
Zmlułry o dielo č..l6l202t
uzavretá podl'a ustanovenia $ 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. obchodného zákonníka

v platnom znení medzi

I.

Zmluvné strany
Zhotovitel':

obchodné meno spoločnosti: Štefan Belko
Adresa sídla spolocnosti: Vyšná Końa 949, O23 21 Korňa
lČo: 43648096
DIČ: 102l l Ż4852
lČ ppH: Neplátca
Bankové spojenie: Slovenská spońtel'ňa
Číslo účtu: 51952|08i0900
IBAN: SK77 0900 0000 0000 5195 2108
Zastúpený: Štefan Belko
Tel: 0905 495 975
E-mail: kamęnarstvobelko@gmail.com
Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu v ŻIliĺe, v oddiele: Sro, vloŽkač
(ďalej len,,zhotovitel"')
a

objednávatel':
Názov:
Adresa:
Krajina:
Zastúpený:
ĺČo:
DIČ:
Banková inštitúcia:
Číslo účtu:

e-mail:
(ďalej ako ..objednávateľ")

obec Staškov
ul. Jozefa Kronęra 588, 023 53 Staškov
S1ovenská republika
Ing. Ladislav Šimčisko -starosta obce
00314293
2020553271
Prima banka Slovensko, a. s.

SK81 5ó00 0000 0002 7961 5001
staro

II.

Úvodné ustanovenia
2.l Túto zmluvu lzatvárajű zmluvné strany ako výsledokzákazky realizovanej postupom
podľa zźtkonač.34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoých
zákonov v zneni neskorŠích predpisov na predmet ,,obklad vstupného schodiska _ Obecný
úrad Staškov"
objednávatel' vyhlásil verejné obstarávanie Výzvou na predkladanie ponťrk postupom podl'a
$1 17 zákona o verejnom obstaľávaní.



Ż.2 Do predmetného postupu zadźlvania zákazky predloŽil sút'aŽnú ponuku aj zhotovitel'' Na
zák|ade vyhodnotenía sut'ažných ponúk predloŽených v rámci predmetného postupu zadávania
zá'kazky zmluvné Strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnút'
podmienky a spÔsob reaIizácie predmetu zttkazky v zmysle vyhlásenej zákazky.

III.

Predmet zmluly a účel zmluvy
3.1 Prędmetom tejto zmluvy je realrizácia diela: ,.obklad vstupného schodiska na obecný úľad
Staškov'' v súlade s Výkazom výmer, Návrhom na plnenie kľitéńí, ktoré sú neoddelitel'nou
súčast'ou tejto zmluvy' Zhotovitel' sa zavazuje zhotoviť dielo, za podmienok určených v tejto

zmluve.

3.2 Zhotovitel' je podl'a tejto zĺnluvy povinný vykonať dielo v súlade s podmienkami verejného
obstarávania a podl'a pokynov objednávateľa. Zhotovitel'sa zavázuje odovzdať vykonané dielo
objednávateľovi riadne a včas.
3.3 Súčast'ou diela je dodávka amontáŻ všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotoviteľa
ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčast'ou tejto špeciťrkácie je
rozpočet)
3.4 Súčast'ou diela sú doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certiťlkáty,
uŽívatel'ské manuály, ako aj akékoľvęk ďalšie listiny, ktorých doloŽenie k predmetu diela
vyplýa z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia by'
vyhotovené v slovenskom jazyku.
3.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Že sa pred podpisom tejto zmluvy podľobne oboznámil so všetkými
relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto rea|izácie diela a v tejto súvislosti ako odborne
spôsobilá osoba nemá Žiadne otázky či pripomienky. TaktieŽ skontroloval predloŽené podklady
a tieto nevykazujú Žiadnu vadu, na ktoru by mal objednávatel'a upozorniť ďalebo ktoľá by
mohla komplikov ať ręa|izáciu samotného diela.
3.ó Ďalej zhotovitel' vyhlasuje, že na štúdium podkladov a prípravu realiztrcĺe diela mal
dostatočný časový priestoľ a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil.
3.7 Súčast'ou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotovitel'a výslovne
uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z beŽnej organizácie práce
zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by
neplnilo poŽadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela.
3.8 objednávatel' za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené
dielo bez vád a nedorobkov. objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí cenu
diela.

3.9 Dielo je vykonané ľiadne, pokial' nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej,
prílohami, ako aj v súlade So všeobecnými zźlvđznými právnymi predpismi a inými
aplikovatel'nými pľedpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je
pouŽitel'né na dojednaný účel a pokial' má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách'
3.10 Zhotovitel' je povinný zabezpečit', aby počas doby realizácie projektu a udľŽateľnosti
projektu nedošlo k podstatnej Zmene projektu. Porušenie uvedenej povinnosti zhotovitel'om je
podstatnýrn porušením Zmluvy o dielo a objednávateľ je povinný vrátit'NFP alebo jeho časť
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Vo Výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dÔsledku
vzniku podstatnej Zmęny projektu.

IV.
Miesto, čas a spôsob plnenia

4. l Miestom plnenia je: obecný úrad Staškov
4'2 Zhotoviteľ sa zavđzuje zrealizovaÍ'práce maximálne do 30. 4.20Ż2
4.3 NedodľŽanie termínov Sa povaŽuje Za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje
objednávatel'a na okamŽité odstúpenie od tejto zmluvy.
4'4 Zhotovitel' je povinný bez meškania písomne oznámit' objednávateľovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktorá bráni alebo sťaŽuje uskutočnenie prác amá za následok predĺŽenie dohodnutej
lehoty ukončenia stavebných prác.

4.5 Pľedmet plnenia podl'a tejto zmluvy bude ukončený pľotokolárnym prevzatím diela medzi
objednávateľom a zhotovitel'om. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní diela
objednávateľovi predloŽit' dokumenty a doklady, potrebné k riadnemu uŽívaniu diela' Pokial'
bude akýkol'vek doklad absentovať, dielo sa aŹ do času jeho predl oŽenia povażuje za
neodovzdané'
4.6 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zavazuje sa
objednávateľ toto dielo prevziat'aj v skoršom ponúknutom termíne.
4.7 Zhotovitel' je oprávnený prerušit' práce na diele v pńpade zásahu vyššej moci, ktorou je
ptekáżka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plnit' a bráni jej v splnení
povinností uloŽenej touto zmluvou, pľávnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením
správneho orgánu, pokial'nemÔŽe predpokladať, Že by povinná zmluvná strana mohla túto
prekáŽku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktieŽ, Že by mohla túto pľekáŽku
v čase vzniku zźĺvazku predpoklad ať . Za zásah vyšŠej moci sa povaŽuje najmä vojnový konflikt,
výskyt povodní, zemetrasenie, geneľálny štrajk, uskutočnenie archeologického pľieskumu,
začaÍie správnych konaní v dosledku výskytu vzácnych rastlín alebo Živočíchov v lokalite,
v ktorej sa má nachádzat'dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov,
ktoré bránia výkonu diela.
4.8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, Že Zhotoviteľ je oprávnený prerušit' práce na diele
v prípade' ak z poveternostných dôvodov nemôŽe dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej
poŽiadavke objednávatel'a na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie musí byt písomne
odsúhlasené obj ednávateľom.
4 '9 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o pľerušení výkonu
diela podl'a predchádzajúceho ustanovenia zmluvy písomne inťormovať objednávateľa.
V prípade, ak objednávatel' s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní
diela, zhotovitel' je povinný okamŽite pokľačovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym
predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné
stľany sa dohodli, Že zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady diela, ktoľé vznikli
v dôsledku zhotovenia dielazanevhodných poveternostných podmienok nazáklađepísomného
stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.
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v.
Cena za dielo

5.l Zmluvná cena diela sa povaŽuje Za cenu maximálnu a netnennú, ktoľá je platná a zćlväzná
počas celej doby výstavby aŽ do úplného a riadneho ukončerria diela.
5.1'l celkovázmluvná cenabez DPH - l0 369,- EUR
5 '1 '2 sadzba Ż0 oÁ DPH
5'l.3 celková zmluvná cena vľátane DPH - l0 369'- EUR.
(slovom : Desat'tisí ctľistoŠest'desiatdevät'euľ)
5.2 Ak ucháđzač, nie je platcom DPH, na skutočnost', Že nie je platcom DPH, upozorní
označením,,Nie som platcom DPH''.
5.3 Cena diela je stanovená najmä na zźtklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a podrobne
špecilrkovanej podľa oceneného výkazu výmer '

Zm|uvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené
v Prílohe č' 2 tejto zmluvy zahŕňajű všetky náklady zhotovitęl'a na riadne zhotovenie predmetu
plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia.
5'4 objednávatel' má právo zmenit', zllŹit' alebo rozšírit' rozsah jednotliých pľác a dodávok
rea|izovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto
prác a dodávok uplatňujú jednotkove zmluvné ceny určené podl'a Prílohy ě. 2 tejto zmluvy' Ak
pôjde o také práce a dodávky, ktoľé nie sú v ocenenom výkaze výmere zahmuté, bude ich cena
dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktoru je zhotoviteľ povinný predloŽit'
objednávateľovi vopred na písomné odsúhlasenie.
5.5 V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotovitel'a spojené
So zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných ' preváďzkových a
administratívnych réŽiizhotovitel'a, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej
dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réŽií,
ktoré sú potrebné na kompletnurea|izáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela

vI.
Platobné podmienky

6.1 objednávatel' je povinný zap|atiť zhotoviteľovi konečnú cenu za dielo na základe
protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný pri protokolárnom
odovzdaní diela predloŽiť objednávatel'ovi certifikáty pouŽitých materiálov.
6.2 Faktura konečného výčtovania bude vystavená do 7 dní od prebeľacieho konania, na
ktorom objednávatel' pľevezme dielo od zhotoviteľa.
6.3 Akékoľvek zÍneny si zmluvné Strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia $

547 obchodného ztlkona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej priráŽky.
6.4 Cena za đodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby musí by
stanovená vzmysle zákona NR SR č.18/l996 Z. z. ocenáchvzneni neskorších predpisov,
vyhláŠky MF SR č.8711996 Z. z.,ktorou sa vykonávazákon o cenách.
ó.5 Po protokolárnom odovzdaní aprevzatí predmetu zmluvy, na základe preberacích
pĺotokolov potvrdených objednávatel'om, na zhotovitel'om vystavenú faktúru' ktorej splatnost'
je do ó0 dní odo dňa jej doručenia objednávatel'ovi. Zmluvné strany vzájomne konŠtatujú, Že

dohoda o lehote splatnosti faktúry nie je v hľubom nepomere k právam a povinnostiam
Zho to vi t e l' a zo záv azko v ého v zt' ahu za| o ženého ztnl uv o u.
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6.6 Faktúra musí obsahovat'náleŻitosti podl'a $ 74 zákona ć' ŻŻŻlŻ0o4 Z. z' o darri z pridanej
hodnoty v zneni neskorŠích predpisov. objednávateľ je oprávnený namietat' vecnú a formálnu
správnost' a űplnost' faktúry či jej povinných príloh najneskÔr do uplynutia lehoty jej splatnosti'
Nová lehota splatnosti zač,inaplynút'od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry
do sídla objednávatel'a.
6'7 Zm|uvné strany sa dohodli, Že po dobu nevyhnutnú pľe administľatívnu finančnú kontrolu
príslušnej Žiadosti o čerpanie nenávratného finančného príspevku, vrátane faktúry zhotovitel'a
vystavenej objednávatel'om za účelom financovania ceny podl'a faktúry a ich príloh, ako aj po
dobu certiťrkácie platby zo strany príslušných riadiacich a kontrolných orgánov, bude v prípade
omęškania objednávatel'a s úhľadou takejto faktúry mat' zhotovitel' nárok na úhradu úrokov z
omeškania vo výške 0'00l% dlŽnej Sumy denne.

6.9 objednávatel' neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu'
6.l0 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotovitel'ovi právo na vystavenie ťaktúry
objednávateľovi.

VII.
Zmluvné záruky

7 '1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotovit' dielo podl'a tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zavđzuje
všetky časti diela spočívajúcę v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montáŽnych prác,
dodat' kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu,
vľátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia by' vyhotovené v kvalite
poŽadovanej objednávateľom, t.j. v súlade s platnými právnymi predpisrni' STN' ISo,
technickými požiadavkarni na tovar a musia byt' v súlade s podmienkami výkazu výmer,
nevynímajúc pokyny obj ednávatel'a.

7.2 Pokial'právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotovitel' je povinný zabezpečit'uskutočnenie
týchto skúšok pred odovzdaním dĺe|aza účasti objednávateľa.
7.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane
pouŽitých mateńálov, v dĺŽke 60 (šest'desiat) mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní
aprevzati diela. V prípade mateńálov a výrobkov tvoriacich dielo' na ktoľé poskytuje ich
vyrobca osobitnú záruku dlhšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺzke
uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov.
7 .4 Y pnpade zániku záv'ázku zhotoviteľa zhotovit' dielo bez toho' aby došlo k protokolárnemu
odovzdaniu diela, začína záručná doba plynúť odo dňa zániku zźndzku zhotoviteľa zhotovit'
dielo.
7.5v prípade výskyu vád alebo nedorobkov na časti diela, začina plynúť zźľručná lehota za
ucelenú, samostatne funkčnú časť diela' na ktoľej sa vyskytnú vady a nedorobky, aŽ nasledujúci
deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstľánení vady alebo nedorobku sú zmluvné
strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
7.6 Počas zárućnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednost'a náklady, t. j. bezplatne
po obdrŽaní písomnej výzvy objednávateľa odstránit' vŠetky vady diela, zaktoré zodpovedá.
'7.7 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytoč,ného odkladu a to
najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich ńadnej prevádzke diela a do troch dní pri vadách
ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady, zhotoviteľ je povinný postupovat' tak v súlade s
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pokynmi objednávatel'a alebo vlastníka alebo spľávcu diela' Ak je predpokladaná doba
odstránenia zźtruč,nej vady dlhŠia ako 7 dní, je zhotoviteľ povinný oznámit' túto skutočnost'
písomne najneskôr v lehote 3 dní od obdrŽania reklamácie.
7.8 Pred uplynutím ztlruč,nej doby vyzve objednávatel' zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu' obhliadka diela sa uskutoční v poslednom mesiaci záručnej
doby a jej výsledok bude zachytený v protokole o ukončení záruč,nej doby. V prípade výskytu
vád sa tieto uvedú v protokole, pńčom zhotovitel' je povinrrý ich odstránit' v stanovenej lehote,
inak do 30 dní od podpisu protokolu; po odstránení vád bude táto skutočnost' protokoláme
zachytená. V pľípade, ak zhotovitel' vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstráni,
má objednávatel' právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tľetej osoby na náklady
zhotovitel'a.

VIII.
Postup a organuácia práce

8'3 Zhotovitel'má pľávo vykonávat'všetky práce spôsobom, ktoý povaŽuje za najrýchlejší
k ńadnemu zhotoveniu diela pń rešpektovaní účelu tejto zmluvy, poŻadovanej kvality,
zmluvných termínov, harmonogramu prác, koordinácie prác s tretími osobami.
8.4 Zhotovitel' sa zavázuje poskýovat' objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné
informácie a poŽadovanú súčinnost'.
8.8 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednost' za vlastné riadenie postupu prác, za
bezpečnosť a ochľanu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a
ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a

dodrŽiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochĺany zdravia pń pľáci, ako aj platných
poŽiarnych predpisov' Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých
stavenísk bezpečnostnýrn značením vzmysle Nariadenia vlády SR č. 38712006 Z. Z.

o poŽiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č.39612006
Z. z. Zhotovitel' je povinný dodrŽiavať všetky predpisy, norTny' vyhlášky a zäkony týkajúce sa
BOZP. Zhotovitel' berie na vedomie, Že časť prác môŽe byt vykonávaná za plnej prevádzky
objednávateľa azaväzuje sa zabezpečiť aoznačiť stavbu tak, aby nedošlo kűrazu
zamestnancov obj ednávateľa ďalebo tretích osôb.

8.9 objednávateľ od zhotovitel'a vyŽaduje systematický prístup k ochĺane Životného prostredia
vo všetkých etapách stavebných prác. Prístup spočíva vo vývoľeĺí, zavedení a udľŽovaní
správne štruktúrovaného systému ęnvironmentálneho manažérstva' ktorý je súčasťou
celkového systému riadenia a súvisí so všetkými prvkami enviĺonmentálneho správania
zhotoviteľa.
8.10 Zhotovitel' je povinný plnit' ohlasovaciu povinnosť vprípade vzniku rnimoriadnych
udalostí (urazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto
udalosti oznámit'neodkladne aj objednávatel'ovi za účelom objektívneho vyšetľenia a pńjatia
preventívnych opatľení.

8.11 Práce, ktoré vykazujuuż v priebehu realiztrcie nedostatky alebo sú v rozpoľe s STN, musí
zhotovitel' na vlastné náklady nahradit' bezchybnými prácami.
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8'12 Zhotovitel' je povinný pouŽit'pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie bola pri beŽnej údrŽbe zaručená poŽadovaná
mechanická pevnosť a stabilita ,pożiama bezpečnosť, hygienické poŽiadavky, ochľana zdtavia
a Životného prostredia a bezpečnosť pri uŽivani.
8.13 Zhotovitel'zodpovedá za čistotu a poriadok pń zlrotovenĺ diela, zaväzuje sa odstránit'
všetok odpad, ktorýje výsledkomjeho činnosti na svoje náklady'
8.14 Zhotovitel' počas uskutočňovania pľác nestnie svojou činnosťou bezdôvodne obrnedzit'
plynulost'pľevádzky objednávateľa, alebo subjektu, ktorý je v jeho zriad'ovatel'skej pôsobnosti.
Dôvod, ľozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je
zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom vopred.
8'15 objednávatel'si vyhradzuje právo vykázaÍ'zo stavby akúkol'vek osobu, ktorá je tam so
súhlasom zhotovitel'a. Ak pôjde o pracovníka zhotovitel'a alebo jeho subdodávatel'a, títo sú
povinní takúto vykźnanu osobu bezodkladne nahradiť inou tak, aby v dôsledku vykázania
nedošlo k naruŠeniu plynulosti prác.

IX.
Kontľola uskutočnenia diela

9'l objednávatel' je oprávnený kontrolovat' spôsob uskutočnenia diela zhotoviteľom
prostredníctvom zodpovednej osoby objednávatel'a.
9.2 Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pri zistení vád v priebehu výkonu prác
poŽadovat', aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával ńadnym spôsobom.
9.3 V prípade Zmeny subdodávatel'a počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a
zhotovitel'om je povinný zhotovitel' najneskôr v deň, ktoľý predchädza dňu, v ktorom má
Zmefla subdodávatel'a nastať oznámiť objednávatel'ovi zmenu subdodávatel'a a v tomto
oznámení uviesť minimálne nasledovné:

a) podlelr zákazky, ktoý má v úmysle zadať subdodávatel'om, navrhovaných subdodávatel'ov a predmety
subdodávok,

b) navrhovaný subdodávatel'spĺĺal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nęexistovali u nęho
dôvody na 'ĺ,ylúčenie podl'a $ 40 ods' 6 písm. a) aŽ h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať sluŽbu sa preukazuję vo vďahu k tej časti predmetu zákazky alebo
koncesie. ktoý má subdodávatel' plniť.

x.
Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Bezpečnosť a ochĺana zdravia:
Zhotoviteľ sazaväzuje: dodržiavat'bezpečnostné' hygienické' poŽiarne a ekologické predpisy
na pľacovisku, zaistiť vlastný dozor nad bezpečnost'ou práce v zmysle príslušných pľávnych
predpisov, vybavit' seba a svojich pľacovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa
proťesií, činností anzík na pracovisku objednávateľa' minimalizovať negatívne vplyvy
stavebnej činnosti na okolie najrnä hlučnost', pľašnosť' emisiu' exhalátov zo spaľovacích
motoľov.
I0.2 Zhotovitel' upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pń jeho
činnosti na pracovisku k ohrozeniu Života a zdravia pracovníkov objednávatel'a alebo ďalších
osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viest' k ohľozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu
technických zańadęní a objektov.



l0.3 Zhotovitel' zodpovedá vplnom rozsahu za dodrŹovanie pracovnoprávnych predpisov
a s nimi súvisiacich právnych predpisov.
10.4 Na účely tejto zákazky sa za subdodávatel'ov povaŽuje hospodársky subjekt, ktoý uzavrie
alebo uzavrel so zhotovitel'om písomnú odplatnú zmluw na plnenie určitej č,asti zákazky.
10.5 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zrnluvného
vzťahu sobjednávatel'om atobez ohl'adu na to, či zhotovitel'pouŽil subdodávky alebo nie,
v akom rozsahu a za akých podmienok. objednávatel' nenesie akúkoľvek zodpovednost' voči
subdodávatel'om zhotovitel'a.
l0.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, że zoznam subdodávatel'ov, ktorých bude zhotovitel'
vyuŽívaÍ' a rovnako tak menný Zoznam vlastných pľacovníkov odovzđá objednávateľovi
v písomnej forme najneskôľ pri podpise tejto zmluvy.

xI.
Sankcie

l1'1 V pńpade porušenia zmluvných zavazkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných
sankciách
1l'1.l v prípade, Že bude zhotovitel'v omeškaní s ukončením diela, je zhotoviteľ povinný
zaplatit' objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 oÁ Z ceny diďra zakaŹďý deň omeškania,
l 1.1.2 v prípade omeškania so začatím vykonávania prác na diele je zhotoviteľ povinný zaplratiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výŠke 200,- Eur zakaŽdý aj zač,atý deň omeškania,
l 1.l.3 v prípade omeškania s odstránením vád a nedorobkov diela ďalebo s nástupom na
odstránenie vady je zhotovitel' povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške
500,- Eur zakažđý aj zaěatý deň omeškania,
l l.l '4 v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávateľov alebo ich
Zmeny má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 oÁ z ceny predmetu zmluvy za
každé porušenie povinností a to aj opakovane,
I|.2 Zhotovitel'má právo poŽadovat'od objednávateľa úrok z omeŠkania v prípade, ak
objednávateľ nezaplatí cenu za dielo podľa faktúľy a to po márnom uplynutí dodatočnej lehoty
l5 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa vo výške podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov'
1 1.3 objednávateľ má popri zaplateni zmluvnej pokuty náľok na náhĺadu Škody' ktorá mu
vznikla v dôsledku poruŠenia povinnosti, pre ktoru bola stanovená zmluvná pokuta a to bez
ohľadu na výšku zmluvnej pokuty.
II.4 Zap|atenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti splnit' bez zbytočného
odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkol'vek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä
vykonat'dielo včas.
l l '5 Zhotovitel' nie je oprávnený jednostranne započ,itat' svoju pohl'adávku vyplyvajúcu z tejto
zmluvy proti pohl'adávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený bez
pľedchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpit' na tľetiu osobu akékoľvek
náľoky, ktoľé mu na základe alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzt'ahom vzniknú.
|1.6 Zhotoviteľ sa zavázuje odškodnit' objednávateľa v prípade, ak porušením povinnosti
zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dôjde k uplatneniu nárokov
alebo sankcií Zo stľany pńslušných oľgánov verejnej správy alebo tretích osôb voči
objednávateľovi' a to v plnom rozsahu týchto nárokov či sankcií
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xII.
Vlastníctvo diela

12' l Vlastníkom diela vľátane jeho zhotovených častí je objednávatel'. od okamihu začatiaprác
na diele aŽ do protokolárneho odovzdania diela, zodpovedá zhotoviteľ za Škody na diele.
l2'2 Vlastníkom vŠetkých vecí' ktoré zhotovitel' zaobstaľal k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel'. Zhotoviteľ nesie zodpovednost' Za Škodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných aŽ do okamihu riadneho
odovzdania diela obj ednávatel'ovi.
l2.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávatel'om zhotovitel'ovi odovzdané a boli vlastníctvom
objednávateľa, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotovitęľ za ne zodpovedá od okamihu ich
prevzatia. Po splnení svojho záväzku podl'a tejto zmluvy je zhotovitel'povinný tieto dokumenty
vr átit' obj ednávatel'o vi.
l2'4 Dňom podpísania protokolu oodovzdaní aprevzatí diela precháďza nebezpečenstvo
vzniku škody na ňom na objednávateľa'
1Ż'5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Źe kaŹdá povinnost' uloŽená zhotovitel'ovi touto
zmluvou alebo na jej zźtklaďe sa povaŽuje za podstatnú, čo zhotoviteľ berie na vedomie a nemá
voči tomu Žiadne výhrady.

XIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

l3.1 objednávatel' prevezme dielo dokončené vsúlade stouto zmluvou od zhotovitel'a
písomným protokolom oodovzdani aprevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ'
Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami.
13.2 v prípade' ak objednávatel' odmietne prevziať dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnú súčinnosť v tom zmysle, že na výzvu zhotoviteľa zaslanú objednávatel'ovi v súlade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Žiadnym spôsobom reagovat' alebo Že protokol
o odovzdani aprevzatí diela odmietne podpísať, bude dielo, prípadne jeho prísluŠná časť
povaŽovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou a zhotoviteľ je zároveň oprávnený od tejto
zmluvy odstupiť.
13.3 objednávatęl'prevezme dielo len v prípade, Že budú zhotovené podľa zźtväznýchnoriem
a predpisov tak, aby slúŽili k určenému účelu, bezváđa nedorobkov. Výskyt vád a nedorobkov
na diele' nepredstavujúcich prekáŽku uŽívania diela' nepredstavuje podľa tejto zmluvy dôvod
pľe odmietnutie odovzdania a ptevzatia diela, ak sa zhotovitel' zaviaže ich odstránit'
v primeranej lehote.

13.4 Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdáv aní a prevzatí diela.
l3.5 odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

xIv.
Odstripenie od zmluvy

14.l objednávateľ je opľávnený odstúpit' od tejto zmluvy v prípade ak:
a) zhotovitel' sa dostal do omeškania s vykonaním diela o viac ako 30 dní,
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b) zhotovitel' nedodľŽuje technologické posfupy a neplní kvalitatívno-technické parametľe a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeob ęcne záväznými
právnymi predpismi a technick;imi normami,
c) zhotoviteľ nezaěne, preruší alebo zastavi vykonávanie diela zinýchdôvodov ako dôvodov
na strane objednávateľa alebo z dôvodov výskýu okolnosti vyššej moci,
d) objednávateľ zistí, Že zhotovitel' vykonáva dielo pľostredníctvom subdodávateľa, ktorý
nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a exisfujú u neho dôvody na
vylúčenie podl'a $ 40 ods. 6 písm. a) ažh) aods. 7 zźtkona o verejnom obstaľávaní; anie je
opľávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebn é práce alebo poskýovat' sluŽbu vo vďahu
k tej časti predmetu zákazky, ktoru má subdodávateľ plnit',
e) zhotoviteľ je v likvidácii, voěi zhotoviteľovi bolo zaěaté konkuľzné konanie alebo
reštruktura|izaćné konani e,

f) poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa povaŽuje za podstatnú.
14.2 odstupenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane .

odstúpenie od zmluvy musí obsahovať pľesné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy
v zmysl e aktuálneho znenía obchodného zákonníka.
l4.3 Po odshipení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:
a) vykonat'všetky potrebné opatľenia za účęlom zabráneniaškody hľoziacej objednávateľovi v
súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom,
b) odovzdať objednávatel'ovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj
podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela,
c) vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní od
účinnosti odstupenla ) .
d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie
diela.

xv.
Doľučovanie

15.1 Každá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktoý má bý'podľa tejtp zmluvy doručený
druhej zmluvnej strane, sa bude povaŽovať za doručený: 

.
15.l.1 v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne,
15 .I .2 druhý pľacovný deň ( dva pľacovné dni ) po dni podania dokumenfu na poštovti prepraq
, ak bol odoslaný poštou alebo,
15.1.3 vdeň faxového prenosu, ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod., vktoýkoľvek
pracovný deň, a v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bol
dokument zaslaný faxom a doručený druhej zmluvnej strane.
15.2 Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo k doručeniu
alebo že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola
odoslaná ako doporuěená zásielka alebo, że faxová spľáva bola riadne adresovaná a odoslaná
a Že odosielatel' akejkoľvek faxovej správy môŽe predloŽiť potvrdenie o faxovom prenose (

v ktorom bude uvedený dáfum a čas prenosu ), podľa konkrétnych okolností.
15.3 Ak sa písomnosť doruěená faxom týka odstúpenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej
pre plnenie tejto zmluvy,'je doručovanie voči adresátovi účinné len v prípade, ak je písomnosť
doručená adľesátovi aj poštou alebo'osobným odovzdaním do 3 (troch ) pľacovných dní od
doručenia fakom.
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xvl.
Zá.ľerečné ustanovenia

16.l Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranamia ričinnosť
dňom následujúcim po dni jej zveľejnenia.
16.2Zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych vyhotoveniach, z ktoých jedno vyhotovenie
obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie zmluvy obdľží zhotoviteľ.
16.3 Zmenu tejto zmluvy je moŽné uskutočňovat'ýučne foľmou písomných a oěíslovaných
dodatkov podl'a zźĺkona č,. 343/2015 Z. z. overejnom obstarávani aozmene adoplnení
niektoýh zákonov v zneni neskorších predpisov, podpísan1imi oboma zmluvnými stľanami.
ló.4 Všetky informácie, vrátane listín aostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného
vďahu, sú považované obidvoma zmluvnyĺni stranami za dôvemé. S výnimkou informácií
vyziadaných tretími osobami, ktoých oprávnenie vyplyva z príslušných právnych predpisov
a informácií oznámených právnyn a ekonomick;ým poľadcom, Žiadnazo zmluvných stľán nie
je oprávnená pouŽiť, alebo poskynúť informácie o pľedmete diela, alebo jeho časti iným
osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej stľany.
16.5 Zmluvné strany beru na vedomie, že ttlto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa
zákonač;2lIl2000 Z.z. o slobodnom pľísfupe k informáciám a o zmene a doplnení niektoých
zákonov v znení neskoršíoh predpisov.
16.6 Práva apovinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou,
a všetky znej zamýšl'ané vďahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných
ustanovení slovenských pľávnych pľedpisov.
16.7 vzťahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa ńadia všeobęcne závazĺými právnymi
pľedpismi. Strany' sa zaväzujú ńe$it' prípadné spory vzniknuté ztejto zmluvy, vŽdy najskÔľ
vzájomným jednaním.

l6.8 V prípade, že niektoľé ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo
neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné
strany zaväzují, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahľadia ustanovením
iným, ktoľé ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahĺadzuje.
16.9 Zm|uvné strany vyhlasujú, Že si zmluvu preěítali, s jej obsahom sa riadne a podľobne
oboznámili, pńčom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumitęľné a vyjadrujú slobodnú
avážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok, čo zmluvné strany potvľdzujú svojimi podpismi.
l6.l0 Neoddeliteľnou súčast'ou zmluvy sú:

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéńí a
Príloha č. 2 PoloŽkovitý ocenený výkaz výmer

V Staškove dňa l0.l2.202l
Za objeđnávateľa:

V Staškove dř.a l0.l2.202l
Zazhotoviteľa:
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Prĺloha č' 4

NIE JE* itel'om DPH

Ccnu stanovęná za celý prtĺlnret zúkazky obsahuJe r,šttky náklady súvisiacc s prcdlnetom obstaÍôvanĺa v súlade s opisom preĺlmetu

zákazky. V srjvislostĺ s touto zákazkou ncvznĺkuú vcrtjltérnu obstaráv't€l'ovi žiadne iné rlodgtočné náklady.
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Vyšná ť'ĺ''

Bankové spojenie: Slovenská spoľitel'ňa

Telefón: +4Ż190s 495 975

Štatutárni zástupcovia podl'a dokladu o oprávnení podnikať: Šteĺ'a', Belko

Zapísaný v okľ.rirad Čadca ŽR:szo_tgotz

lČo: łrołgogo

Adľesa sídla uchádzača:Vyšná Korňa 949

obchodné meno spoločnosti:Štefan Belko

Návľh na plnenie kritérií
Názov zäkazĘz,,obklad vstupného schodĺska - obecný úľad Staškov..

DIČ: t021rŻ485Ż

IBAN:SK77 0900 0000 0000 5195 2108

e-mail : kamenarstvobelko@gmail.com

lČ opn:

,robklađ vstupného
schodiska - obecný úrad
Staškov"

Názov predmetu obstarrĺvania

cENÄ CELKOM

Cęlková cerra bez DPH:

19 369€łpt/

10 3ó9 BJB

DPH: Celková cęna s DPI-I

16 369 ŕuŁ

10 369 ľtŁ
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