,,Dvere s kovovou'ypF9u a Vykurov"oj:
tľĺbúny*v rámci pĘekfu
Vykurovanie futbďovej tribuny FK ĺY!b:|wej
S l ávi a s,xLo'r š_u*kov
l 2',.

Zmluva o dĺelo č..9/2021
vzavretá podl'a ustanovenia 536 a
nasl. zákonač. 513/1991 Zb. obchodného
$
zákonníka
v platnom znení medzi
I.

Zmluvné strany

Zhotovitel':

obchodné meno strroloěnosti
Adresa sídla spoločnosti:

IČo:

ALUFER

s.ľ.o.

Yiťaz337,08238 Yiťaz
s1450283

DIČ:

2120747574

lČ ppn:
Bankové spojenie:
Čísloúětu:

IBAN:

sK2t2074?574
SLSP
516414068ó/0900

sK93 0900 0000 0051 64140686
František Uličný

Zastupený:
Tel:

E-mail:
(ďďej len,,zhôtovitel".)
a
objednávateľ:

NŁov:

0917 089 980
t

. ,iil

obec Staškov
ul. Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov
Slovenská republika
lng. Ladislav Šĺmcisko
-starosta obce

Adresa:

Krajina:
Zasfupený:

lČo:
DIČ:
Banková inštitlrcia:
Čísloúčtu:
e-mail:
(ďďej ako,,objednávateľ..)

00314293
2020553271

Prima banka Slovensko, a s.
sKSt s600 0000 0002 7g6t 5oo1

IL
Úvodné ustanovenia
2'1 Túto zrrluvu uzatvĺĺĺajlizmluvnd shany
ako ýsleđokzáka?klreďizovanej postupom
podl'a zźfronzě' 343/2015
,.
obstarávaní
u o *o" a đoplneĺí
?' 9veĘnom
niekÍoých
zákonov v znení neskoršíchp1{ľisov
na ľe.ame! ,ák"rkłlŇ""" s kovovou
výplňou

ilĺ'-t|ľffi:śxff''"ľbúny"vramcipĘektuv]kríovaniefutbalo.,e;* ;a:*yľr

1. časťDVERE

s

Kovovou \IÝ"LŇoU

Výzvou na predkladanie
ľľťixtr:ľ"Tľ;*:fl$ľľ#.'ńe

ponúk postupom pođl,a

tľibúny"v rĺĺmcipľojekru
,,I}vere s kovovou výplňou a Vykurovanie futbalovej
Vykurovanie-futbalovej tńbuny FK Slávia Staškov, Staškov 12''.
Na
2.ŻDo pređmetnéhopostupu zadávaniazćkazky predložil súťaŽnúponuku aj zhotoviteľ.

postupu zađźľarua
záklađevyhodnotenia súťažnýchponúk predloŽených v rámci predmetného
znluvné strany uzawetím tejto zrnluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohođnúť
zźĺľĺa...1ľcy

podncienĘ a spôsob rea|izźtciępredmefu zźkazĘv zľrysle vyhlásenej zźkazky'

m.
Predmet zmluvy a účelzmluvy

3.1 Pređmetomtejto zmluvy

je

rea:rizäcia diela: ,rDvere s kovovou

ýplňou a Yykuľovanie

futbalovej tribúny"
ĺ. ČłsŤDYERE s Kovovou výTtŇou
v súlade s Výkazom výmer' Návľhom na plnenie kľitérií,ktoré sú neoddelitel'nou súčasťoutejto
zmluvy. Zhotoviteľ sazaväzuje zhotoviť dielo, za podmienok určených v tejto zrnluve'

3.1Zhotoviteľ je podľa Ęto aľrluvy povinný vykonať dielo v súlade s podmienkarri verejného
đielo
obstarávania a podl'a pokynov objednávatel'a. Zhotovitel' sa zavtizuje odovzdať vykonané
objednávateľovi ńadne a včas.
ponuke żlotovitel'a
3.3 Súčasťoudiela je dođávkaa montaž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v
je
ako aj vecí, ktoré sťr uvedené v podrobnej špecifikácii diela (sličastbu tejto špecifikácie
rozpočet)

3.4 Súčasťoudiela sú doklady o vykonaných skuškach, revízne správy, atesty a certifikáĘ,
užívateľskémanuály, ako aj akékoľvek ďďšie listiny, ktoých doloŽęnie k predmenr diela
vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byt'
vyhotovené v slovenskom jazyku.
3.5 Zbotoviteľ vy6asuje, Že sa pred podpisom tejto znrluvy podrobne oboznámil so všetĘými
relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto rcalizérie diela avtejto súvislosti ako odbome
spôsobilá osoba nemá äadne otévky či pńpomienĘ. Taktiež skontroloval predloženépodklađy
ktorá by
a tieto nevykazujú žiadnu vadu' na ktoru by mď objednávateľa upozorniť ďalebo
mołrla komplikovať realizáciu samotného diela.

3.6 Ďďej źrotoviteľvyhlasuje, Že na študium podkladov aprípravu rcal-izÄcie diela mal
dostatoěný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sapodrobne obozĺrámil.
3'7 Súěasťoudiela sú aj tie práce a dodávĘ, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne
práce
uvedené, ak ide o práce a dodávĘ, ktorých potreba vyplyva z bežnej organizacie
by
zhotovitel'a ďebo, ak by bez ich vykonania statilo đielocharakter ucelenej dodávĘ ďebo
neplnilo požadovaný účelalebo, ak ich potreba obvykle wplyva z povahy diela
ukončené
3.8 objednáv ateÍ zapodmienok uvedených v Ęto zĺnluve prevezÍne ńadne a včas
zaplatí cenu
đielobez vád a nedorobkov. objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zrnluve
diela.
je v súlade s touto zmluvou ajej'
3.9 Dielo je vykonané ńadne, pokiď nemá äadne vady,

prílohami, ako aj v sírlade so všeobecnými zÄväzrými pĺávnymi predpismi

a

inými
pokiď je
áplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgárrov verejnej spÍávy,
jej
prílohach.
pouzit"ľ''e na dojednaný účela pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto zrnluve a
projektu
audĺäteľnosti
3.l0 Zhotoviteľ je povinný zabeąečiť,aby počas doby realizacie
je
projektu neđošlok podstatnej zÍnene projektu. Poľušenie uvedenej povinnosti ztrotoviteľom
jeho časť
podstatným porušorímZmluvy o dięlo a objeđnávateľje povinný wátit' NFP alebo
2

,,I}ľeľe s kovovou vľľ^lňou a Vykuľovanie futbalovej tribliny*
v ľámci projekhr
Vykurovanie futbalovej tribuny FK Slávia Staikov,
Staškov l2'.

vo výške, ktorá je rfurreľná obd'obiu, počas ktorého
došlo k porušeniu podmienok v dôsledku
vzrriku podstatnej zneny pĄ ekfu .

l Dielo

z đotźrcieod Slovenského futbďo vého nĺĺżzllnaziĺklade Zmluvy
Íinancovaĺircalizácie niáľodného špoĺovéhoprojektu qŕstavby,
rekonštrukcie
a dobudovania futbďovej infraštruktury v rokoch
2}lg-20Ż1 v obci Staškov
3'1

bude financované

o spolupráci a

a

zdľoj ov obj ednávateľa.

z

vlastn'ých

IV.
Miesto, čas a spôsob plnenĺa
4.1 Miestom plneniaje: k.ú. Staškov
- priestor futbďového irhiska v Staškove
4.2 Zhotoviteľ sa zavŕizuj e nealizovať práce maximrálne
do 3l. 5.202l4'3 Neđodržanietermínov sa považuje ?a podstatné porušenie
zmluvy a oprávňuje
objednávateľa na okamžité odstupenie od
zrrrluvy.
Ęto
4'4 Zhotovitel' je poviĺmý bez meškania písomne
oznĺĺmiťobjednávateľovi vzrrik akejkoľvek
udďosti' ktorá brĺíniďebo st'aŽuje uskutoěnenie prác
a má za následok predĺŽenie dohodnutej
lehoty ukončenia stavebných prác.
4'5 Pľedmet plnenia podľa tejto zľrluvy bude ukončený protokolrĺrnym
prevzatím diela medzi
objednávatelbm a zhotÓvitelbm. Zhotovitel' je poroi*y
najneskôr pľi odovzdávaní diela
objeđruívateľovipredloŽiť dokumený a doklady, potrebné
k ńadnemu užívaniu diela. Pokiď
bude akýkol'vek doklad absentovať, dielo sa až d,o času jeho
predloŽenia povaŹĄe za
neodovzdané.

4'6 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pređdohodnuým
teľmínom, zaviĺzuje sa

objednávateľ toto dielo pľevziaťaj v skoršom ponúknutom
termíne.
4'7 Zhotovlteľ je oprávnený prerušiťpráce na diele v prípade
zísahu vyššejmoci, kĺoľouje
prekážką ktorá nastala nezívisle od vôle znrluvnej stľanypovinnej
plniť a brĺni jej v splnení
povinností uloŽenej touto zmluvou, pnĺvnym pľedpisom
alebo rożlodnutím ďebo opatrením
správneho orgárrq pokiď nemôže predpokladať, že by povinná
zľnluvná strana mohla tuto

prekĺĺŽkuďebo jej ruásledĘ prekonať ďebo odstrárriť
ataktieŽ, Žeby mohla tuto prekrĺŽku
v čase v"zniku záxäzJ<upredpokladať. 7-azÍsahvyššej moci
sa považuje najmłi vojnor.ý konflikl
vyskyt povodní, zemetrasenie, generálny št ujL' uskutoěnenie
archeologického pńeskumu,
začatie spravnych konaní vdôsledku ,.yskyt, vzácnych
rastlín alebo ävočíchovvlokalite,
v ktoręj sa má nachädzaťdielo a nadobudnutie právoplatnosti
rozlrodnutí spľavnych orgĺĺnov,
kÍorébnánia qýkonu diela
4'8 Zmluvné strany sa výslome dohodli, Že Zhotnvttsll je
opĺávnený prerušiťprace na diele
v prípade, ak z povetenrostných dôvodov nemôže
dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej
požiadavke objedĺuávateľa na prvotriednu kvďitu
diela. Takéto prerušenie musí byť písomne
odsúhlasenéobj edĺuívateľom.
4'9 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto
zmluvy je żlotoviteľ povinný o prerušení qýkonu
diela poď'a predcháAzajúceho ustanovenia zľrluvy písonrne
informovat, objednávateľa.
V prípade, ak objeđnĺívatel's prerušenímprác na dielepísomne
nesúhlasí atrvátnazhotovovaní
dielą züotoviteľ je povinný okarnŽite pokľačovaťv zhotovení
dielą ak to neodporuje právnym
predpisom Slovenskej republĘ a výkon predmetných
prác je technicky
-"zrry Zmluvné
strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá
objednávateľovi ra vady dielą ktoré vzrrikli
J

tribúny" v rámci projektu
,,Dveľe s kovovou vypliĺou a Yykurovanie futbalovej
Staškov 12".
Staškov,
Slávia
Vykuľovanie futbalovej tribúny FK
písomného
v dÔsledku ďlotovenia diela za nęvhodných povetemostných podmienok na základe
stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúcej veý.

v.
Cena za dielo
je platrrá azávđnlá
5.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximiílnu a nemennú, ktorá
počas celej doby výstavby až do úplnéhoa riadneho ukončenia diela.
5.1.1 celková zrnluvná cena bez DPH 4 041'06
808'21
5.1.2 sadzba 20%DPH
5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH- 4849 r27 €
elĺ, 27 centov)
(slovom štyritisícosemstošýridsaťdeväť

uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnost" Že nie je platcom DPH, upozorní
ozračením,Niesom platcom DPH"'
podrobne
5.3 Cena diela je stanovená najmä na základe celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa
Ęecifikovaĺrej podľa oceneného výkan, r"ýmer .
Zmluvné jeđnotkovéceny dodávaných tovarov, sluäeb a pĺác uvedené
v PľíIoheč. 2 tejto zrnluvy zahľňajú všeĘ náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmefu
5.2

Ak

plnenia zrnluvy a platia po celú đobuplnenia.
jednotlivých pľác a dodávok
5.4 objednávateľ má právo mleniť, zúžit'ďebo rozšíriťrozsah
realizovaných v rámci đielaurčeného touto zľnluvoq v takom prípade sa aj pri účtovaníýchto
prác a dodávok uplatňujú jednotkové zľrluvnéceny urěené podľa Prílohy č' 2 tejto mrluvy. Ak
pôjde o také práce a dodávĘ, ktoré nie sú v ocenenom výkaze rĺýmere zahrnuté, bude ich cena

dohodnutá

na základe cenovej kďkulácie, kÍoru je

ďrotoviteľ povinný pľedloäť

objednávateľovi vopred na písomnéodsúhlasenie.
5.5 V zmluvnej cene diela sú zahmuté všetky priame a nepriarne náklady złrotoviteľa spojené
so zhotovením pređmetnéhodiela wátane všeĘýchvýrobných" prevrĺdzkových a
adminisfuďívnych réŽiízhotoviteľa, ako aj náklad'ov na súvisiace plnenia wátane dodávateľskej

réilí,

dokumentácie, revízií,skušok, ďestov a ceľtifikátov a ďďších obđobnýchnákladov a
điela
ktoré zu potÍębné na kompletnłi reďizĺciu všethých zrnluwých ýkonov a na lykonanie

vI.

Platobné pođmĺenĘ
6.1 objednávateľ je povinný ząlatíťzhotoviteľovi koneěnú cenu za dielo na zĺáklade
protoko1árneho odovzdania diela zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný pri protokolárnom
odovzdaní diela predloäťobjedĺrávateľovi certifikáty pouäých mateńálov'
6.2 Faktura konečného vyr!čtovania bude vystavená do 7 dní od preberacieho konanią na
kÍorom objednávatel' preveane dielo od zhotovitel'a'
ó.3 Akékoltek zneny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zĺnysle ustanovenia
priľaŽcy.
547 obchodnéh o zél<onaa takisto legislatívne aneny v oblasti DPH, clą dovoznej

$

bý
6.4 Cena za dodanie tovaru, uslotoěnenie stavebných prác a posĘtnutie služby musí
predpisov,
stanovenĺĺv zrrrysle zźi<oĺaNR sR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
vyhlašky MF sR č,.87ĺ|996Z. z.,ktotousa vykonáva zfüon o cenách.
4

,'I}vere s kovovou

ýplňou a vľk1r.ov"ľ9 rylb{ovej tribúny,. v rĺímciprojektu
Vykuľovanie futbalovej tribuny FK Slávia
Staikou, Staškov l2'.

6'5 Po protokolámom odovzdaní aprevzatí predmetu
zmluvy, na zäklade preberacích

pĺotokolov potwdených objednávatelbm, na
zhotoviteľom vystavenú faktúru, ktorej splatnosť
je do 60 dní odo dňa jej doručenia
objednávatelbvi. Zmluvné stľany vzájomne konštatujú,
že
dohoda o lehote splatnosti fälśúry
nie je v hrubom nepomeľe k pnĺvam a povinnostiam
Zhotovitel'a zo zźtvťizkovéhovzt'ahu založeného
mtluvou.
6'6 Faktura musí obsahovať nĺĺleätostipodľa
$ 74 zÁkona č,. 222/2004 Z. z. o dani zpridanej
hodnoý v znení neskorších predpisov. objednávatel' je
oprávnený namietať vecnú a foľmálnu
správnosť a úplnosť fakt'i'y či jej poviĺných príloh
na3neskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti.
Nová lehota splatnosti zaěínaplynúťod doruěenia
opravenej, zmenenej alebo doplnenej fakťfuy
do sídla objednávateľa.
6'7 Zmluvĺéstrany sa dohodli, že po dobu nevyhnutnú
pre administratívnu finančnúkontrolu
pľíslušnejŽiađostio čerpanie neruíwatného
finančnéhopríspevku, wátanę faktúry żlotovitel,a
vystavenej objednávateľom za účelomfinancovania
ceny podl'a faktúry a ich príloh, ako aj po
dobu certifikácie plaĘ zo strany príslušných
riadiacich a Ĺontrolných orgánov, bude v prípade
omeškania objednávateľa s úhľadoutakejto faktúł/
mať zhotoviteľ náľok na úhradu urokov z
omeškania vo qýške 0,001% dtŽnej sumy denne
ó'9 objednávateľ neposkytuje preddavok, ani álohovu platbu.

6' 10 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne
zhotoviteľovi pľávo na vystavenie faktury
objednávateľovi.

VII.

ZmluvnózĺĹruĘ

'1 Zbotsviteľ je zaviazarlý zhotoviť dielo podľa tejto zrnluvy, ktorou sa zhotovite ľ zavłianje
všetky časti diela spočívajúcev dodávke, ako aj vo vykonanĹstavebných
a montĺážnych prác,
dodať kompletne v najvyššejpredpokladanej kvalite,
zodpovedajúcej schvĺílenémuprojelĺÍu,
vrátane jeho prípadných zrrrien. Dielo i jeho jednotlivé
časti musia byť vyhotovęné v kvďit€
poädovanej objednávateľom, tj. v súlade s plahými právnymi
pľedpismi, sTN, ISo,
techniclcými poäadavkaĺnina tovar a musia byť v
sulade s podmienkami výkazu qimer,
7

nevynímaj úc poĘny obj ednávateľa.

'2 Poklaľ práme predpisy alebo príslušnéSTN ustanowjú vykonanie skúšok, osveděujúcich
dohodnuté vlastnosti dielą alebo jeho časti, zhotoüteľ je
povinný zabezpeěiť uskutočnenie
ýchto skrišok pred odovzdaním diela za účastiobjednávaieľa.
7

'3 Zhotovlteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác' vrátane
pouäých materiĺílov, v dĺzke 60 (šeďdesiat) mesiacov
odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní
apÍev7ź,tídiela V prípade mateńálov a v'-ýrobkov
tvoriacich dielo, na ktoré poslcytuje ich
výrobca osobitnú zánrku ďhšiu ako v prvej vete tohto
ustanovenią platí złručná doba v dĺzke
uvedenej r".ýrobcom ýchto materiálov alebo
ýrobkov.
7'4 V pľípadezániku zźlv?iąkla,zhotoviteľa żrotoviť
dielo bez toho, aby došlo k pĺotokolárnemu
odovzdaniu dielą začínazźnŇná,doba plynúťodo
dňa Zíniku zźlvtżzfruzňotovitel,azhotoviť
7

dielo.
7'5 v prípade výsĘrtu vĺd ďebo nedorobkov na
časti die|a, zaěínaplynúťzźruěná'lehota za
ucelenrl' samostatne funkěnú časťdielą na ktorej
sa vysĘtrrú vady anedoľobĘ, až nasledujúci
deň po odstánení poslednej vady a nedoľobku.
Po odstrĺánenívady ďebo nedorobku sri zrnluvné
shany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma
zrnluvnými stranami.
5

tribúny( v rámci projektu
,rDvere s kovovou výptňou a Yykuľovanie futbalovej
Staškov 12''.
Staškov,
Vykurovanie_futbďovej tribuny FK Slávia
t. j. bezplatne
7.6 Počas zaručnej doby je zhotoüteľ povinný na svoju zodpovednosť a nĺíklady,

po obdĺŽanípĺsomnej výrw objednávateľa odstrĺłniťvšetky vady diela, zakÍtoé zodpovedá.
7.7 Zhotoviteľ je povinný pństupiť k odstrrínęniu zaľučnejvady bez zbytoěného odkladu a to
p.i vadách
najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do toch d''í

ostatných. Pń odstľaňovaní złíručnejvađy,zhotovitel' je povinný postupovať tak

v silade

poĘnmi objednávateľa ďebo vlastníka alebo spľávcu diela. Ak je predpokladaná

s

doba

odstraĺrenia záručnej vady dlhšia ako 7 đní'je zhotoviteľ povinný oznłĄmiť tuto skutoěnosť
písomne najneskôr v lehote 3 dní od obdľžania ĺeklamácie'
7.8 Pred uplynutím zaručnej doby vyzve objeđnávateľzhotoviteľa na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. obhliadka diela sa uskutočnív poslednom mesiaci zĺručnej
bude zachýený v protokole o ukončenízaruěnej doby. V prípađeýsĘtu
doby a jej

ýsledok

vád sa tieto uvedú v protokole, pričom zhotoviteľ je povinný ich odstľiíniťv stanovenej lehote,

inak do 30 dní od podpisu protokolu; po odstraĺrenívád bude trĺto skutoěnosť protokolĺĺrne
zachytená. V prípade, ak zhotoviteľ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstráni,
má objednávateľ právo odstn{niť vady sám ďebo prostľedníctvom tretej osoby na náklady
zhotoviteľa.

vIn.
Postup a organizácia pľáce
8.3 Zhotovitel'má pľávo vykonávať všeĘ práce spôsobom, ktoý povaŽuje za najýchlejší
k ńadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelutejto zrnluvy, požadovanej kvality'
zĺnluvných termínov, haĺmonogramu prác, koordinácie prác s tretími osobami.
8.4 Zhotovitel' sa zavänłje poskytovať objednávatelbvi poěas zhotovenia diela nevyhnutné
informácie a poädovanúsúěinnosť.
8.8 Zhotoviteľ pľebeľá v plnom ĺozsďtu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu pttrc, za
bezpečnosť a ochranu zđraviavlasfuých pracovníkov i pracovníkov subđodávateľova
ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, poěas celého jej priebehq ako i' za 'lgd6yanie a
dodľžiavaniepredpisov bezpeěnosti práce a ochrany zdravia pľi práci, ako aj platrých
poäamych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zaberyeěiť vybavenie protokolarne prevzaých

stavenísk bezpeěnostným mačenímvzrnysle Nariadenia vlády SR č,.387n006 Z. z
o poäadavkách na bezpečnostnézdĺavotré označeĺriepń pnĺrci a Nariadenia vlády č,.396n006
sa
Z. z. Zbotoviteľ je povinný đodržiavaťvšeĘ predpisy, noÍmy' vyhlášky azÁkony týkajúce
B)ZP. Zhotoviteľ beńe na vedomie, že časťpnfu môže byť vykonávaná zap|ĺej prevádzky
objednívateľa azavĺizuje sa zabezpeéiťaoaačiťstavbu täk, aby nedošlo kúrazu
zamesürancov objednávateľa ďalebo tretích osôb.
prostredia
8.9 objednávateľ od zhotovitel'a vyäđujesystematicĘ prístup k ocbrane ävotrrého

vo všeĘch etapách stavebných prác. Prísfup spočívavo vytvorení, zavedení a udržovaní
je súčasťou
správne štrukturovanéhosystému environmentĺílneho manažérstvąktoý
celkového systému riadenia a súvisíso všetlqými prvkami environmentĺĺlneho správania
zhotovitel'a.

8.l0 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť vprípađevmiku mimoriadnych
takejto
udalostí (truy, poäaĺe,havárie a pod.) voči príslušným štábrym orgiánom a vznik
6

,,Dvere s kovovou výp^lňou a Vykurova$9
!1tualovej tribrĺny.. v rámci projektu
Vykurovanie futbalovej tľibuny FK Slávia
StaÄkou, Staškov 12'.
udalosti oanĺímiťneodkladne aj objednávateľovi
za účelomobjektívneho vyšetľenia a prijatia
preventívnych opatľení.
l

Prĺíce,ktoré vykazujú už v priebehu rea|izáeienedostatĘ
alebo sú v rozpore s STN, musí
zhotoviteľ na vlastné nĺĺkladynahĺadiť bezchybnými
prácami.
8'12 Zhotoviteľ je povinný pouäť pĺe zhotovenie
diela len ýrobĘ, ktoré majú také vlastnosti,
8'

1

aby na dobu predpokladanej existencie bola pri
befuej údĺžbezaruěenél. požadovaná

mechanická pevnosť a stabilita
bezpečnosť,hygienické poŽiadavky, ochľana zdravía
'poŽiama
a Životného pľostredia a bezpečnosťpri
uävaní.

8'l3 Zhotovitel' zodpovedá za čistotu a pońadok pri zhotoveru
diela, zavĺlzuje sa odstriĺniť
všetok
odpad, ktory je výsledkom jeho činnosti na
svoje náklady.

8'14 Zhotoviteľ poěas uskutočňovaniaprác nesmie
svojou činnosťoubezdôvodne obmedáť
plynulosťprevádzky objednávateľa, alebo subjektu,
ktorýje vjeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
DÔvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú
dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je
zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom
vopred.
8'15 objednávatel'si vyhrađzuje právo vykázať
akúkoľvek osobu, ktoníje üam so
"o.t"uby
súhlasom zhotovitel'a- Ak pôjde o pracovníka zhotoviteľa
ďebo jeho subdodávatel,a, títo sú
povinní talnito vykĺĺzanúosobu bezodkladne nahradiť
inou tak, aby v đôsledku vyklŁania
nedošlo k narušeniu plynulosti prác.

9'1 objednávateľ je

IX.
Kontrola uskutočnenia diela
oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela
żrotovitel,om

prostreŕlníctvom zodpovednej osoby objednávateľa.

9'2 Zodpovedná osoba objednĺvateľa je opľávnená pri zistení
vád v pńebehu v,ýkonu prác
požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstľĺánil
a dielo vykonávď riadnym spôsobom.

9'3 V prĺpade uneny

subdodávatel'a počas trvania zrnluvy medzi objednáva1elbm
a
ďtotovitel'om je povinný źrotoviteľnajneskôr vdeň,
ktor,ý predchádza dňu, vktorom má
anena subdodávatel'a nastať oznrámiť objednávatel'ovi
áenu subdodávatel,a a v tomto
oznĺĺmeníuviesť minimĺálne nasledovné:

a)

b)

podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávatel'om'
navrłlovaných subdodávatel,ov
subdodávoĘ

a

pľedmeý

navľhovaný suModávateľ spĺňd podmienky účasti
ýkajúce sa osobného postavenia a nęsxistovali u neho
dôvody na vylúěenie poďa 40 ods. ó písm. a)
$
aŽ h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovď
stavebné práce alebo poskytovď službu sa preukaanje
vo vďahu k Ę časti predmetu zikazĘ alebo
koncesie, ktoý má subdodávateľ plniť'

x.

Poistenie a ochrana zdľavia
l0.1 Bezpečnosť a ochĺana zđĺavla:
Zhotoviteľ sa zav'áanje: dodržiavať bezpďnostné,
hygienické, poäame a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistiť vlastný dozor nad bezpečnoďou
práce v znysle príslušných pnĺvnych
predpisov, vybaviť seba a svojich pracovníkov
osobnými ochrannými prostriedkami podľa
profesií' ěinností a ńzík na pracovisku objednávateľą
minimď uovať negatíne vplyvy
stavebnej ěinnosti na okolie najmii hluěnosť, prašnos{
emisiu, exhalátov zo spal'ovacích
motorov.
7

projekhl
,,Dveľe s kovovou výplňou a Vykuľovanie futbalovej tľibúny"v riĺĺnci
12''.
Stďkov
Staškov,
Slávia
Vykurovanie futbalovej tribúny FK
I0.2 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetĘ okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho
čiĺnostina pracovisku k ohĺozeniu ävota azdraviapľacovníkov objednávatel'a alębo ďalších
osôb, ktoĺéby pri jeho činnosti mohli viesť k ohĺozeniuprevádzĘ ďebo bezpečnostného stavu
technicĘých zanaďęru a objektov.
l0.3 Zhotoviteľ zodpovedĺĺvplnom ľozsahu za dodrŽovanie pracovnoprávnych predpisov
a s nimi súvisiacich pľávnych predpisov.
10.4 Na účelytejto zćkazky sa za subdodávateľov považuje hospodĺársĘ subjekÍ' kÍory uzavrie
alebo uzavrel so zľtotoviteľom písomnúodplatnú zrnluvu na plnenie uľčitejč,asti zél<azĘ.
10.5 Zhotoviteľ zodpovedázacelé ariadne plnenie arrluvy poěas celého wania zľnluvného
vďahu s objednávatel'om a to bez ohľadu na to, či zhotovitel' pouŽil subdodávĘ alebo nie,
v akom ĺozsahu aza akýchpodmienok. objednávateľ nenęsie akukoľvek zodpovednosť voči
subdodávatelbm áotoviteľa.
10.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zozĺlarĺl subdodávatel'ov, ktoých bude zhotoviteľ
využívaťa ľovnako tak menný zomlrann vlastných pracovníkov odovzdá objednávateľovi
v písomnej forme najneskôr pń podpise

Ęto zľnluvy.
xr.
Sankcie

l l.1

v prípade porušenia zrnluvných

zÍlväzkov, sa zrnluvné strany dohodli na nasledovných

sankciách:

ll.l.t

v prípade' Že bude ďrotoviteľ v omeškanís ukoněením dielą je zhotovitel'povinný
o/, z ceľry dĺelazakaždýdeň omeškanią
zap|atiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo ýške 0,3
|I.|.2v prípade omeškaĺria so začatímvykonávaniaprác na diele je ďrotoviteľ povinný z.aplatiť
objednávateľovi zrnluvnú pokufu vo výške 200,- Erľ zakaŽdý aj zaěaý deň omeškanią
11.1.3 vprípade omeškania s odstrĺánenímvád a nedorobkov diela ďďebo s nástupom na
odstráĺrenie vady je áotoviteľ povinný zap|atiť objednávateľovi znrluvnú pokutu vo qýške
Eur zakaždý aj zač,aýdeň omeškanią
1l.1.4 v prípade porušenia ktoĄkoľvek z povinností ýkajúcich sa subdodávateľov alebo ich
Zmeny má objednávatel' náľok na anluvnú pokutu vo výške 5 %o z ceny predmetu anlĺvy za
každéporušenie povinností a to aj opakovane,
11.2 2ľrotoviteľ má právo poädovať od objednávateľa urok z omeškania v prípade, ak
objednávateľ nezaplatí cenu Za dielo podľa faktury ato po mĺ{mom uplynuť dodatočnej lehoty
15 dní odo dňa doručenia písomnej wrvy zhotoviteľa vo výške podľa všeobecne záxäiaých
500,_

prĺĺvnych predpisov.

11.3 objednávateľ má popri zaplatení znnluvnej pokuty nárok na nĺíbraduškody, ktora mu
vznikla v dôsledku porušenia poviĺrnosti, pre ktoru bola stanovenł zĺnluvná pokurta a to bez
ohľadu na rĺýškumrluvnej pokuty.
I1,.4 Zap[aterue zrnluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného
odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkolŤek iných povinností podľa tejto znluvy, najmä
vykonať dielo včas.
vyplývajúcu z tejto
1 l .5 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zapoěitať svoju pohľadávku
je
źlotoviteľoprávnený bez
zrnluvy proti pohľadávke objednávateľa- Rovnako tak nie

predchádzajúceho písomnéhosúhlasu objednávateľa postupiť na fuętiu osobu akékol'vek
naľoĘ, kÍorému nazźű<lade ďebo v súvislosti s tymto zĺnluvným vďahom vzriknú.

,,I)vere s kovovou

ýn^lň9u a Vykuľovanie futbalovej tľibúny.. v rĺĺmciprojektu
Vykuľovanie futbalovej tibuny FK Slávia Sta"škov,
Staškov l2'.

Il'6 Zhotoviteľ sa zavđzajeodškodniť objednávateľa v pľípade, ak porušením
povinnosti
zhotoviteľa poďa tejto zrnluvy ďebo v súvislosti
s touto át,r*,, dôjde k uplatneniu niĺrokov
alebo sankcilí zo stľany príslušných orgłfutov verejnej
správy alebo tľetíchosôb voěi
objednávatelbvi, a to v plnom rozsahu
ýchto nĺírokovči sankcií
XII.
Vlastníctvo diela

Vlastríkom diela vľátane jeho zhotovených častíje objednávateľ.
od okamihu začatia prác
na diele až do protokolĺĺrneho odovzdania diela,
zodporn"dá zhotoro iteľ zaškody na diele.
12'2 Vlastníkom všeĘch vecí, ktoré zhotovitel'zaobstaral
k zhotoveniu dielą je đodoby ich
zabudovania do diela zľrotoviteľ. Zhotoviteľ nesie
zodpovednosť za škodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu
zaobstaľaných až do okamihu riadneho
odovzdania diela objedĺľĺvatelbvi.
12'3 VšeĘ podklady' ktoré boli objednávateľom
zhotoviteľovi odovzdané a boli vlastnícfuom
objednávateľą zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ
?Ä, ĺe zodpovedá od okamihu ich
pľevzatia Po splnení svojho závłi,zkupodľatejto
mrluvy je zhotoviteľpovinný tieto dokumenty
wátiť obj ednávatelbvi.
l2'4 Dňom podpísania protokolu oodovzdaní apľevzatídiela prechádza
nebezpečenstvo
vmiku škody na ňom na objednávateľa.
12'5 Zmluvné stany sa dohodli na tom, že každá povinnosť
uložená zhotovitelbvi touto
zrnluvou ďebo na jej zĺklade sa povaŽuje za podstatnú, čo
zhotoviteľ berie na vedomie a nęmá
voči tomu žiadne výbrady.
12' 1

xru.
odovzdanie a pľevzatĺediela
objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto
múuvou od zľrotoviteľa
písomným protokolom o odovzdaní aprevzatí dielą
ktorého návrh pripraví zhotoviteľ.
Protokol bude podpísaný štatutĺĺmymizĺstupcami, ďebo nimi poverenými
zĺsfupcami.
13'2 v prípade, ak objednávateľ ođmietneprevziať
dielo ďebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnú sričinnosť v tom anysle, ž:e na výzvu
zhotoviteľa zaslanú objeđnávateľoviv sulade
s ustanoveniaĺni Ęto zrnluvy, nebude äađnym
spôsobom reagovať alebo že protokol
oodovzdaní aprevzatí diela odrnietne podpísať,bude dielo, prípadne jeho
príslušnáčaď
považovaná za odovzdani v súlade s touto
aľrluvou a zľrotoviteľ je zároveň opráwený od tejto

l3'l

mluvy

odstupiť.

l3'3 objednávateľ pr€veane dielo len v prípade, že buůi zhotovené
poďa z'avämýchnoriem
apredpisovtak" aby striäli k urěenémuúčeląbezvád'anedorobkov.
Výskytvád a nedorobkov
na diele, neprďstawjúcich prekážku uŽívania
diela, nepredstavuje podľa tejto zľnluvy dôvod
pre odmietnutie odovzdania aptevzatta dielą ak sa
zlrotoviteľ zaviažr

ich odstrániť
v primeranej lehote.
13 '4 Za deí odovzdania diela sa rozumie
deň podpisu protokolu o odovzdiívanía prevzatí diela.
13.5 odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho
źrotovenia.

xry.
odstúpenĺe od zmluvy
9

tribúny* v ĺámci projektu
,,Dvere s kovovou výplňou a Vykurovanie futbalovej
Vykuľovaniô-futua1ovej tribuny FK Slávia Staškov, Staškov 12''.
14.1 objednávateľ je opľávnený odstupiť od tejto zrnluvy v prípade ak:
a) ziotoviteľ sa đostaldo omęškania s vykonaním diela o viac ako 30 dní,

technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické paĺametre a
b) zhotovitel' neđođrŽuje
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zrrrluvou' všeobecne zźtväzJ0ýnl
právnymi predpismi a technicĘmi normami,
dôvodov
c) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako
na strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolnosti vyššejmoci,
d) objednávatel' zistí, Že zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom subdodávatel'ą ktoý
nespĺňa podmienĘ účastitýkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvođyna
je
vylričenie podľa $ 40 ods.6 písm. a) ažh) aods. 7 zäkoĺaoverejnom obstaľávaní; anie
vo vďďru
oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo posĘrtovať službu
k tej časti predmetu zźů<azĘ,ktoru má suModávatel'plniť,
e) ziotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo zaěatékonkurzné konanie alebo
reštruktural izaćĺékonanie,
f) porušíakúkoľvekpovinnosť podl'a tejto znluvy, ktorá sa povaŽuje za podstatnú.
stane .
14'2 odsĘenie od aĺrluvy nadobúda riěinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej
odstúpenie od zrnluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstupenia od zĺrluvy
v zrnysle akh:alneho menia obchodného zákonníka.
14.3 Po odstupení od zmluvy je zľrotoviteľ povinný:
v
a) vykonať všetky potrebné opatrenia za účelomzabránenia škody hľoziacej objednávateľovi
súvislosti s ukoněením ĺealízáciediela zlrotoviteľom,
b) odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou ěasťou diela, ako aj
podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela,

c; vyprataľ, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pľacovných dní od
úěinnosti odstupenia,
pre dokončenie
d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevybnutných
diela.

xv.

I)oľuěovanie
l5'1 Každá výnąoznámenie ďebo iný dokumen! ktoý má byť poďa tejto zrnluvy doruěený

druhej znrluvnej strane, sa bude považovať za doruěený:
15.l.1 v momente doručenią ak bol doručený dokument osobne,
na poštovúprepÍavu
L5.I .zdruhý pracovný deň ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumenfu

bol odoslaný poštou ďebo,
15.l.3 vdeň fa:<ového prenozu ' ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod., vktorýkoltek
pracovný deň, a v ostatných pĘadoch v pracovný deň nasledujúci po dni ođoslaniąak bol
dokument zaslaný farom a doruěený đruhejanluvnej strane'
došlo k doruěeniu
15.2 11i preukazovaní doručenia dokumenfu bude dostatočné preukázať, Že
adresu a bola
vypísanú
ďebo Že obrĺlką ktorá obsahovďa dokument' obsahovďa ńadne
a odoslaná
odoslaná ako đoporučenázasielka ďebo, že faxovéĺspníva bola riadne adresovaná
o faxovom prenose (
a žę ođosielateľakejkoľvek fa:ĺovej správy môŽe predloŽiť potwdenie
v ktorom bude uvedený dátum a čas prenosu )' podľa konkrétnych okolností'
podstatnej
15.3 Ak sa písomnoď doručená faxom ýka odstupenia ođmrluvy ďebo okolnosti
je
znluvy, je doruěovanie voči adresátovi účinnélen v prípade, ak písomnoď
pre plnenie

, ak

tejto

l0

,,I}vere s kovovou výp_lňou a Vykuľovanie futbalovej tńbúny*
v rłĺmcipľojektu
Vykuľovanie futbďovej tribuny FK Slávia Staškov,
Staškov l2,'.
doručęná adresátoví aj poštou alebo osobným odovzdaním
do 3 (troch ) pracovných dní od
doručenia faxom.

xvl.
Záverečné ustanovenia

16'1 Táto zrnluva nadobrida platnosť dňom jej
podpisu oboma mlluvnými stranamia účinnosť
dňom následujúcim po dnijej zveľejnenia.

'2 Zmluva je vyhotovená v dvoch ońginálnych vyhotoven iach, zktoých jedno
vyhotovenie
obdrä objednávateľ a jedno vyhotovenig mluvy
obdrŽí z.hotovitel,.
16'3 Zmenu tejto mrluvy je moŽné uskutočňovať
výluěne formou pĺsomných a
16

očíslovaných
overejnom obstaľávarrí a o zlnene a đoplnení
niektoých zákonov v anenr neskorŠíchpredpisov, podpísanými
oboma anluvnými stranami.
16'4 VšeĘ iďornrácie, vrátane listín a ostatnej
dokumentácie ýkajúcej sa tohto miluvného
vďahu, sú považovanéobidvoma zrrluvnými sľanami
za đôvemé.s výnimkou infoľmácií
vyäadaných tetími osobarri, ktorych oprávnenie
vyplýva z príslušných právnych predpisov
a informácií oaarnených pnívnym a ekonomicĘfm
poradco.o, äudou zo anluvných strĺĺnnię
je opľávnená pouäť,alebo posĘtrúťinfoľmácie
o pľedmete dielą ďebo jeho ěasti iným
osobiĄm bez predchádzajúceho písomného slihlasu
aľorrej zrnluvnej sľľany.
16'5 Zrľrluvné stľany beru na vedomie, Že tátozmluva
podlieha povinnému zverejneniu podľa
zákona ě' 211/Ż000 Z'z. o slobodnom prísfupe k
iďoľmáciáĺn a o zrnene a doplnení niektoých
zákonov v zrení neskorších predpisov.
16'6 Pníva apovinnosti zrnluvných strĄ ktoré
nie zu výslovne upravené touto zmluvou,
a všetky znej zamýšľanév-ďahy sa budú ńadiť,
interpretovať a uplatňovať podľa pľíslušných
ustanovení slovenských pľávnych predpisov.
16'7 Yďahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia
všeobecne zélviianými právnymi
pľedpismi' Strany sa zaväizujúńešiť prípadné
spory variknuté z tejto zrnluvy, vŽdy najskôr
vaĺjomným jednaním.

dodatkov podľa zĺkona ě. 343/Ż0|5 Z.

z.

ló'8

V prípade, že niełĺoréustanovenie tejto mluvy
sa stane nepla1rrým' ďebo
neuskutočnitelným" nemá to vplyv na platnoď zmluvy
ako celku. Pre tento pĺpuĺsa zrnluvné
s&any zavżĄ'ú,že takéto neplatné ďebo neuskutočniteľné
ustanovenie
nahĺadia ustanovením

iným, łcorého v právnom aj v obchođnom zmysle
najbližšienahĺadzuje.
16'9 Zmluvné strany lyhlasujĘ že si znluvuprečÍtali,
sjej obsahom

sa riadne apodrobne
oboznĺámili, pńčom všetĘ ustaĺrovenia zĺrluvy
si im zrozuĺniteľnéa vyjadľujúslobođnú
a viĺŽnu vôľu mluvných strĺĘkt'onĺ nebola
prejavená v tiesni anl zanípadne nevýhodných
podmienok, čo zmluvné strany potwdzujú
svojimi podpismi.
1ó.10 Neodđeliteľnousúčasťouznluvy sú:
Príloha ě. 1 NáYÍh naplnenie kritériía
Pľílohač. 2 Položkoviý ocenený
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PrÍloha č. 4

Návrh na plnenie kritériĺ

N&"rt

,,DYere s kovovou výplňou a Vykurovanie futbalovej tribriny.. v rámci
FK Slávia Staškov Staškov 12
obchodné meno spoloěnosti: ALUFER s.r'o

Adresa sídla uchádzača: Víťaz337
DI

:51450283
ZapĹsaný

v

z

2t20747574

DPH:SK21ŻĐ747574

I

oR 05 Po odd. s'r.o. vl. č.362.49ĺ?

zástupcovia podl'a dokladu o oprávnení pođnĺkat':František lJličný
Telefón: 0917089980
Bankové spojenie:

sLsP

Uchádzaě vyblasuje, žę JE /
Názov predmetu obstsrávanĺr:

l.Časť
DVER-E S

KOVOVOU

rrĺľr,Ňou

}řIs"E*

e-m ail:

feľoulicny@gmail.com

IBAN:

SK93 0900 0OO0 0Os1 6414 0686

platitel'orn

DPH

Celková cena bez DPH:
4041,06

Celková cęna

DPH

DPH:

s

808,21

4949,27

808,21

4849,27

2. časť

VYKIIROVAI\ilE
r'UTBÄLoYEJ TRIBUNY

CENA CELKOM

Ccna staqovená ze ceĘ predmet

4041'0ó

ákĺzky obsahuje všcÍĘnáklrdy

srĺvisiace s předmetom obstarávania v súlede s opisom prtdmetu

nákletr "ř6

zákĺaky.VstĺvislostistoutozáliezkounevzniknrÍverejnémuobEtaráveteľovi žirdneiné

._

Vo Víťaze dňa 20.04'2021
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ZADANIE

Sbvba

FK Slavĺa Staškov _ Dvere s tovovou výplňou

objelď:

Objednávateľ: obes Staśkorĺ
Zhotoviteľ:
Miesto:

r.

KCN

Kód poloŽky

67

I

66

2 611

3 611

lng.Peter Machovcak

Dátum:

10.9.2019

MJ

MnoŽstvo
celkom

Cena

jednotková

Cena celkom

fl|66Íáž zámočn ÍcĘch konštrukcií

660s

Dveĺe

ioeosozi

MontaŽ kovovych v\irobkov ex. vypl ne
Kovąvé uýplne vstupné dvere 6ffin1 50mm
komplat

il15A8AA

bÍn

611 508A1

19 500

ks

w,ýplne vstupné dvere 23j0ĺ329amm s

nadsvauikom komplet

8799

4 67

Popis

Spĺacova!

I

ks

10,

1783,98

@o

1982,08

0,200

500,00

Pľcsuny lrmôt
1010

PresuR hmôt pŕe zámočníckekonštTukciB'
stavba
(objeK)
da m

Cclkom

4041,06

c,
-a

!E
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