Zmluva o dielo č. Z20163352_Z
Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Obec Cerovo

Sídlo:

Cerovo 259, 96252 Cerovo, Slovenská republika

IČO:

00319775

DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:
1.2

0455573282

Dodávateľ:
Obchodné meno:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Sídlo:

Volgogradská 9, 08001 Prešov, Slovenská republika

IČO:

44886021

DIČ:

2022857749

IČ DPH:

SK2022857749

Číslo účtu:
Tel:

+421917423672

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Ihrisko zo syntetického ľadu alebo ekvivalent

Kľúčové slová:

Vybudovanie ihriska zo syntetického ľadu

CPV:

45236110-4 - Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská; 60000000-8 - Dopravné služby
(bez prepravy odpadu)
Stavebná práca; Služba

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Vybudovanie ihriska zo syntetického ľadu. Vonkajšie plochy budú vyrovnané s čiernou zeminou a posiate trávnikovými
semenami, vysadenými stromovými porastami. Povrch bude dokončený násypom z kôry. V rámci projektu bude vytvorený
aj bezbariérový prístup k ihrisku.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

HSV Práce a dodávky HSV

-

-

1. Zemné práce

-

-

Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na
vzdialenosť do 100 m a do 1000m3
Hĺbený výkop pod základmi s odhodením výkopku na vzdialenosť 3 m
alebo naložením v hornine 4
Príplatok za lepivosť horniny 4

m3

90,000

m3

75,000

m3

165,000

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3

m3

165,000
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Minimum

Maximum

Presne

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km

t

290,325

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

t

290,325

5. Komunikácie

-

-

Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého
drveného fr.32-63 mm
Kamenivo ťažené hrubé drvené 32-63 b

m3

75,000

t

135,000

Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce

m2

22,400

Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce

m2

22,400

99. Presun hmôt

-

-

Presun hmôt

t

290,325

PSV Práce a dodávky PSV

-

-

711. Izolácie proti vode a vlhkosti

-

-

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na m2
sucho
Separačná fólia pre vsypovú pancierovú podlahu
kg

384,000

767. Konštrukcie doplnkové kovové

-

-

Montáž synteticky ľad na plochu

m2

300,000

Panel synteticky ľad rozmery 2000x1000x200 mm na plochu

m2

300,000

Montáž a dodanie okopové lišty v žltej farbe mantinelového systému

súb

1,000

Dodanie a montáž mantinely s 2 dvierkami na hokej , osietovanie za
branami, 2xstriedačka pre 5 hráčov , guma meter širka
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m

súb

1,000

t

10,156

Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú
t
vzdial. do 1000 m
Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m t
nad 1000 m
773. Podlahy z liateho betónu
-

10,156

Mazanina z betónu vystužená ocelovými vláknami (napr. Dramix) tr.
m3
C20/25 hr. nad 120 do 240
Povrchová úprava vsypovou zmesou betónových (pancierových) podláh m2
Sikafloor ArmorTop s metalickým plnivom, veľmi vysoké zaťaženie, hr.
vsypu 3 mm
Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine
m
alebo poteru hĺbky do 10 mm, šírky do 5 mm

51,000

Technické vlastnosti

2.4

250,000

10,156
-

300,000

278,000

Hodnota / charakteristika

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy - vyplnený výkaz výmer ktorý je nenacenený
priložený v prílohe
Požaduje sa predložiť návrh na plnenie predmetu zmluvy spolu z certifikátmi do 7 dní od uzavretia zmluvy
Verejný obstarávateľ požaduje 12 ročnú záruku na predmet diela. Zhotoviteľ bude garantovať 12 ročnú záruku formou prehlásenia,
ktoré predloží do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Zhotoviteľ predloží platný certifikát o zavedení systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS 18001,
resp. iný rovnocenný doklad vydaný príslušnými orgánmi iných štátov alebo aj iné dôkazy o zavedení riadenia bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci počas trvania zmluvy a to do 7 dní od uzavretia zmluvy
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Zmluva nadobudne účinnosť v zmysle Čl. XV bodu 15.1.2 Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 2.1 účinná odo
dňa 01.12.2015, t.j. po schválení Žiadosti o NFP a po formálnej kontrole procesu verejného obstarávania poskytovateľom finančných
prostriedkov.
Oznámenie o nadobudnutí účinnosti zmluvy bude zhotoviteľovi oznámené do 7 dní odo dňa kedy sa verejný obstarávateľ dozvedel o
schválení procesu verejného obstarávania tejto zákazky príslušným kontrolným orgánom.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo riadne a včas v termíne do 12 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska. Prevzatie staveniska
je naviazané na schválenie Nenávratného finančného príspevku a následnej kladnej kontroly verejného obstarávania.
V prípade kladného stanoviska zo strany Riadiaceho orgánu, verejný obstarávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska aspoň 7
dní pred odovzdaním staveniska.
Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod sa vzťahuje aj na subdodávateľa, ktorý
sa má podieľať na dodaní plnenia v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača. Táto povinnosť sa
vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania.
Zhotoviteľ je počas realizácie povinný dodržiavať povinnosti vyplývajúce z priloženej Technickej správy, ktorá bude tvoriť
neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
Po uzavretí zmluvy bude mať Zhotoviteľ možnosť kedykoľvek si prevziať od Objednávateľa kompletnú projektovú dokumentáciu. V
prípade, že Zhotoviteľ nepožiada o projektovú dokumentáciu skôr, Objednávateľ mu ju odovzdá spolu s výzvou na prevzatie
staveniska.
V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku
na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k
inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít
2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK.
Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo
alebo neurčitú), o dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Nenacenený výkaz výmer

Nenacenený výkaz výmer.pdf

Technická správa

TECHNICKA

Plocha ihriska

Plocha ihriska.pdf

Pôdorys mantinelov

Pôdorys mantinelov.pdf

SPRAVA.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Banskobystrický

Okres:

Krupina

Obec:

Cerovo

Ulica a číslo:

Cerovo 259, 962 52 Cerovo

Čas / lehota plnenia zmluvy:
2.5.2016 0:00:00 - 30.12.2016 0:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

súbor položiek

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.
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3.5

Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia
Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 120 000,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 144 000,00 EUR

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 22.2.2016 9:03:04
Objednávateľ:
Obec Cerovo
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
DAG SLOVAKIA, a. s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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