
ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávatel'a: 1603/6370/2021/ZNH- /21
evidenčné číslo zhotoviteľa: 01- 09 - 2021

na uskutočnenie prác

,,1/74 Ubl'a odvodnenie cestného telesa"

uzavretá podl'a §536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len "Obchodný zákonník").

(ďalej len "zmluva o dieto" alebo .zrnluva")

1.1 Objednávatel'
Sídlo
Právna forma

Štatutárny orgán
Osoba oprávnená podpísať
zmluvu o dielo
So sídlom
IČO
DIČ
Bankové spojenie
IBAN
Telefón
Fax
e-mail

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

: Slovenská správa ciest
: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDV

SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné
znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím
MDPT SR č.1 OO zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008
zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014
a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa
22.03.2016

: Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditel'

: Ing. Štefan Ungrady, riaditeľ SSC IVSC Košice
: Kasárenské nám. č. 4, 04001 Košice
: OO OO 33 28
: 2021067785

: +421 5572 77 200
: +421 5572 77 225
: stefan.ungrady@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Štefan Ungrady, riaditel' SSC IVSC Košice
- vo veciach technických
a realizačných : Ing. Peter Seman, úsek správy a prevádzky ciest

- kontroly kvality materiálov
a prác : Ing. Marek Síč, OL SSC IVSC Košice

(ďalej označovaný ako" objednávatel' U)

1.2 Zhotovitel':
Sídlo
Právna forma

Štatutárny orgán
Osoba oprávnená
podpísať zmluvu
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach technických

IČO
DIČ .
IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu
Telefón
E-mail

(ďalej označovaný ako" zhotovitel' U)

:Kaping s.r.o.
:Budovateľská 50,08001 Prešov
: spoločnosť s ručením obmedzeným

:Ing. Imrich Miškuf, konatel'

:Ing. Imrich Miškuf, konatel'

:Alexander Sninčák, stavbyvedúci

:36655651
:2022220453
:SK 2022220453

:051/7720563
:info@kaping.sk
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Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len "zmluvné strany"

Úvodné ustanovenia
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku verejného obstarávania postupom zákazky

z nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov neskorších predpisov (ďalej len ako "zákon o verejnom obstarávaní).

Č1.2. PREDMET A ČAS PLNENIA ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: ,,1/74 Ubl'a odvodnenie cestného telesa"
uskutočnenie prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávate/'a zhotoví dielo ,,1/74 Ubl'a odvodnenie cestného
telesa" (ďalej len ako "dielo") na základe výsledku prieskumu trhu v rozsahu predloženej ponuky
a bez akýchko/'vek vád a nedostatkov diela a že dielo objednávatel'ovi odovzdá

2.2 Čas plnenia

2.2.1 Začatie realizácie diela: po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi

2.2.2 Dokončenie realizácie diela: do 30.11.2021

2.2.3 Odovzdanie staveniska: do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

2.3 Cena diela

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách (ďalej len ako "zákon
o cenách") a Vyhlášky č. 87/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR:
DPH 20 % v EUR:
Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR:

99993,00 €
19998,60 €

119991,60€

Slovom: Jednostodevätnásťtisícdeväťstodeväťdesiatjeden eur šesťdesiat centov

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a
objednávate/' sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom
uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými
medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

Čl. 3. OSOBITNÉ USTANOVENIA

3.1 Dokumenty uvedené pod písmenom b) až f) tohto bodu sú súčasťou tejto zmluvy o dielo. Pre účely
interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

a) Zmluva o dielo

b) Zmluvné údaje

c) Zmluvné podmienky zvláštne

d) Zmluvné podmienky všeobecné

e) Technicko - kvalitatívne podmienky (TKP)

f) Cena prác - ocenený Súpis položiek

Príloha č.t" Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávateľov"



3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom uvedeným v čl.3 bode 3.1 nemenia poradie záväznosti.

3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky, pohľadávky
(práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.

3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a sa
považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávatel'a od zmluvy
bez nároku zhotovitel'a na odškodnenie.

3.5 Objednávateľ môže odstúpiť v súlade s ustanovením §19 "zákon o verejnom obstarávaní od tejto
zmluvy:

a) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie osobného
postavenia podľa §32 ods.1 písm.a) zákona o verejnom obstarávaní

b) od časti tejto zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy o dielo a ktorá si
vyžaduje nové verejné obstarávanie

c) ak zhotovitel' nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora
(ďalej len "RPVS") alebo bol vymazaný z RPVS

d) ak zhotovitel' uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž
a zistia sa porušenia princípov verejného obstarávania alebo konflikt záujmov.

Týmito ustanoveniami nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo
jej časti podľa osobitných predpisov.

3.6 Na realizácii predmetu tejto zmluvy sa budú podiel'ať subdodávatelia známi v čase jej uzavretia,
uvedení v Prílohe Č. 1 "Identifikácia subdodávatel'ov, predmet a rozsah subdodávok" (uvedené
v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávatel'ovi, identifikačné údaje
subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, adresa pobytu,
dátum narodenia).

3.7 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotovitel'a, ktorí splňaiú podmienky
účasti osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u nich
dôvod na vylúčenie podl'a § 40 ods 6 písm. a) až h), ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, majú
v RPVS podla § 11 zákona o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívatel'ov výhod.
Povinnosť byť zapísaný v RPVS sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorázovo poskytnuté
finančné prostriedky neprevyšujúce 100 000,00 €.

3.8 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. V prípade zmeny
subdodávatel'a počas trvania zmluvy, je zhotovitel' oprávnený zmeniť subdodávatel'a len s
predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávatel' ktorého sa návrh týka, musí
splňať podmienky podl'a § 32 ods.1 písmeno e) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej
časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. Zmena subdodávateľa musí byť
aktualizovan á v prílohe č.1

3.9 Zmluvu o dielo možno zmeniť len v súlade s ustanovením § 18 zákona o Verejnom obstarávaní.

Čl. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

4.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
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4.3 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom
rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné
strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k dohode, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený
príslušným súdom Slovenskej republiky.

4.4 Meniť alebo doplňat' túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré
sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy
o dielo.

4.5 Zmluva o dielo je vyhotovená v počte štyroch výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky zmluvy,
objednávatel' obdrží dva výtlačky zmluvy.

4.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnost"
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávatel' v
súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podl'a §47a Občianskeho zákonníka a §5a zákona
č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotovitel'a
vyplývajúcich z §17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a §11 Občianskeho
zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávatel' konkrétne zabezpečí ochranu
(anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od
ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce
charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré
môžu byť zneužité. Zhotovitel' podpísaním tejto Zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním svojich
osobných údajov v súlade zo znením zákona Č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely
uzavretia Zmluvy.

Tým nie je dotknutá účinnosť' týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s §47a ods.3 Občianskeho
zákonníka.

4.7 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto
zmluvy, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných
strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

4.8 Prílohy k ZoO:
Príloha č.1 Identifikácia subdodávatel'a
Príloha č.2 Cena prác (ocenený súpis položiek)

V Košiciach, dňa . .V Prešove dňa .

Za objednávateľa: Za zhotovitel'a:

Ing. Štefan Ungrady
riaditel' SSC IVSC Košice

Ing. Imrich Miškuf
konateľ spoločnosti


