

E2_8 MaR VZT_vetranie

E2_8 MaR VZT_vetranie .pdf

01_SITUACIA

01_SITUACIA.pdf

02_VYKRESY_PRISTRESOK

02_VYKRESY_PRISTRESOK.pdf

03_schody_rezy_detaily

03_schody_rezy_detaily.pdf

03_brana_Br1

03_brana_Br1.pdf

03_brana_Br2

03_brana_Br2.pdf

07_Rez_BB

07_Rez_BB.pdf

D07

D07.jpg

D20

D20.jpg

D22

D22.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava I

Obec:

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Ulica a číslo:

Pažického ul. č.3, 811 06 Bratislava

Čas / lehota plnenia zmluvy:
29.2.2016 7:00:00 - 18.8.2016 12:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

súbor

Požadované množstvo: 1,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
2.1, účinná zo dňa 1.12.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 415 999,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: -

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 415 999,00 EUR
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V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno
vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 16.2.2016 10:33:01
Objednávateľ:
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
FISgroup ASSET, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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