Zmluva o dielo č. Z20166196_Z
Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Obec Chmeľov

Sídlo:

89, 08215 Chmeľov , Slovenská republika

IČO:

00327115

DIČ:

2021225492

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK1809000000005050708296

Tel:

0517481555

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:

Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie - Materská škola

Kľúčové slová:

oprava, ústredné kúrenie, solárne zariadenia, obnoviteľných zdrojov energie,

CPV:

45000000-7 - Stavebné práce; 45450000-6 - Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 09331000-8 - Slnečné kolektory
Stavebná práca; Služba; Tovar

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:
• Zvýšenie energrtickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v
odkopávkach - búranie starého okapového chodnika
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným
náradím - odkopávka sokla
Zásyp pre drény zberné a zvodné hĺbky do 1, 30 m

m3

14,55

m3

32,13

m

60,00

Obsyp potrubia drenáže sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s
prehodením sypaniny
Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej
šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m
Geotextília netkaná polypropylénová

m3

16,22

m2

60,00

m2

61,20
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Minimum

Maximum

Presne

Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125

m

135,00

Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok a príprava podkladu stien, 0,06300t
Montáž žľabu z prefabrikátov dľžky do 200 m plochy do 2500cm2

m2

185,16

m

2,5

Žľab prefabrikovaný betónový BGU s vnútorným priemerom 100 so
spadádom 0,5%
Mostový rošt A15 kN

m

2,5

m

2,5

Vnútorná omietka cementová stropov doskových hladená oceľovým
hladidlom, omietka stropu v suteréne na novej izolácií stropu
Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh,
obkladov atď.
Vnútorná tenkovrstvová minerálna omietka stien so zatieranou
štruktúrou hr.zrna 3,0 mm okolo nových okien
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a škrabaná 3
mm
Vonkajšia omietka stien ušľachtilá mozaiková so základným náterom
hr.zrna 3 mm
Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS
STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu
100 mm
Zatepľovací systém EPS hr. 20 mm ostenia okien a dverí bez omietky

m2

83,90

m

62,12

m2

62,12

m2

613,22

m2

108,12

m2

94,16

m2

39,16

Kontaktný zateplovací systém s doskami z minerálnej vlny FKD, hr. 160 m2
mm, bez omietky - protipožiarné pásy
Demontáž, úprava a spätná montaž rozvodu plynového potrubia na
m
fasáde
Demontáž, úprava a spätná montaž revíznych vrátok RE
ks

613,22

Vyzeranie kovového IPE280 profilu zo steny plameňom

ks

2

Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5
bez bočnej opory
Kamenivo drvené hrubé 16-32 a

m

72

t

44,12

Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá

ks

72

Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS

m2

60,00

30,17
3

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, m2
80 do 1,00 m a výšky do 10 m
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky m2
0,80-1,00 m a výšky do 10m
Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách dvojtyčové m

613,22

Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m

613,22

m2

6,13
121,500

Búranie podkladov mazanín,škvarobetón hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m3
m2 -1,60000t
Vybúranie drevených rámov okien vč.parapetov a dverí exterierových m2

42,13

Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t

m2

2,00

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

t

92,16

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

t

92,16

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých
ďalších 5 m
Prenájom kontajneru 7 m3 /mes

t

92,16

ks

2

Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m
Zhotovenie povlakovej krytiny striech termoplastmi PVC privarenou
alebo lepenou k podkladu
FATRAFOL 804 fólia 2,0 mm šedá

t

108,807

m

385,800

m2

462,96

Separačná, filtračná a spevňovacia geotextília Geofilex 500

m2

462,96

Parozábrana

m2

771,600
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43,040

Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, lepením na priamo na stropnú
konštrukciu
ISOVER EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 180 mm

m2

83,900

m2

85,578

Montáž tepelnej izolácie doskami strechy, dvojvrstvová

m2

771,600

ISOVER Osrik kamenná vlna hrúbka 200 mm

m2

771,600

Príplatok k cene za práce na strechách, na konštrukciách krovov, výšky m
nad 4 do 12 m
Príplatok k cene pre debnenie a latovanie krovov, výšky nad 4 do 12 m m2

385,800

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy
120-224 cm2 - oprava a doplnenie krovových prvkov strechy 20%
Smrekovec hranol akosť I dĺ.400-650cmxhr.120mmxš.120-180mm

m2

385,800

m3

14,450

Montáž debnenia a latovania striech z dosiek hrubých na zraz hr. do 32
m
Drevo ihličnaté neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť I
hr.24-32mm x š.170-240mm
Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri
vzdialenosti lát do 220 mm
Drevo ihličnaté neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť I
hr.38-50mm
Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty
rozpon 80-120 cm
Drevo ihličnaté neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť I
hr.38-50mm
Montáž podbíjania striech z dosiek na zraz, včítane olištovania škár na
koníky
Plastový obklad komôrkový hr. 15mm

m2

385,800

m3

9,638

m2

385,800

m3

5,305

m2

385,800

m3

1,820

m2

10,050

m2

10,050

Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky m2

10,050

Demontáž ostatných prvkov kusových, snehový lapač,držiak lana
bleskozvodu, sklon do 30st., -0,00410t
Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330
mm
Demontáž žľabov nadrímsových štvorhranných v hákoch so sklonom do
30° rš 250 mm, -0,00280t
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š.
330 mm
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t

ks

10,00

m

17,805

m

17,805

m

51,20

m

51,20

385,800

Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov m
r.š. 600 mm
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, - m
0,00230t
Balkónový chrlič z pozinkovaného PZ plechu, jednoduchý
m

100,85

Odpadové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany
150 mm
Odpadové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 150
mm
Odvetranie plynových spotrebičov z pozinkovaného PZ plechu, rúry
kruhové, s priemerom nad 150 do 200 mm
Lapač strešných splavenín PVC 330/155/110 bočný odtok čierny

m

18,500

m

18,500

m

3

ks

2

Odvetranie spotrebičov z pozinkovaného PZ plechu, lem plechový dĺžky
do 150 mm, s D do 150 mm - prestup cez konštrukciu strechy
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12
m
Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra
zábradlia do 20 kg
Zábradlový systém eloxovaný rúrkový s madlom výšky 1,0m

ks

5,00

t

0,781

m

6,00

m

6,00

Demontáž krytín striech z plechov, -0,00700t

m2

385,800

Montáž drevených výplní europrofil 88 v.č 110 (K1,1W/m2.k),
(zameranie,doprava,montáž) CP

m2

45,040
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100,85
6,00

Drevené okno europrofil 88 OS 1450/1800 1kr TI trojsklo

ks

9,00

Drevené okno europrofil OS 900/1800 1kr. TI trojsklo

ks

4,00

Drevené okno europrofil 88 Pevné zásklenie 600/3600 TI trojsklo

ks

3,00

Drevené okno europrofil 88 OS 550/600 1kr. TI trojsklo

ks

3,00

Drevené okno europrofil 88 OS+O 1400/800 2kr. TI trojsklo

ks

5,00

Drevené balkónové dvere europrofil 88 bezpečnostné kovanie zlatý
dub, TI trojsklo 2400/2600mm
Drevené dvere otváravé 1000/2000 1kr.

ks

1,00

ks

1,00

Montážne práce plastové parapety vnútorné

bm

27,250

Parapetné dosky vnútorné š. 300mm

m

27,250

Presun hmôt pre stavebné doplnkové plastové výrobky

%

-

Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky do
3,80 m okolo nových okien
Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky do
3,80 m
Stierka v obyv. pr., oprava stropov a stien do 30 % v miestnostiach
výšky do 3,80 m
Lamelové žalúzie do okien plastových kopmpet.

m2

38,12

m2

92,16

m2

92,16

m2

29,970

Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hĺbky) do 6 m

t

0,059

Prevrtávky stropov pre potrubia profilu do 60mm, hr. do

ks

25,00

Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, vnút. priemer 76-95

m

24,00

TUBOLIT izolácia - trubica 28/30-DG (32) ARC-0065 Armacell AZ
FLEX
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38

m

24,480

m

24,00

TUBOLIT izolácia - trubica 25/13-DG (110) ARC-0043 Armacell AZ
FLEX
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m

m

24,480

%

-

Potrubie z plastických hmôt z PP rúrok TPD 71-010-66 rad ťažký PN 1,
0 D 32/2,9
Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", FF páčka,

m

24,00

ks

2,00

Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", MF páčka,

ks

1,00

Spätná klapka Eura ľahká, 3/4", vnútorný - vnútorný závit,mosadz OT
ks
58, obj.č. 08030034
Poistné ventily pre systémy kúrenie a TV - závitové 1/2" x3/4" - Pre teplú ks
vodu - otvárací tlak 10 bar
Trojcestný ventil ESBE VTA 321 - 35-60st
ks

1,00

Nádoba-expanzná Reflex typ Refix DD tlak 10 barov svakom 8 l biela

ks

1,00

Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4

ks

5,00

Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50

m

24,00

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80

m

24,00

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m

%

-

2ks Ploché kolektory VFK 135 VD nastaviteľný sklon 15° –45°
štandardná krytina (všetky uchytenia a prepojenia+záťažové platne pre
plochú strechu)
15 m solárna prepojovacia pružná rúrka 2 v 1, medená,zaizolovaná s
káblom pre snímač. Pre drainback zostavy smaximálne 4-6 ks
kolektorov VFK D a VD.
Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vodyv spojení s
kotlami a slnečnými kolektormi objem 300 l
MSS Modulárny zásobníkový systém 500 l Drainback

ks

2,00

ks

1,00

ks

1,00

ks

1,00

Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25

sub

5,00
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1,00
1,00

Nabíjacie čerpadlo TV WILO Yonos PICO 25/ 1-6m,(0,04kW, 0,44A,
230V)
Kotvenie oceľových pätiek do strechy pomocou skrutiek M6

ks

1

ks

4,00

Montáž systém VAILLANT Drainback

ks

1,00

Uvedenie systém VAILLANT Drainback do prevádzky

ks

1,00

Potrubie z rúrok Prestabo spájaných lisovaním D 28/1,2 mm

m

20,00

Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm

m

20,00

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m

%

-

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1

ks

0,010

Ventil guľový - voda 1 - páka

ks

3,00

Klapka spätná ľahká 1", vnútorný - vnútorný závit, mosadzOT 58

ks

1,00

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2

ks

2,00

Vypúšťací kohút DN 15

ks

2,00

Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatickéhoG 3/8 so
spätnou klapkou
Armatúry a príslušenstvo vykurovania Giacomini, Automatický
odvzdušňovací ventil, zvislý+spätný ventil, mosadz, 3/8"
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2(1x náter včít.svo riek a
vyznač.žlt.pruhov)
Email syntet. vonkajší Industrol zelený S 2013

ks

2,00

ks

2,00

m

12,00

kg

1,00

Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov
FeZn D 8 - 10 mm
Drôt pozinkovaný FeZn 10 (1m = 0,616 kg)

m

50,00

m

50,00

Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m

ks

24,00

HR-Zemna tyc ZT 2M

ks

24,00

Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 m
mm
Drôt AlMgSi d8 ( 1m = 0,135 kg, 1 kg = 7,41 m)
m

195,00

HR-Podpera PV 17 + hmoždinka

ks

24,00

HR-Podpera PV 21 betónová

ks

100,00

Zachyt.tyč včít.upevnenia na oceľovú konštrukciu, betón do 3 m dľžky
tyče
HR-Zberná tyč JP30 /Al

ks

1,00

ks

1,00

HR-Podstavec

ks

1,00

Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)

ks

40,00

Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)

ks

25,00

HR-Svorka SJ 01

ks

1,00

HR-Svorka SO

ks

8,00

HR-Svorka SK

ks

8,00

HR-Svorka SS

ks

40,00

HR-Svorka SZ

ks

8,00

Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny

ks

8,00

HR-Držiak DUZ

ks

16,00

HR-Ochranny uholnik OU - 1,7 m

ks

8,00

Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot

ks

8,00

Štítok hromozvodný - označovací

ks

8,00

Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka

ks

8,00
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195,00

Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbokej, v zemine triedy 4

m

50,00

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 m
cm hlbokej v zemine tr. 4
Východisková odborná prehliadka a skúška el. zariadenia / bleskozvodu NH

50,00

Koordinácia postupu prác

NH

3,00

PPV - Podiel pridružených výkonov

%

-

Dopravné

%

-

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

2.4

10,00

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
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
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
. 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. Dodávateľ je povinný najneskôr do 7 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
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:
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a) 1) identifikačné údaje stavbyvedúceho
a) 2) životopis stavbyvedúceho, z ktorého bude zrejmé preukázaná 5 ročná prax v odbore
a) 3) kópiu osvedčenia stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalent podľa zák. č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných architektoch a stavebných
a) 4) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícií Dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky a to po celú dobu realizácie diela
Licencie na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby vydane TSUS alebo obdobným akreditovyným ústavom, Ústav
ako akreditovaný inšpekčný orgán udeľuje stavebným firmám, ktoré zabudovávajú vonjakšie otvorové konštrukcie (okná a vonkajšie
dvere okrem požiarných)
do stavieb, licencie na vykonávanie súvisiacich prác. Držiteľ licencie týmto dokumentom preukazuje svoju spôsobilosť na
vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita garantuje projektované parametre a životnosť diela
Certifikát systému manažerstva kvality ISO 9001:2008 v oblasti realizácie stavebných prác/alebo iné rovnocenné certifikáty vydané
orgánmi z členských štátov/iné dôkazy o
avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie manažérstva kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného
certifikátu.
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
4. Dodávateľ je povinný najneskôr do 7 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 15% 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
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:
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6.5.1. vyhotovenie a dodanie porealizačnej projektovej dokumentácie
6.5.2. vyhotovenie "Harmonogramu postupu prác" (ďalej len "Časový harmonogram")
6.5.3. Termíny a podmienky vyhotovenia časového harmonogramu prác a porealizačnej 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
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
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
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.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou Tovaru, vykonaním Diela a poskytovaním Služieb
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej Objednávateľom
ako prijímateľom nenávratného finančného príspev
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a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú
súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Dodávateľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje Objednávateľa od Zmluvy
odstúpit
Dodávateľ môže zabezpečovať realizáciu Diela prostredníctvom subdodávateľov podľa §45 ods.10 zákona 25/2006 Z.z. a v takom
prípade je povinný :
-identifikácia subdodávateľa/obchodné meno/sídlo/kontaktná osoba
- identifikácia a opis časti realizácie diela, ktorú bude subdodávateľ realizovať
- doklad o oprávnení subdodávateľa vykonávať danú časť predmetu zákazk
-čestné vyhlásenie subdodávateľa, že spĺňa podmienky účasti podľa § 26 zákona 25/2006 Z.z.
- doklad, čestné vyhlásenie subdodávateľa, že je zapísaný registri konečných užívateľov výhod
Zmluva nadobudne účinnosť po pridelení verejných prostriedkov objednávateľovi a po formálnej kontrole procesu verejného
obstarávania poskytovateľom finančných prostriedkov
Oznámenie o nadobudnutí účinnosti zmluvy bude dodávateľovi oznámená do 7 dní odo dňa kedy budú pridelené finančné prostriedky
objednávateľovi a/alebo objednávateľ dostane povolenie na realizovanie stavby poskytovateľom finančných prostriedkov.
V prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou pre zhotoviteľa, aby
zamestnali na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC).
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 (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z
Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013
Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo
neurčitú), o dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

ZADANIE1

ZADANIE1.pdf

ZADANIE2

ZADANIE2.pdf

ZADANIE3

ZADANIE3.pdf

TECHNICKÁ SPRÁVA SÚHRNNÁ

TECHNICKÁ SPRÁVA_SÚHRNNÁ.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Prešov

Obec:
Ulica a číslo:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
4.4.2016 0:00:00 - 30.9.2017 0:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celok

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: 118 001,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 141 601,20 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 21.3.2016 8:03:14
Objednávateľ:
Obec Chmeľov
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

Strana 10 z 10

