Zmluva o dielo č. Z201622694_Z
Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Sídlo:

Športová 1, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika

IČO:

42195438

DIČ:

2023315635

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK1781800000007000431769

Tel:

047 5812011

Dodávateľ:
Obchodné meno:

INVESTMENT PO s.r.o.

Sídlo:

Šrobárova 19, 08001 Prešov, Slovenská republika

IČO:

47517484

DIČ:

2023976878

IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:

0915858033

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Rekonštrukcia strechy - oprava a výmena strešnej krytiny

Kľúčové slová:

Oprava strechy, rekonštrukcia strechy, výmena strešnej krytiny, oprava konštrukcie krovu, oprava
komínov, obnova komínových telies, oprava svetlíkov, klampiarske práce, dažďové žľaby a zvody,
inštalovanie bleskozvodu, odvoz stavebného odpadu
45261910-6 - Opravy striech; 45261900-3 - Opravy a údržba striech; 45261211-6 - Kladenie
krytinovej škridly; 45261300-7 - Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov; 45261000-4 Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce; 45261400-8 - Oplechovanie;
45261210-9 - Pokrývačské práce; 45312311-0 - Inštalovanie bleskozvodov; 90512000-9 - Služby na
prepravu odpadu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Stavebná práca; Služba

CPV:

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:
• Obnova funkčnosti strechy z dôvodu jej poškodenia - výmena strešnej krytiny, statické zabezpečenie porušených prvkov
krovu na jednom mieste,obnova komínových telies, svetlíkov, žľabov a montáž nového bleskozvodu. Opis predmetu
zákazky je popísaný v prílohách.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1. Murivo komínové z tehál 29 cm P15 zmes malt.suchá 10 MPa

m3

30,301

2. Komínové krycie dosky z betónu tr. B 12,5-B 20 s presahom hr. 100
mm
3. Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20

m2

22,713

m3

0,225

4. Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie

m2

1,500
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Minimum

Maximum

Presne

5. Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie

m2

1,500

6. Výstuž stužujúcich pásov 10335

t

0,018

7. Von om stien sanacna Teranova WeberSan VTA 200 pre
san.sys.VTA
8. Vonkajšia om.stien Teranova WeberSan Presto 300 sanačná
sys.Presto
9. Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m

m2

111,732

m2

111,732

m2

1288,000

10. Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. 9

m2

1288,000

11. Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m m2

1288,000

12. Montáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m

m3

4206,250

13. Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k pol. 12

m3

4206,250

14. Demontáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m

m3

4206,250

15. Montáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m

m2

1662,500

16. Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k pol. 15

m2

1662,500

17. Demontáž leš. podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi v. do 10 m

m2

1662,500

18. Búranie muriva komínov nad strechou na maltu MV, MVC

m3

3,067

19. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie

t

98,808

20. Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie

t

98,808

21. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

t

98,808

22. Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km

t

2865,432

23. Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m

t

98,808

24. Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m

t

988,080

25. Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach
"O"-ostatný odpad
26. Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m

t

98,808

t

60,045

27. Konštrukcie a práce HSV, HZS T4

hod.

10,000

28. Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 224 do 288
m
cm2
29. Vyrezanie časti streš. väzby prier. plocha reziva 120-224 cm2, dĺžky m
5-8 m
30. Doplnenie časti streš. väzby z hranolov, plocha do 120 cm2
m

330,000

31. Hranol SM 1 000600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../
32. Doplnenie časti streš. väzby z hranolov, plocha 224-288 cm2

m3

1,000

m

330,000

33. Hranol SM 1 000600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../
34. Doplnenie časti streš. väzby z hranolov, plocha 450-600 cm2

m3

8,494

m

3,000

35. Hranol SM 1 000600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../
36. Debnenie striech z dosiek hrubých rovných

m3

0,150

m2

222,100

37. Doska SM omietaná 1 24-32x170-240

m3

5,863

330,000
32,000

38. Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. do m2
0,25 m2
39. Lata SM 1 do 25cm2 x 400-600cm
m3

1460,500

40. Latovanie striech-kontralaty rozpätie 80-120cm

m2

1460,500

41. Lata SM 1 do 25cm2 x 400-600cm

m3

6,025

42. Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm

m2

1460,080

43. Fošňa SM neopracovaná 2 50 250-300

m3

0,198
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26,508

44. Strechy spojovacie ochr. prostriedky

m3

15,705

45. Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m

%

268,194

46. Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké z tabúľ š. 1000 mm do 45 st.

m2

79,400

47. Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000 45-ST25-m2

m2

1460,080

48. Klamp. PZ pl. ríms pod nadrímsovým žľabom rš 660

m

39,000

49. Klamp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 330

m

30,000

50. Klamp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt.+krycí pl. rš 750

m

15,000

51. Klamp. PZ pl. lem. komínov na hlad. krytine v ploche

m2

14,220

52. Klamp. PZ pl. lem. komínov na hlad. krytine v hrebeni

m2

21,672

53. Klamp. demont. lem. komínov hladké v ploche -45ST

m2

3,132

54. Klamp. demont. lem. komínov hladké v hrebeni -45ST

m2

3,120

55. Klamp. demont. sneh. chytače -45ST

ks

105,000

56. Klamp. demont. hákov -45ST

ks

55,000

57. Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 400 dl 5m-

m

103,060

58. Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 500-45ST

m

103,060

59. Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 400

ks

55,000

60. Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-150

ks

6,000

61. Klamp. demont. kotlík konický d-150 -45ST

ks

6,000

62. Klamp. PZ pl. úžľabie rš 660

m

27,000

63. Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 250

m

42,000

64. Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 750

m

15,000

65. Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m

%

70,805

66. Zastrešenie kryt.Bobrovka Tondach šupinová striech pultov.na
sucho E1červ.,hne.,
67. Zastrešenie kryt. bobrovka hrebeň 1 na sucho s pás. UNI2000

m2

1460,500

m

64,500

68. Zastrešenie kryt. Tondach, krížový hrebenáč malý

ks

3,000

69. Zastrešenie kryt. Tondach, vetrací pás proti vtákom

m

103,900

70. Demontáž do sute jednodr. škridl. na sucho

m2

1539,900

71. Zastrešenie kryt. TONDACH strešné okná 45x55 cm

ks

6,000

72. Nárožie TONDACH bobr.univer.vetr.pás

m

13,000

73. Nárožie TONDACH ukončenie nárožia z hrebenáčov

ks

1,000

74. Protisnehový hák, škridla bobrovka

ks

2912,000

75. Ochran.mriežka pro bobrovku

m

103,060

76. Prirezanie škridiel TONDACH bobrovek

m

175,000

77. Zakrytie šik. striech podstreš. hydroiz. fóliou Tondach Tuning Fol-N

m2

1460,500

78. Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m

%

633,439

79. Prípl. za zväčšený presun hmôt pre krytiny tvrdé do 100 m

%

633,439

80. Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter

m2

319,810

81. Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná
náhrada)
82. Konštrukcie a práce PSV, HZS T4

m2

3618,765

hod.

104,000

83. Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn

m

760,000

84. Lano AlFe50mm2 /1m=0,232kg/

kg

177,000

Strana 3 z 8

85. Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm ks

15,000

86. Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie

kg

9,500

ks

12,000

88. Štítok orientačný 0, obj. č. EBL000000358; bleskozvodný a
ks
uzemňovací materiál
89. Montáž vysúvacieho rebríka na budovách do 12 m výšky na 1 zvode ks

12,000

90. Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a
PV25
91. Podpera vedenia na lepenkové a šindľové strechy ocelová žiarovo
zinkovaná označenie PV 22
92. Podpery vedenia FeZn do dreva a drevených konštrukcií PV04-06 a
PV17-18
93. Podpera vedenia do drevených konštrukcí ocelová žiarovo
zinkovaná označenie PV 17
94. Podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16

ks

410,000

ks

410,000

ks

220,000

ks

220,000

ks

130,000

95. Podpera vedenia na hrebeň strechy ocelová žiarovo zinkovaná
označenie PV 16
96. Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30

ks

130,000

ks

18,000

97. Zachytávacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 10

ks

18,000

98. Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8

ks

18,000

99. Držiak zachytávacej tyče na upevnenie do muriva ocelový žiarovo
zinkovaný označenie DJ 1
100. Ochranná strieška FeZn

ks

18,000

ks

18,000

101. Horná ochranná strieška ocelová žiarovo zinkovaná označenie
OS 01
102. Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ

ks

18,000

ks

18,000

103. Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie ks
SJ 01
104. Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ
ks

18,000

105. Svorka k uzemňovacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie ks
SJ 02
106. Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS
ks

8,000

107. Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK

ks

24,000

108. Svorka FeZn spojovacia SS

ks

125,000

109. Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. ks
2 skr
110. Svorka FeZn pripojovacia SP
ks

125,000

111. Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová
žiarovo zinkovaná označenie SP 1
112. Svorka FeZn na odkvapový žľab SO

ks

15,000

ks

14,000

113. Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO

ks

14,000

114. Svorka FeZn skúšobná SZ

ks

12,000

115. Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ

ks

12,000

116. Ochranný uholník FeZn OU

ks

12,000

117. Ochraný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m ks

12,000

118. Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU

ks

24,000

119. Držiak ochranného uholníka univerzálny s vrutom ocelový žiarovo ks
zinkovaný označenie DOU vr. 1
120. Uzemňovacia tyč FeZn ZT
ks

24,000

121. Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m

8,000

O 10

87. Označenie zvodov číselnými štítkami
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ks

12,000

8,000

24,000

15,000

8,000

122. Montáž a demontáž bezpečnostného zariadenia od 10 do 20 m
BOZ - 2
123. Murárske výpomoci

ks

4,000

%

124. Podružný materiál

%

125. Podiel pridružených výkonov

%

126. Revízie

hod.

stanoví
dodávateľ
stanoví
dodávateľ
stanoví
dodávateľ
24,000

127. Práce plošinou

mhod.

24,000

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Položky s poradovým číslom 1. - 2. : Práce a dodávky HSV

ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

Položky s poradovým číslom 3. - 6. : Práce a dodávky HSV

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Položky s poradovým číslom 7. - 8. : Práce a dodávky HSV

ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY VÝPLNE

Položky s poradovým číslom 9. - 27. : Práce a dodávky HSV

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Položky s poradovým číslom 28. - 45. : Práce a dodávky PSV

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

Položky s poradovým číslom 46. - 65. : Práce a dodávky PSV

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

Položky s poradovým číslom 66. - 79. : Práce a dodávky PSV

KRYTINY TVRDÉ

Položky s poradovým číslom 80. - 81. : Práce a dodávky PSV

NÁTERY

Položka s poradovým číslom 82. : Práce a dodávky PSV

PSV OSTATNÉ

Položky s poradovým číslom 83. - 127. : Práce a dodávky M

ELEKTROMONTÁŽE

2.4

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. Položkový rozpočet bude prílohou tejto zmluvy.
Po vygenerovaní zmluvy elektronickým kontraktačným systémom a pred začatím realizácie rekonštrukcie je uchádzač do 5 dní
povinný uskutočniť obhliadku miesta realizácie a oboznámiť sa s vyjadrením Pamiatkového úradu, keďže ide o historickú budovu.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo – stavbu vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade so
súťažnými podmienkami a v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sú platné na území Slovenskej
republiky.
Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu dohodnutú v tejto zmluve.
Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody (poškodenie, zničenie, strata) na zhotovovanom diele. Nebezpečenstvo škody prechádza na
objednávateľa dňom podpísania protokolu o prevzatí diela.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz. Záväzok zhotoviť dielo, bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho
prevzatím objednávateľom
Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené a budú vykonané všetky skúšky preukazujúce kvalitu, funkčnosť a
spoľahlivosť, ako aj dodržanie parametrov, dohodnutých v tejto zmluve.
Termíny realizácie diela: a) začatie realizácie diela: dňom písomného odovzdania staveniska, b) dokončenie realizácie diela: do
30.11.2016
Cena dohodnutá v zmluve kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných
podmienok a to najmä:a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:- technických normách a predpisoch, platných na území
Slovenskej republiky- normách a technických podmienkach, uvedených v súťažných podmienkach
b) podmienok realizácie diela:-obstaranie, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie dočasných objektov zariadenia staveniska,
alebo uvedenie do požadovaného stavu trvalých objektov stavby, ktoré budú počas výstavby využívané pre potreby zariadenia
staveniska,- náklady na odvoz prebytočného materiálu,- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas
výstavby,- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v
priebehu výstavby,
- náklady na prácu v noci, v dňoch pracovného pokoja alebo pracovného voľna a na prácu nadčas,- colné a dovozné poplatky,náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,- náklady, spojené s obmedzeným priestorom staveniska,- náklady, súvisiace s
užívaním, záberom verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na
stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,- ďalšie náklady vyššie nešpecifikované potrebné pre riadne vykonanie diela.
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Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť a objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi faktúru vystavenú podľa podmienok dohodnutých v
tejto zmluve len za skutočne vykonané práce na diele. Objednávateľ nebude zhotoviteľovi poskytovať preddavky a zálohy na
objednané dielo.
Cena za zhotovenie diela bude uhradená formou fakturácie na základe odsúhlasených skutočne vykonaných prác na diele. Faktúra
musí byť vyhotovená v troch /3/ rovnopisoch. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych
predpisov. Prílohou faktúry je krycí list faktúry, rekapitulácia, zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach a súpis
vykonaných prác na diele odsúhlasených stavebným dozorom objednávateľa. Všetky prílohy faktúry musia byť potvrdené podpisom a
pečiatkou zo strany zhotoviteľa.
Konečná faktúra bude vystavená až po odovzdaní a prevzatí riadne a včas vykonaného diela bez vád a nedorobkov diela medzi
zhotoviteľom a objednávateľom.
Vykonané práce podľa tejto zmluvy bude zhotoviteľ fakturovať faktúrou vyhotovenou na základe zisťovacieho protokolu a súpisu
vykonaných prác na diele odsúhlasených stavebným dozorom objednávateľa. Odsúhlasenie faktúry objednávateľ vykoná do piatich 5
pracovných dní od jej doručenia alebo ju vráti s pripomienkou brániacou vykonať úhradu na dopracovanie zhotoviteľovi.
Lehota splatnosti faktúr je vzájomne dohodnutá do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Do lehoty
splatnosti sa nezapočítavajú dni, keď boli faktúry vrátené (objednávateľ má právo vrátiť faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti
daňového dokladu alebo porušuje zmluvné povinnosti. Objednávateľ je povinný takúto faktúru zaslať do piatich 5 pracovných dní
zhotoviteľovi.)
Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do 7 dní po tom, čo ku zmene
došlo, a to písomne.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet diela je zhotovený v súlade s podmienkami zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať
vlastnosti, dohodnuté v zmluve.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania a prevzatia. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní celého
diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani
pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
Zhotoviteľ zodpovedá aj za kvalitu prác svojich poddodávateľov a za materiály, prvky, stroje, zariadenia a konštrukcie, ktoré
poddodávatelia dodávajú.
Záručná doba diela je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela. Plynutie záručnej doby na
dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád (dňom doručenia reklamácie).
Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve, v súťažných podmienkach a
súťažných podkladoch, v technických normách a v právnych predpisoch.
Skryté vady sú tie, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, alebo jeho časti a ktoré sa vyskytnú v záručnej
lehote. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk
oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu do 3 pracovných dní po jej obdržaní a písomne dohodnúť s objednávateľom spôsob a
primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr však do 30 dní odo dňa
obdržania reklamácie.
Ak je predmetom reklamácie havarijný stav, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť do 2 dní odstránenie reklamovanej skrytej vady.
Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ, v rámci odstránenia vady, dodať a zabudovať
náhradný predmet plnenia.
Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie ktorých
však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto vád, bude dohodnutá zmluvnými stranami.
V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v dohodnutej lehote, napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril
podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád treťou osobou. Úhradu nárokov tretej osobe pri
odstraňovaní vád týmto spôsobom znáša zhotoviteľ.
Po odstránení vád a nedorobkov, zistených pri odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení reklamovaných skrytých vád pripraví
zhotoviteľ záznam, ktorý potvrdia zodpovední zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa.
Po zhotovení diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa 3 dni vopred na jeho odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia.O priebehu a
výsledku odovzdávacieho konania spíšu zmluvné strany zápisnicu, v závere ktorej objednávateľ výslovne uvedie, či dielo preberá
alebo nepreberá z určitých dôvodov. Chyby diela zrejmé už pri jeho preberaní musí objednávateľ reklamovať už v zápisnici o
prevzatí.
V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dojednané v zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,10% z
ceny predmetu plnenia za každý deň omeškania.
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou odsúhlasenej faktúry, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške
0,03% z nezaplatenia sumy za každý deň omeškania.
Zhotoviteľ preberá na seba zodpovednosť z hľadiska BOZP za zamestnancov pracujúcich na stavbe.
Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore
staveniska podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších zmien a doplnkov a
NV SR č. 392/2006 Z.z., 396/2006 Z.z. a vyhlášky č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných
prácach.
Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších zmien a doplnkov a vykonávacích vyhlášok č. 121/2002 Z.z. a 94/2004 Z.z.
Objednávateľ je oprávnený vykonať odborný technický dozor nad realizáciou diela a dodržaní zmluvných podmienok. Takto poverená
osoba má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladajú materiály.
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Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Statický posudok

Statický posudok.pdf

Výkres 1 - pôdorys strechy - skutkový stav

Výkres 1.pdf

Výkres 1a - situácia širších vzťahov

Výkres 1a.pdf

Výkres 2 - pôdorys krovu

Výkres 2.pdf

Výkres 3 - pôdorys strechy

Výkres 3.pdf

Výkres 4 - rezopohľad A - Á

Výkres 4.pdf

Výkres 5 - rezopohľad C - Ć

Výkres 5.pdf

Výkres 6 - rezopohľad BB, pohľad severovýchodný

Výkres 6.pdf

Výkres 7 - rezopohľad D -D´, pohľad juhozápadný

Výkres 7.pdf

Výkres 8 - pohľad severozápadný

Výkres 8.pdf

Výkres 9a - detail strešnej konštrukcie

Výkres 9a.pdf

Výkres 9b - detaily strešnej konštrukcie

Výkres 9b.pdf

Sprievodná technická správa

Sprievodná tech. správa.pdf

Vyjadrenie Mestského úradu

Vyjadrenie Mestského úradu.pdf

Vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu

Vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu.pdf

Technická správa k bleskozvodom

Technická správa bleskozvod.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Banskobystrický

Okres:

Rimavská Sobota

Obec:

Rimavská Sobota

Ulica a číslo:

Hlavné námestie 19/A

Čas / lehota plnenia zmluvy:
14.9.2016 13:20:00 - 30.11.2016 13:25:00

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
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 128 656,00 EUR
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4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 154 387,20 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 2.9.2016 9:03:01
Objednávateľ:
Stredná odborná škola obchodu a služieb
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
INVESTMENT PO s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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