Rekonštrukcia a modernizácia MK - parc č. 73/1 a 284

Zmluva o dielo č. Z1/2018/059/04
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
na zhotovenie diela v rámci stavby:
„Rekonštrukcia a modernizácia MK - parc č. 73/1 a 284“
(ďalej len „zmluva“)
Čl. I.
Zmluvné strany:
Objednávateľ:
Sídlo:
Kontaktná osoba:
Mobil:
IČO:
DIČ
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC:

Obec Vozokany
Vozokany 100, 956 05
Jaroslav Bazala - starosta obce
0917 837 698
00311324
2021248581
Všeobecná úverová banka, a.s.
13 220 192 /0200
SK 96 0200 0000 0000 1322 0192

(ďalej len „objednávateľ“)
Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Sídlo:
Krajina:
Štatutárny orgán:

Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Slovenská Republika
Ing. Dušan Mráz, predseda predstavenstva
Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva

Zastúpený vo veciach:
zmluvných:
Ing. Pavel Straka, zástupca riaditeľa závodu Zvolen
technických:
Ing. Roman Šuda, zástupca riaditeľa závodu Zvolen
Mobil:
0907 750 940
IČO:
31 333 320
DIČ
2020372497
IČ DPH
SK7120000206
Bankové spojenie :
Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:
SK92 1100 0000 0026 4002 0009
Zápis v obch. registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:581/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“, jednotlivo aj ako „zmluvná
strana“)
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Čl. II.
Predmet diela
1.

2.

3.

Objednávateľ na základe vyhodnotenia cenových ponúk podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov /dohody zmluvných strán/ zadáva zhotoviteľovi realizáciu diela na stavbe:
„Rekonštrukcia a modernizácia MK - parc č. 73/1 a 284“ v obci Vozokany.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre
objednávateľa, tak ako je špecifikované v položkovom rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1
tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie dohodnutú
cenu.
Čl. III.
Termín zhotovenia diela

1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne:
začiatok realizácie:
09.07.2018
ukončenie realizácia: 14.07.2018

2.

Lehota plnenia začína plynúť prvým zápisom v stavebnom denníku po odovzdaní
staveniska a končí sa podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela.
Čl. IV.
Cena diela

1.

Cena za dielo, ktoré je podľa čl. II. predmetom tejto zmluvy, je stanovená v súlade so
zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF
SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov.

2. Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu, ktorá je
špecifikovaná v rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
Cena diela sa skladá:
Celková cena predmetu zmluvy bez DPH
DPH 20 %
Celková cena predmetu zmluvy s DPH

24 803,95 €
4 960,79 €
29 764,74 €

(slovom: dvadsaťdeväťtisícsedemstošesťdesiatštyritisíc eur a 74/100 eurocentov)
3. Fakturácia bude uskutočnená po protokolárnom prevzatí predmetu diela, na základe
objednávateľom potvrdených súpisov vykonaných prác a dodávok.
4. K cene diela bez DPH bude účtovaná DPH podľa právnych predpisov platných v čase
fakturácie.
5.Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práce a dodávky písomne požadované
objednávateľom nad zmluvne dohodnutý rozsah (rozšírenie predmetu plnenia) a ktorých
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potreba realizácie vznikne v priebehu vykonávania diela budú považované za naviac práce.
Naviac práce a dodávky sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať výhradne na
základe písomného číslovaného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a
termíny plnenia naviac prác a odpočet nerealizovaných prác a dodávok.
6. Pre oceňovanie prác a dodávok naviac ako i odpočty nerealizovaných prác a dodávok sú
záväzné jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 1. Pre ocenenie prác, pre ktoré neboli
dohodnuté zmluvné ceny, predloží zhotoviteľ nové ceny, ktoré objednávateľ odsúhlasí.
7. Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny v prípade, že časť predmetu diela sa na podnet
objednávateľa nebude realizovať; pritom platí postup uvedený v odseku 5. tohto článku.
Čl. V.
Platobné podmienky
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Objednávateľ prehlasuje, že na realizáciu stavby, ktorá je predmetom zmluvy má
zabezpečené finančné prostriedky.
Stavba bude účtovaná na základe potvrdeného súpisu skutočne zrealizovaných prác,
ktorý po predložení zhotoviteľom zástupca objednávateľa odsúhlasí v termíne do 3 dní
odo dňa jeho predloženia.
Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru do 15 dní odo dňa jej doručenia. Prílohou
faktúry bude potvrdený súpis skutočne zrealizovaných prác potvrdených zástupcom
objednávateľa. V prípade pochybností o doručení sa má za to, že faktúra bola doručená
tretí deň po jej preukázateľnom odoslaní zo strany zhotoviteľa.
V prípade, že objednávateľ nedodrží splatnosť faktúry v súlade s odsekom 3. tohto
článku, zhotoviteľ má právo vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky
za každý deň omeškania.
V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín ukončenia diela v zmluvnom termíne v súlade s
článkom III., odsek 1, má objednávateľ právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z
hodnoty nedodaných prác za každý deň omeškania.
Do termínu uhradenia faktúry je zabudovaný materiál vlastníctvom zhotoviteľa v celom
rozsahu dodávky.
Čl. VI.
Odovzdanie a prevzatie diela

1.
2.

Pri prevzatí a odovzdaní diela uvedeného v predmete zmluvy sa budú zmluvné strany
riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne, najmenej 5 pracovných dní
vopred pred ukončením diela, kedy bude dielo alebo jeho samostatná časť pripravená na
odovzdanie.

3.

Objednávateľ podľa tohto oznámenia do 5 dní vypíše preberacie konanie. Odovzdanie
a prevzatie diela sa uskutoční formou písomného zápisu o odovzdaní a prevzatí
podpísaného technickým dozorom objednávateľa a stavbyvedúcim zhotoviteľa, v ktorom
budú uvedené prípadné vady a nedorobky diela s uvedením lehoty na ich odstránenie.

4.

Vady diela, ktoré sú zrejmé pri odovzdaní a prevzatí musí objednávateľ reklamovať
v zápise o odovzdaní a prevzatí, inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.
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5.

Predmetom záruky nie je bežné opotrebenie diela, ktoré bolo spôsobené prevádzkou
dopravných prostriedkov, alebo ktoré vyplýva z procesu prirodzeného starnutia asfaltovej
zmesi. Zhotoviteľ nepreberá záruku a nezodpovedá za podkladné vrstvy a vady
spôsobené nekvalitným podložím, ktoré sú zrealizované.

6. Oznámenie vád musí byť podané len písomnou formou a v záručnej lehote, inak je
neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh na vysporiadanie vád.
7.

Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ bezplatne odstrániť zistené a reklamované
vady, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá.
Čl. VII.
Záruka za akosť

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v záručnej dobe 36 mesiacov. Záručná doba začína
plynúť dňom prevzatia a odovzdania diela objednávateľovi.
Objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa, aby odstránil vady, ktoré spôsobil
nesprávnym vyhotovením a to priebežne.
V priebehu prác zhotoviteľ odstráni prípadné vady do 5 dní od dátumu zápisu
v stavebnom denníku stavebným dozorom.
Odstránenie vád pri preberacom konaní zabezpečí zhotoviteľ do 14 dní.
Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou
pohromou.
Oprávnené vady v záručnej dobe odstráni zhotoviteľ bezplatne.
Zhotoviteľ ručí za predmet obstarávania t.j. za to, že tento má v dobe preberania
odberateľom požadované vlastnosti, ktoré zodpovedajú požadovaným technickým
normám a parametrom tak, aby nevykazovali chyby, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť
parametre súvisiace s jeho používaním na požadované účely.
Čl. VIII.
Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho Matej Droppa, č. tel.: 0905 700 752, ktorý
ho bude zastupovať pri preberaní staveniska, riadení prác, vystavení faktúry a odovzdaní
diela.
Čl. IX.
Riešenie sporov
1. Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť prednostne zmierovacími rokovaniami

na úrovni objednávateľa a štatutárneho orgánu zhotoviteľa .
2. V prípade neúspešnosti zmierovacieho konania si uplatnia zmluvné strany nároky na

príslušnom súde v SR.
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Čl. X.
Zmluvné pokuty
a)

b)

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách:
pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu dokončenia diela zhotoviteľ zaplatí
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty nedodaných prác za každý
deň omeškania,
pri omeškaní objednávateľa so zaplatením ceny za vykonanie diela po jeho prevzatí
zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň
omeškania.
Čl. XI.
Náhrada škody

1. Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť § 373 a násl.
Obchodného zákonníka.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných
objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na
ich dodržaní trval, alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
3. Obe zmluvné strany môžu žiadať o prerušenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za
škody týmto prerušením spôsobené.
Čl. XII.
Osobitné dojednanie
1. Zhotoviteľ nesie plnú a výlučnú zodpovednosť za zdravie a jeho ochranu pri práci u
pracovníkov ním poverených vykonávaním diela. Zhotoviteľ znáša všetky nároky týchto
osôb vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných platných právnych predpisov.
2. Zhotoviteľ diela môže poveriť jeho vykonaním inú právnickú alebo fyzickú osobu. Pri
vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.
3.

Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov.

4.

Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať
všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy. Povinnosť viesť stavebný
denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.

5.

Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje
stanovisko.
Čl. XIII.
Ukončenie zmluvy

1.

Táto zmluva môže zaniknúť okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch
zmluvných strán aj písomným odstúpením od zmluvy.
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2.

V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a
nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť
doručené druhej zmluvnej strane a je účinné dňom doručenia odstúpenia zmluvnej strane,
ktorá svoju povinnosť porušila.
Čl. XIV.
Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je „Príloha č. 1 – ponukový rozpočet“.
3. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a čase plnenia
v týchto prípadoch :
-

ak sa zmení rozsah prác oproti zmluve
ak objednávateľ odovzdá oneskorene stavenisko, alebo doklady potrebné ku
začatiu stavby
ak dôjde k zastaveniu alebo prerušeniu prác z dôvodov na strane objednávateľa
v prípade živelných pohrôm
nevhodných klimatických podmienok na vykonávanie diela v zmysle
technologických postupov

4. Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou písomných číslovaných
dodatkov. Po predložení návrhu dodatku zmluvnou stranou je druhá zmluvná strana
povinná do 7 dní od jeho doručenia oznámiť svoje stanovisko.
5. Táto zmluva je vyhotovená v 4-och exemplároch, z toho po dve vyhotovenia pre
objednávateľa a zhotoviteľa.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami
zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
na webovom sídle objednávateľa.
7. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 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 zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného
zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka,
týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ
konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo
(vrátanej jej príloh), ktoré:
a)

b)
c)

Zhotoviteľ označí odtlačkom pečiatky umiestnenom na texte, prípadne pred a za
uceleným textom, ktorý obsahuje informácie chránené v podmienkach zhotoviteľa
ako obchodné tajomstvo,
obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa,
obsahujú údaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, číslo kontaktu,
pracovná pozícia zamestnanca uvedeného v zmluve), a to v prípade, ak táto osoba
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so sprístupnením týchto informácií nesúhlasí v súlade s § 11 ods. 1 písm. a)
zákona o slobode informácií.
8. Anonymizovaním údajov tejto zmluvy podľa predtým uvedeného nie je v súlade s § 47a
ods. 3 Občianskeho zákonníka dotknutá účinnosť dotknutých ustanovení zmluvy.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že
tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene.

Vo Vozokanoch, dňa 04.07.2018

Vo Zvolene, dňa 04.07.2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

…………………………….......
Jaroslav Bazala
starosta obce

…………………………
Ing. Dušan Mráz
predseda predstavenstva

…………………………
Mgr. Roman Guniš
člen predstavenstva
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ROZPOČET
Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia MK - parc. Č. 73/1 a 284
Objekt: Rekonštrukcia a modernizácia MK - parc. Č. 73/1 a 284
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: DOPRASTAV a.s.

Dátum: 28.6.2018

P.Č.

Kód položky

Popis

MJ

Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

1

2

3

4

5

6

7

HSV

Práce a dodávky HSV

5

Komunikácie

2

573211111

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu
cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

m2

2 218,600

0,58

1 286,79

1

577144231

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O tr. II, po zhutnení hr.
50 mm
m2

2 218,600

10,60

23 517,16

24 803,95
24 803,95

Celkom

24 803,95

-8-

