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Zmluýnéstľeny

objednávatel':
Sídlo:
lČo:
DIČ:
Zashlpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
osoby opravirené jednať v :

- arrluvných veciac'h:
_ realizačných veciach:

osoba opravnená k podpizu zĺnluvy:
Telęfón:
E-mail:

Obec Staškov
Ulica Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov
003t4293
202055327t
Ing. Ladislav Šimčisko _ staĺosta obce
Primabanka Slovensko, a. s.

sK81 5600 0000 0002 7961 s001

Ing. Ladislav Šimčisko _ starosta obce
Ing. Ladislav Šiměisko _ starosta obce
Tęréaa Šupčíková - Povęrená k podpisu aĺrluvy
0905 863 031
staľosta@stąskov.sk

Sídlo:
ĺČo:
DIČ:
lČ optl:

(ďatęj ako,pbjednávateľ')

Zhotovitel':

Zashlpený:
Bankové spojenie:
IBA}.{:

osoby opńvnené jednať v
- zrrluvných veciach:
- realizačných veciach:

Telefon:
Email:
Zapisaný v :

TERS systém, spol. s r.o.

Svřitolaížskę nám. 6, 965 01 ŻiaĺnaĹH-oo*
31566537 '
2020479208
sK2020479208
Vladimír Švec, konateľ
Slovenská spođteľňa, a. s.

sK64 0900 0000 0004 1083 3718

Madimír Švec-konateľ
Vladimír Švec' konateľ
0451671 67 22
ters@lers.sk
obchodnom regisri okresného súdu Banská Bystricą

odđiel: Sro, vložka číslo 529lS

(däej ako,ŕhotoviteľ')
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čl,ĺnot n.
Východiskové podklađy

Východiskovým podkladom na uzatvorenie tfłto zahľy o dido (ZP) Ť 1ryĘ"
stavebných prác ,,So ú.l, oą.z- Roaírenie disuihrčnébo ÉF{"'oe' ÉĘ111Ôůq!1!{Ę*
$ 536 a nasl. obchodného zakonníka (ďal€i 1€44ĘeaFŕ*+q-;grrzrđbołfr'Zä.
ktorá b o1 a predložená obj edoarratďołi rr--ą;& #1 ; ą ?|* ptr ! łl7 

-:č,. 3 43 t?ol5 z r. o rłąiÁrffii a o 7q'€nę . đoÉĘí đđfują fu v z nęs*olseü

prďpísov (đalej ren źkm o Y€Íeingm rífr&.ąń'c) a bde vyboe*{ aho óĘesĹ

člĺnoľ III.
Prđnet zmluvy

3.1. Predmetom zmluvy je zźłvazok zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť dielo ,oSo 04'11 04'2 _

RozšÍľenie oĺstľiuuĺncho plynovodr1 plynovodná prípojka" v zmysle Zmluvy o podmienkach

rozšírenie disribučnej siete medzi obcou Staškov a SPP-distribúcią a.s. zo dňa27'11.2018 a

dodatku ć.1 zo aĺu:'o.oq.2oŻo, projektovej dokumentácie vypra€ovanej GAS PROJ Bystrík

PaňalŠ' Komenského 10, Žilina ał sulade s cenovou ponukou podľa vyka"u ýmer.

3.2. Miesto stavby - obec Staškov, plynofikácia 19 bytového domu na p.č' 111/1'

3.3. Podrobný rozsďl stavebných pľac je uvedený v cenovej ponuke 1o qu 04'08'2021 ktorá je

neoddelitel'nou súčasťou tejto zĺnluvy (ocenené zadalie _ wkazvýmer)'

3.4. Zemné a výkopové práce bude vykonávať organizácia zriadená obcou _ obecný technicĘ

podnik Staíkov^. roďtatĺ na vedťrceho oTP Staškov - Peter Patica 0948610807.

3.5. Zhotoviteľ sa zaväzłłjezreďizovať dielo vo vlastnom mene a na vlasfuú zodpovednosť v lehote

uvedenbj v Čt. lvboda.3 aodovzdať objednávateľovi'

3'6. objednávateľ sa zavŕizuje aealizované dielo prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutu cenu.

článolĺ ĺv.
čas plnenia

4.t' Zhotoviteľ sa zaväanje posfupné realizovď stavebné pĺá9e so začiatkom po podpise !oD,
následnom odovzdaní staveniska objeĄávateľom zhotoůteľovi. Reatizáciä stavebného diela je

podmienená vhodnými klimaticlcými podmienkami'

4.Ż. Vpńpadą akpočas reahizásĺedieladôjdekudalostiam, ktoréznemoäliavykonať dielov {ľ"
s opisom pr"đ*"m obstaĺávaniu " 

* t"ooroou ponukou, je zhotoviteľ povinný práce na diele

zastavíť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich ástil'
objednávateľ bude povinný do desiätich pracovných dní rozľrodnúť o spôsobe ďalšieho postupu

pń vykonávaní diela.

4.3. Zhotoviteľ sa zaviizllje dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a

kvalite vymedzenej .'-ct. m tejto aľrluvy' Termín ukončenia _3o.09.2o?1'

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že upravia termín plnenia ZoD zoőpoveđajt]ce. dobe.trvania

okolnosti vyššej moci (ävelná pohrämą povodeň' ďroršenie Himaticlcých podmienok a pod')



5. 1. Cena predmefu 7Ťn|uvy je stanoven ő nz,Áklúevýđ€el z veĺęłoéboq+ir i|tr
zakonom Narodnđ rađy Sloven*ej r€ilńlik5r ě rsfi996 L'z- aĄi-j:ĺđ+
predpisov avyblaštcy 

'rnĺs*erstĺľa 
fi*đí satĺĺqi lęfrě' qryĐ6 z7Ęł

vykđnáva zźúron Náro.t'rei rały i EFŮEł' ě r9lgr L; z- ođů Yąŕ
neskorších preĄńw- vý,l@výmcÍt,qÉ !É*bt$*ęe- ]' '

5'2. Celková wra. a rrytmĺe pednĘE zŃÍy v ĺqE$& Ę gie qĺoľ* v gilde s

poaaoavlramĺ 6bsaĺáľ*eľa rn'eđctríEĘ vo Yr ĺa 1ĺe{da ! poŃk' 6 zńkłade \.ýkaal
výmer a je nłsl6{gvnł

c-€nab€zDPH ?,787,08 ę,

DPy6 Żoo/o , 557,42. e
Cena vľártane DPH 3 3M,50 ę

Clánok Y.
Cena diele

Cena die[a obsahuje všetĘ naklady na zhotovenie dielą predovšeĘm ná{rlady na prácu, ďalej

všetĘ služby, ktoié zabezpečujú realizaciu prác, dokončenie, likvidáciu odpadu vzniknutého v
slivisiosti s realizáciou dielą náklady ĺa zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

na staveniskr1 anluvné záruky, bankové naklady, zisk, všeobecné ńziká v sulade s ustanoveniami

anluvy, vrátane zĺrrluvne stanovenými zźtväzkarĺi a zodpovednosťou.

čHnok tł.
Fakturačné a platobné podmĺenĘ

objednávatéľ sazavanlje zaplatit zhoÍoviteľovi za vykonané dielo.

Zmluvné sÍany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku, bez zálohovej platby.

Po dokončení predmefu zmluvy v termíne do lO-tich dní od podpísania zápisnice o odovzdaní

aprwzatlpređmetu zmluvy oboma zĺnluvnými sfianami, zhotoviteľ vystaví fakturu.

objednávateľ uhradí źrotoviteľovi cenu za vykonané práce na zätJade źrotoviteľom vystavenej

a doručenej faktúry.

Zhotoviteľom predložená faknlra ako daňoý doklad, musí byť vyhotovená v sulade so

zákonom č. izzĺzooą Z.z. o dani z pđdanej hodnoĘ 'v znení neskoršígh predpisov.

Neoddeliteľnou prílohou falđury bude supis vykonaných prác a dodávoŁ zápisnica

o odovzdaní aprerłzatl pľeđmefu zrnluvy, prípadne zápisnica o odstránení drobných vád

a nedorobkov' podpĺsané oprávnenými osobami objednávateľa a zhotoviteľa.

Zhotoviteľ sazavťiĄevyhotovenťl fakĺrru zaslat v listinnej forme poštou a súčasne v textovo

čitatę1'nom silbore vo 
-foľmáte 

PDF elekronicĘ na e-mailovú adresu objednávateľa

starosta@staskov.sk, ato bezodHadne po jej vyhotovení' Zhotoviteľ^ vyhlasuje, že obsah

ffištoua1ebođoručenejdapodate1heobjbdnávateľasabudezhodovať
s faktúrou poslanóu v elektronickej podobe na e-mailovri adresu objednávateľa. Mestom
doruěenia f;khiry v listinnej forme je obec Staškov, ul. Jozefa Kroneľa 588, 023 53 Staškov.

V prípadą ak faktura vystavená zhotoviteľom nebude obsahovať všetĘ zákonom Ęov9ný
náleätosti'alebo bude ôbsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ má právo

ta1oto fakurru wátiť zhotoviteľovĺ na je; doplnenie, resp. opravu a zhotoviteľ je pwinný
podľa charakteru nedostatlu vystaviť novú, opravenri, resp. doplnenú faktlrru-s novou lehotou

sp1atnosti. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne poslať opľavenú alebo novú fakturu znow aj

ŕelektronickej podobó na e-mailovú adresu objednávateľa uvedenú v bode 6.5 tohto čláÍ'ku

5.3

6.1

6.2

6.3

6.5

6.4

6.6

6;l

-J-



6.8

6.9

7.1

7.?.

7.3

zrnluvy. Nová lehota splatnosti zaěne plynúť doručením doplnenej a opravenej fď<üĘ do
podatelhe obj ednávateľa.

objednávateľ neposĘtuje zhotoviteľovi äadne zálohové plarby.

Lehota splatnosti faktrlry je nąineskôr do 30 dní odo dňaj€i dffiř€ĺiaĄedcfur*ľwĹ

Ôĺnorw.
PodnkxĘvykoĺrnir đidr

Zhotoviteľ vykoná đielo na wqĺe náHady anavlas*né nebezpočenstvo-

objednĺvateľ sa zavłą{ą že poslryme ńomviteľovi spolrpôsobenie v nevyhnutnom rozsďtu.

objednavat€ľ je povinný odovzdať staveĺrisko pripravené taĘ aby z,hotoviteľ mohol na ňom
zašať pÍáce v stilade s prqjektom, podmięĺrkami rozšírenia distribučnej siete SPP_distribúcia
a-s. a s podmienkami t€jto mluvy.
Zhotoviteľ bude zďpovđať začistoü.l a pońadok na stavenisku; zhotoviteľ odstrani na vlastné
naklady odpađy, kÍoré su ýsledkom jeho ěinnosť.

Zhotoviteľ sa zavän$e pri výkone svojej činnosti posfupovať s morimiálnou zodpovednosťou
a odbornou starostlivoďou, dodräavď bezpečnosť a ochranu zdravia pń praci v zmyďe
vyhlášl(y Mnisterstva práce, sociáłnych vecí a rodiny Slovenskej republiĘ č,. 14712013 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany z.dravta pń stavebných
prácach a pľacach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na ýkon niektoých
pľacovných činností v znení vyhlášĘ č,. 4612014 Z. z. v nteru neskorších predpisov, ako aj

vyhlašky Mnisterstva práce, socialnych vecí a rodiny Slovenskej republiĘ ć' 50812009 Z. z',
ktorou sa ustaĺlovujú podľobnosti na zaistenie bezpečnošti a ochľany zdravla pri práci s

techniclcýĺni zariadeniami tlakoqými, zdvíhacími, elektricĘmi, plynoými a lĺÍorou sa
ustanovujli technické zaľiďdenią lĺÍoré sa povaärjú za vyhľadené technické zariadenia v znení
neskorších predpisov a súvisiacich predpisov upravujúcich bezpeěnosť a ochranu zdravia pri
práci na stavenislru a ochranu pred poäarmi.

7.4

7.5

čHnot vm.
odovzdanie a pľevzatie diela

8.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet aĺrluvy jeho riadnym dokončením.
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmefu zrrluvy je úspešné vykonanie všeĘch skušoŁ
predpísaných osobitnými predpismi, zźuäznými normami a odborným pozudkom.

8.2. Zhotoviteľ splní predmet zĺľlluvy odovzdaním ukončeného diela objednávateľovi, wátane
všetĘých potrebných doHadov a technicko_právnej dokumentácie v dvoch vyhotoveniach.
Zhotoviteľ ozlráľni min. dva pracovné dni vopred objednávateľovi, že stavebné dielo je
pripravené ne odovzdanie. odovzdanie a prevzatie stavebného diela sa uskutočrrí na stavenislĺu.

8.3. Zo zźtpisu o odovzdaní a prevzatr diela bude nejmý stav diela v čase jeho prevzatia
objednávateľom. objednávateľ prevezÍne dielo naľaz bez nedorobkov a vád.

Clánok DĹ
Záraćná doba a zodpoveđnosť za vady pľedmetu zmluvy

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá zz to, že celý predmet zmluvy bude dodaný a zhotovený podľa
projektovej dokumentácie, odborného stanoviska k projektovej dokumentácii , vyjadrenia SPP
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9.2

9.3

Clĺĺnok }Ĺ
Zävet&né ustanovenĺa

l0.l.Tato zmluva nadobúđa platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a
ričinnoď đňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z..

10.2.Zmluvu moäro meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov, lĺĺoré budú jej neoddelitelhou
zučasťou v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a európskou legislatívou.

10.3.Zmluvnévzťahy, neupravené touto zmluvou' sa ńadia príslušn;ými ustanoveniami obchodného
zákonníką zákona overejnom obstarávaní avšeobecne zźlvtiz:rými právnymi pľedpismi
Slovenskej republiĘ a európskou legislatívou.

l0.4.Neoddelitelhou súčasťou tejto aĺrluvy je príloha _ cenová ponuka.

10.5.Ak niektoré ustanovenia tejto zľrluvy stľatili platrosť alebo sú plaüré len sčasti alebo neskôr
stratia platnoď, nie je ým dotknutá platnosť ostatrých ustanovení. Na miesto neplatných
ustanovení sa pouäje úpravą ktorá sa čo najviac približuje zĺnyslu a účelu tejto zrľlluvy.

10.6.Zmluva je vyhotovená vtroch rovnopisoch, objednávateľ obdrä dva rovnopisy a zľrotoviteľ
jeden rovnopis.

ZaoĘednävateľa Zazhotoviteľa:

v Štaškove dí" '.ł.(.f' ,k!..l.. v ŽiaÍlnad ľkonom, dňa 23 oł l-ozzl

_ disribúcia a. s. Bratislava a podmienok tejto zmluvy a že počas celej zarufuej dry boe
mať vlasürosti dohodnuté v tejto zĺnluve.
Zhotoviteľ zodpovedá z.a vady predmenr zmluv5l' t*ré sa ďisvir po pEđ É
objednávateľom, v zaručnej dobe.

Ztrućná doba na predmet zmlrĺvy je 60 t{ffi a Ť É'űť ó & 1-Ťą-
odovzdania aprevzđia redm€fu -qŕuľy cieańr*ľq łĺ vjĺtĄ F*Ę!ů
projehovou dohmemácim' dĺí zfoučnä ör a .ríĺÉtli łtłlý: lÉ
ukončenia zanřn€j doĘ zmtuvĺé sĺľe5r ąs ĺo ríľ-eic z@ a peľzĺia
predmenr zmlrĺvy- ?jĺlfuá' đrÜ se EŻť+*} nĹ,:1eĄr' t. 'bdi zryĺĚn€né
objednávateľm alebo trďo Gfu_

a

/lI
/// /

" "'2''/ " " " lt " " " " " " " " " " "
InĚźadislav Simčisko
starosta obce Staškov

/ Tĺ'ti;ľł,e< \
{ '.,, '.'-l_j ;:'' \ 

-ĺrz \
l/'

konateľ TERS spol. s r.o. i

TFnc cvoą*v

/1'--_ż

'. '\u l , ,','' l,ÁJ
I :.:i1\P-"- :!^lr-- / -*'

-.

Príloha č.1: Cęnováponuka

c-í- eÓ3 oĺ żteľ 

'1.đ 
E'oool
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Kód:

Stavba:

JKSO:

Miesto:

objednávateľ:

obec Staškov

Zhotovite[:

TERS syíán' spd_ s r.o., żiar rrad }tqpĺn

Projektant:

Spracovate[:

lĺg. Juĺij Bamckyj

Poznámka:

Náktady z rozpočtov
ostatné náktady zo súhmného tistu

Cene bez DPH

sÚHRNNÝ ulsľ sTAvBY

so 04. 1 , o4.2 - Rozšírenie distrĺbučného plytrovodu' plynorclrá ľípoika

Staškov, p.č. ĺ1ĺ11, 19 b!/tový dqĺl Daü_En ?LT.&1

łCo:

ŕo opľt:

KS:

lco:
lČo DPH

tČo:

lČo DPH

lco:

lČo DPH

3ĺ5óó537

DPH záktadná

zníŽená

20,00%

?o,00%

7

z

0,00

2 787 ,O8

2781,N
0'0

Ż787,o8

0,00

557,Ąz

rProiektant

,Dá!um a!'qgPi!i

,objednávateľ

lSpracovateľ

Pečiatka

4! 5-

-1 il.1 s_': i Ä ':'; i'< l l 't://n
?y I ''Ż3.0P aLĄ

:Pą!1111n a pg!pi:-.

iD áttum a podpĺs:

a

9c5or žtar nrđ

Pečiatka

,Zhotovite ľ

ĺ--
I

lwĹ
IL- -'ĺ

ĺ/ĺ
ĺ,'

1Dát9m a pod p,r1!/ ł t'ł! Pečiatka
ľ

Pečiatka



Kód:

Stavüa:

Miesto:

objednávatet:
Zhotovĺteľ;

REKAPITU I.ICII OBJEI$OV STAVBY

so 04.í , M,2- Rozšírenie distrĺbu&rého PtyÍtovodu' pl!'ĺEłďlá
prípolka

Steítw, 9.ć. 1l7l1,19 ffi don

obecsbškov
TERS q/súéÍĘ spoL s r.o., Žiarmdltrqgĺr

}átum: B,T-M,
Projektałt:
Spracovatď: Ę.rrĺiunaĺrj

ĺ) Náklady z rozPďtov

StaskovO so (x. 1 , M.2 - Rozšĺrenie distńbučného
oí plynorrcdu, pýnorĺodna prípojka

2) ostatné náktady zo súhrnného listu

2787,O8 3 344,50

2787,O8 3 344,50

0,00 0,00

a



RozPočET

so 0{.í , a4.z - Rozšíľenie distrlhlčĺtéłp ń'ĺ'otrcĺll' ptynoúrĺ
pľípojkaStavüa:

Miesto:

objednávateľ:
Zhotovitet:

Staškov, P.Ĺ tÍIlĺ' ĺ9 Ę6výdđl

Öccsđĺĺ
TERSąptém' ryL s r.o., &rrrac łtmdrr

Dátum:

r'ojelĺĘł_t
spracoľatęt

'103,000j

Ú.T-z&i

Ę..Ęt

0,98'

ĺ6135i

i

-l

i

2193i

2r42

3,76

11r?S

3,35

ĺą06

5,10

Náklady z rozPočul

Dí - Pnáce a dodávky Hsv

8 - Rlirové vedenie

ĺ K :E9972tll' lvyłúadávacÍ vodlč na potrrôÍ PvC DN do í50

D2 - Práce a dodávky PSV

TŻ3 - Ĺdravotechnika - ptynovod

z787,Og

1@,94

100194

ĺ00,91i

52',1O

52,10

2634,A
143Ż,35

:

2 : K :723ĺt02t5

4 tłl',551754000,0

D3 - Práce a dodáW M

23-M -

5 ' K ,23012ü'ł2

K ;2tm02002
:

n':zacĺlzĺĺoo

ičistenie potrubia prcfúkarĺaním atebo

;ry1ta*ira1,mo!3 . 1_
lĺo,rt'ĺi ptynovodu z pďyeBténových núr '' -zvłanŕłreełtmtńroĺońrĺo r_zmm .'''I

:núry et-ĺoo son 11,o (0,7 Mpa) 32 x 3.0mm mv', m ,
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