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,,oprava a údrŽba miestnych komunikácii v obci Staškov-úsek Kýčerď'

Zmluva o dielo č'.I4t202t čí.lo zmluvy zhotovitel'azZoD1l2l2021'l08431'

lz^vretápodl'a ustanovenĺa $ 536 a nasl. zákonač.5ĺ'3/1991 Zb. obchodného zákonníka

v platnom zlĺ'ení medzi

I.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:
obchodné meno spoločnosti

Adľesa sídla spoločnosti:

ĺČo:
DIČ:
lČ ppH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu'

IBAN:
Zastípeĺý:

Tel:
E-mail:
(ďalej len,,zhotoviteľ")

a

objeđnávateľ:
NŁov:
Adresa:
Krajina:
Zastőpeý:
lČo:
DIČ:
Banková inštitucia:

Číslo účtu:

e-mail:
(ďalej ako,'objednávateľ")

COLAS Slovakia, a.s.

orešianska 316817,9I1 u Trnava

31651402
202049211r
sKzOzO492]11ť
Komerční banka, a.s., Brďislava
1070057470257

sKl1 8100 0001 0700 5747 0251

Ing. Martin Papďa - predseda pľedstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš _ člen pređstavenstva

0910 803 947

ľoman.v1achynsky@co1as-sk'sk

obec Staškov
ul. Jozefa Kľonera 588, 023 53 Staškov

Slovenská ľepublika

Ing. Ladislav Šimčisko _staľosta obce

003r4293
2020553271
Prima banka Slovensko, a. s,'

sK81 5600 0000 0002 7961 5001

Ętarosta@stąskov.sk

il
Uvodné ustanovenia

2.1 Túto zmluvu uzatvarajú zmluvné strany ako výsled okzőkazky realizovanej postupom podľa

zźů<onač,.34312015 Z. z. overejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niekto4ých zákonov v

zneníneskorších pređpisov na piedmet zźů<azĘ : o,oprava a údľžba miestnych komunikácii

v obcĺ Staškov-ús.ŕ Kyč"."'' objeđnávateľ vyhlásil verejné obstaľávanie Výzvou na

pr"dLlud*ie ponúk po.t'po* podľa $117 zakona o veľejnom obstaĺávaní'

2.2Dopredmetĺrého'postopo žadávaniazakaĄ<y predloŽil súťaŽnri ponuku aj zhotoviteľ' Na

zźi<żađevyhodnotenia súťaŽných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávanĺa
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,,oprava a irdrŽba miestnych komunikácii v obci Staškov-usek Kýčeľa''

zźkazĘ zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svojrr vôľu đry

podmienky a spôsob ,"i|irä"i"pr"d*"to zźkazky v zmysle vyhlasenej ztl<azky'

diela' 
lemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej,

3.9 Dielo je vykonané riadne' pokiaľ l

pľílohami' ako aj v súIade so všeobecným í zźlvaznýml pľávnymi predpismi a inými

aplikovateľnými pľeđpismi a rorľrodrrutĺu*ĺ a stanoviskami oľgánov veĺejnej spľávy, pokiaľ je

použiteľnénađojednanýilčelapokiaľmávlastnostiuvedenévtejtozmluveajejpľílohách.
j.to oi"lo bude ťrnaĺrcované z ľozpočtu obce'

\

m.
Pľedmet zmluvy a účel zmluvy

3.1 Pľedmetom tejto zmluvy je reallzźlcía diela:: ,,Oprava a údľžba miestnych komunikácii

v obci Staškov-úsek Kýčeľa" v srilade sł1rĹ-á1wmer' Návrhom na plnenie kľitérií' ktoré

sú neodde'iteľnou súčašťou tejto zmluvy. Zhätoviteľ sázavaauje ńotoviť đie\o,zapodmienok

ľł?ffil;:ľ1l"fiifiłtto zrn'uvy povinný vykonať dielo v súiađe s podmienkami veĺejného

obstaĺávania a pođľa poĘnov objednávateľu. Zhotoviteľ sa zav'änfieodovzdať vykonané dielo

objeđnávateľovi ľiadne a včas'

3.3Súöasťoudielajeajstavebná,technickáapľávnadokumentáciadiela.
3.4 Súčasťou điela sii đok'ady o vykonaných skúškach,revízĺe spľávy, atesĘ a ceľtifikáty'

užívateľské manualy, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k pľedmetu diela

vyplývazprávĺehopredpisuaiebozobchođnýchzvyklostí;všetĘlistinymusiabt'
vyhotovené v slovenskom jazyku'

3.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, Že sa pľeđ podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetĘými

ľelevanfurými podkladmi, outrliaaol si rniesto ,"i]irźr"i" diela avtejto súvislosti ako odborne

spôsobi'á osoba nemá żíadĺe otźlzkyöi pripomienĘ. TaktieŽ skontľolova' pređložené podklady

a tieto nevykazujú žiađnu vadu, ,ru tä'i by mal objeđnávateľa upozorniť ďalebo ktoľá by

mohla komplikov ať rea1izáci'u samotného diela'

3.6 Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že ĺa študium podkladov aprípravu realizäcie diela mal

dostatočný časoqi pľiestoľ a so všětk.ými ľelevaĺrürými skutočnosťami sa podrobne oboznámil'

3.7 Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa qislovne

uveđené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potľeba vypl:fua z beżnej organizácie práce

zhotoviteľa a'ebo, ak by bez ichvykonania stľati'o dielo charakteľ ucelenej dođávky alebo by

neplnilo pozaoovany účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva zpovahy diela'

3.8 objednávateľ za podmienok uvedenych v tejto 
"*11lu" 

pÍevezmg ľiađne a včas ukončené

đielo bez vád a nedoľobkov. objednávateľ za poďmienok uvedenýÔh v tejto zmluve zaplatí cenu

IV
Miesto, čas a spôsob plnenia

4.1 Miestom plnenia je: obec Staškov_

4.ŻZhotovi'teľ sa ,łł*":" 
'ĺea1ízovať 

prácemax do: 15' 10' 2021

4.3 NeđodľŽanie termínov sa po.'ruzo3" za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje

objednávateľa na okaĺnžité odstupenie od tejto zmluvy'
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.,opľava a údľŽba nriestIrych kornunikácii v obci Staškov-ťrsek Kýčera''

4.4 Zhotovitel' je povinný bez rneškania písomn e ozĺámiť objednávateľovi vznik akejkol'vek

uda1osti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie pľác amźLZa následok pľedlŽenie dohođnutej

lehoty ukončenia stavebných prác.

4'5 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym pĺevzatim diela medzi

objednávateľom a Zhotoviteľonr. Zhotovitel' je povinný najneskôľ pri odovzdávaní diela

objednávateľovi predložit' dokumenty a doklady, potrebné k riadnemu užívaniu diela' Pokiaľ

bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až' do času jeho pľedloŽenia považuje za

neodovzdané'
4'6 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutýrn termínom' zaväzuje sa

objednávateľ toto dielo pľevziat'aj v skoľšom ponúknutom tetmíne'

4.7 Zhotovitel' je opľávnený prerušit' pľáce na diele v prípade zásahu vyššej moci' ktoľou je

prekáŽka, ktorá nastala nezávisle od vôIe zmltrvnej stľany povinnej plnit' a bráni jej v splnení

povinností uloŽenej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením

správneho oľgánu, pokiaľ nemôŽe pľedpokladať, Že by povinná zm|uvná strana mohla túto

pľekážku a|ebo jej následky pľekonať alebo odstrániť a taktíež, Že by mohla túto prekážku

v čase vzniku záväzkupľedpoklad ať. Zazásahrryššej moci sa povaŽuje najmä vojnový konflikt,

ĺ1'skyt povodní, zemetrasenie, geneľálny štľajk' uskutočnenie archeologického pľieskumu,

začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite'

v ktoĺej sa má nacháđzať dielo a nadobudnutie pľávoplatnosti ľozhodnutí spľávnych oľgánov,

ktoľé bľánia výkonu diela.

4.8 Zm1uvné stľany sa r,1Íslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený pľeľušiť práce na diele

v pľípade, ak z poveternostných dôvodov nemôŽe dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej

poŽiadavke objednávateľa na pľvotriednu kvalitu diela. Takéto preľušenie musí bý'písomne

odsúhlasené obj ednávateľom.

4.9 Bezohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o pĺerušení výkonu

die|a podľa predchádzajúceho ustanovenia zmluvy písomne informovať objednávateľa.

V pľípade, ak objednávateľ s pľeľušením ptácnadiele písomne nesúhlasí atrväna zhotovovaní

diela, zhotoviteľ je povinný okamžite pokĺačovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym

pľedpisom Slovenskej ľepubliky avýkon predmetných pľác je technicky możný. Zmluvné

strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli

v dôsledku zhotovenia dię\azanevhodných poveternostných podmienok nazákIade písornného

stanoviska obj ednávateľa podľa pľedchádzaj úcej vety.

v.
Cena za dielo

5.l Zmluvnácenadiela sa povaŽuje ZaCęnlfmaximálnu a nemennú, ktoľá je platná azáväzná

počas celej doby výstavby až do úplného a ĺiadneho ukončenia diela.

5.1 . 1 celková zmluvná cena bez DPH
5.I.2 sađzba2) 0ÁDPH

5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH 6551'63 €

5'2 Ak ucháđzač nie je platcom DPH, na skutočnost', že nie je platcom DPH. upozomí

označením ..Nie som platcom DPH".
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..opľava a ĹrdľŽha ntie stnych kornunikácii ľ obci Staškov-úsek Kýčera''

5'3 Cena diela je stanovená najnrä nazáklade celkovej cenovej ponllky Zhotovitel'a podrobne
špecifllĺovalrej podl'a oceneného výkazu, výmer .

Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovaľov, slr'ržieb a pÍác uvedené
v Prílolre č' 2 tejto zmlur,1ĺ zahrňaju všetky náklady zhotovitel'a na ľiadne zhotovenie prednretu
plnenia zrnluvy a platia po celú doblr plnenia.

5.4 objednávatel' má právo zmenit', zužit' alebo rozšíľit' rozsalr jednotlivych prác a dodávok
rcalizovaných v ľámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade Sa aj pri účtovaní týchto
prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny uľčené podl'a Pľílohy č. 2 tejto zmluvy. Ak
pôjde o také pľáce a dodávky, ktoľé nie sú v ocenenom výkaze výmeľe zahĺnuté, bude ich cena
dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je zhotovitel' povinný predloŽiť
objednávateľovi vopľed rra písomné odsúhlasenie.
5.5 V zmluvnej cene diela sú zalĺ'nuté všetky priame a nepľiame náklady zhotovitel'a spojené
So zhotovením predrnetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkovýcli a

administľatívnych Éžií zhotovitel'a' ako aj nakladov na súvisiace plnenia vráÍane dodávatel'skej
dokumentácie, revízíí, skťtšok, atestov a ceľtifikátov a d'alších obdobných nákladov a réŽii,
ktoľé sú potľebné na konrpletnrl realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonalrie diela
5.6. Faktúľa bude vystavená nazáklade súpisu vykonaných prác, odsúhlasená objednávateľom.
Súpis vykonaných prác bude qĺhotovený na základe geodetického zamerarria plochy skutočne
položeného asťaltového betónu. Geodetické zameľanie si na vlastné náklady zabezpečí
zhotovitel'.

vI.
Platobné podmienky

6.I objednávateľ je poviĺný zaplatit' zhotovitel'ovi konečrrú cenu za dielo na základe
pľotokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povimý pľi pľotokolfunom
odovzdaní diela pľedloŽiť objednávatel'ovi certifikáty pouŽitých mateľiálov.
6'2 Faktuĺa konečného vyúčtovania bude vystavená do 7 dní od preberacieho konania, na

ktorom objednávateľ prevezme dielo od zhotovitel'a.
6.3 Akékol'vek Zmeny si zmluvné stľany musia písomne odsúhlasit' v zmysle ustanovenia $

547 obchodného zákona a takisto legislatívne Zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej pľíľážky '
6.4 Cęna za dodanie tovaľu, uskutočnenie stavebných pľác a poskynutie sluŽby musí by'
stanovená v zmysle zákona NR SR č'1811996 Z. z. o cenách v znení neskoľších pľedpisov,
vyhlášky MF SR č.8711996 Z. z.,ktoľou sa vykonźwazákon o cenách.

6.5 Po protokolárnom odovzdaní aptevzatí pľedmetu zmluvy' na zźlklade preberacích
protokolov potvrdených objednávatel'om, na zhotoviteľom vystavenú faktúľu, ktorej splatnost'
je do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné stľany vzájomne konštatujú, Že

dohoda o lehote splatnosti faktúľy nie je v lu'ubom nepomeľe k právam a povinnostiam
Zlioto v ite ľa zo záv äzkovélro vzt'ah u založeného ztnl uvo u.

6.6 Faktuľa musí obsahovať náležitosti podľa $ 74 zákona č. 22212004 Z. z. o dani z pľidanej
hodnoty v znení neskoľších pľedpisov. objednávateľ je opľávnený nanrietať vecnú a tbrmálnu
spľávnosť a úplnost' faktury či jej povinných pľíloh najneskôľ do uplynutia lehoty jej splatnosti'
Nová lehota splatnosti začínaplynút'od doľučenia opľavenej. zmenenej alebo doplnenej faktúľy
do sídla objednávateľa.
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6.7 Zmluvné stľany sa dohodli' Že po dobu nevyhnutnťl pľe administľatívnu finančnú kontrolu
pľíslušnej Żiadosti o čeľpanie nenávratného finančnélro pľíspevku, vrátane Íäktúry zlrotovitel'a
vystavenej objednávateľom za účelonr financovania ceny podl'a faktúľy a ich príloh, ako aj po
dobu certifikácie platby zo strany pĺíslušných riadiacich a kontľolnýclr oľgánov, bude v prípade
omeškania objednávateľa s úlu'adou takejto faktuľy mať zhotovitel'náľok na úlrĺadu úrokov z
omeškania vo výške 0,00loÁ dlžnej sumy denne.

6.9 objednávateľ neposkytuje pľeddavok, ani zálohovú platbu.
6.l0 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi pľávo na vystavenie faktúry
objednávateľovi'

VII.
Zmluvné záruky

7 'l Zhotovitel' je zaviazaný zhotovit' dielo podľa tejto zmluvy, ktoľou sa zhotoviteI' zavdzuje
všetky časti diela spočívajúce vdodávke, ako aj vo vykonaní stavebnýchamontážnych pľác,
dodať kompletne v najq'ššej predpokladanej kvalite, zodpovedajúcej schválenému pľojektu,
vľátane jeho prípadných zmĺen. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byt' łyhotovené v kvalite
poŽadovanej objednávateľom, tj' vsúlade splatnými pľávnymi predpismi, STN, ISo,
technickými požiadavkami na tovaľ a musia byt' v súlade s podmienkami r1ikazu výmeľ,
nevynímaj úc pokyny obj ednávateľa.

7.ZPokiaľ právne predpisy alebo pľíslušné STN ustanołujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný zabezpeč,iť uskutočnenie
týchto skúšok pred odovzdaním đielaza účasti objednávateľa.
7.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záľuku za riadnę vykonanie stavebných prác, vrátaĺĺe
pouŽidch mateľiálov, v dĺžke 60 (šesťdesiat) mesiacov odo dňa podpisu pľotokolu o odovzdaní
aprevzatí diela. V pľípade materiálov a výrobkov tvoľiacich dielo, na ktoľé poskytuje ich
vĺýľobca osobitnú záruku dlhšiu ako v pľvej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺzke
uvedenej výrobcom qychto materiálov alebo výľobkov.
7 .4 y prípade zániku závazku zhotoviteľa zhotovit' dielo bez toho, aby došlo k pľotokolárnemu
odovzdaniu diela, začína záručná doba plynúť odo dňa zánikrr záväzku zhotoviteľa zhotoviť
dielo.

].5 Y prípade qýskytu vád alebo nedorobkov na časti diela, začína plynúť záručná' Ięhota za
ucelenú, samostatne funkčnú časť diela, na ktoĺej sa vyskytnú vady a nedoĺobky, až nasledujúci
deň po odstľánení poslednej vady a nedoľobku. Po odstránení vady alebo nedoľobku sú zmluvné
strany povinné spísať pĺotokol podpísaný obidvoma zmluvnými stľanami.

7.6 Počas záručnej doby je zhotovitęľ povinný na svoju zodpovednost' a náklady, t. j. bezplatne
po obdľŽaní písomnej wýzvy objednávateľa odstránit'všetky vady diela, zaktoré zodpovedá.
7.7 Zhotoviteľ je povirrný pristupiť k odstľáneniu záručnej vady bez zbyočného odkladu a to
najneskôĺ do24 hodín pľi vadách brániacich riađnej pľevádzke diela a do troch dní pri vadách
ostatných. Pri odstľaňovaní záľučnej vady, zhotoviteľ je povinný postupovat' tak v súlade s
pokynmi objednávatel'a alebo vlastníka alebo správcu diela' Ak je pľedpokladaná doba
odstľánenia záľučnej vady dlhšia ako 7 dní, je zhotoviteľ povinný oznéłnit'túto skutočnosť
písomne najneskôľ v lehote 3 dní od obdrŽania ľeklamácie.
7.8 Pľed uplynutím záručnej doby vyzve objednávatel' zhotovitęl'a na vykonanie obhliadky
diela a zhodnotenia jeho stavu. obhliadka diela sa uskutoční v poslednom mesiaci záľučnej
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doby a jej výsledok bude Zachytený V pľotokole o ukončení záľučnej doby. V pľípacle výskytrr
vád sa tieto uvedú v pľotokole, pričom zlrotovitel' je povinĺý ich odstľánit'v stanovenej lehote,
inak do 30 dní od podpisu protokolu, po odstľárení vád bude táto skutočnost'pľotokoláme
zachytená' V prípade, ak zhotovitel' vady uvedené v pľotokole v uvedenej lehote neodstľáni,
má objedrrávatel' pľávo odstĺánit' vady sám alebo pľostľedníctvom tretej osoby na náklady
zhotovitel'a.

WII.
Postup a organizácia práce

8'l objednávatel' je povinný odovzdat'zhotoviteľovi stavenisko a zhotovitel, je povinný
ptevziat'stavenisko v lehote do 5 pľacovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.
8'2 Zhotovitel'má právo vykonávať všetky pľáce spôsobonr, ktoľý povażuje zanajrýchlejší
k riadnemu Zhotoveniu diela pľi rešpektovaní účelu tejto zmlu'uy, poŽadovanej kvality,
zmluvných teľmínov, haľmonogramu prác, kooľdinácie pľác s tľetími osobami.
8'3 Zhotovitel' sa zavazuje poskytovat' objednávatel'ovi počas zhotovenia diela nevyhnutné
infomácie apoŽadovanú súčinnost'. objednávatel' zabezpeč,í vlastnými kapacitami prípadne
úpľavy poklopov a dosypanie kľajníc vhodným mateľiálom.
8'4 Zhotovitel'pľeberá vplnom rozsahu zodpovednost'Zavlastné riadenie postupu pľác. za
bezpečnost' a ochr'anl zdravia vlastných pľacovníkov i pracovníkov subdodávatel,ov a
ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodľŽiavanie predpisov bezpečnosti pľáce a ochĺany zdravia pľi pľáci, ako aj platných
poŽiarnych predpisov. Zhotovitel' je povinný zabezpeč,it'vybavenie pľotokolárĺre pľevzatých
stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Naľiadenia vlády SR č. 38712006 Z. Z.
o požiadavkách na bezpečnostné zdľavotné označenie pľi pľáci a Naľiadenia vlády č.39612006
Z' z' Zhotovitel' je povinný dodržiavat'všetky pľedpisy, nolmy' vyhlášky a zźlkony týkajúce sa
BOZP ' Zhotoviteĺ' beľie na vedomie, že časÍ'pľác môŽe byt' vykon ávaná za plnej pľevádzky
objednávatel'a azaväzuje Sa zabezpečit' aoznač,iť stavbu tak, aby nedošlo kuľazu
zamestnancov o bj ednávateľa a/alebo tretích osôb.
8'5 objednávateľ od zhotovitel'a vyŽaduje systematický pĺístup k ochľane životného pľostľedia
vo všetkých etapách stavebných pľác. Pĺístup spočíva vo vytvorení, zavedení a udrŽovaní
spĺávne štruktuľovaného systému enviľonmerrtálneho manaŽérstva, ktory je súčast,ort
celkového systému ĺiadenia a súvisí so všetkými pľvkami enviľonmentálneho spľávania
zhotovitel'a.

8 '6 Zhotovitel' je povinný plnit' ohlasovaciu povinnost' v pľípade vzniku mimoľiadnych udalostí
(urazy, poŽiaľe' havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti
oznámit' neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetľenia a pľijatia
pľeventívnych opatrení.
8'7 Pĺáce. ktoľé vykazujuuž vpľiebelru ľealizácie nedostatky alebo sú v ľozpoľe s STN, musí
zhotovitel' na vlastné náklady nahĺadit' bezchybnými pľácami.
8'8 Zhotovitel' je povinný pouŽit' pĺe zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti'
aby na dobu pľedpokladanej existencie bola pľi bežnej údľŽbe zaručená požad'ovaná
mechanická pevnost'a stabilita ,požiarnabezpečnost'. hygienick é požlad'avky, ochĺana zdĺ-avia
a Životného pľostľedia a bezpečnost'pľi uŽívaní.
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8.9 Zhotovitel'zodpovedázačistotu a poľiadok pri zhotovení diela, zaväzuje sa odstránit'všetok
odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
8.10 Zhotovitel' počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedzit'
plynulost'preváđzky objednávatel'a, alebo subjektu' ktoľý je v jeho zľiaďovateľskej pôsobnosti.
Dôvod, rozsah a pľedpokladanĹr alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti pľevádzky je
zhotovitel' povinný pľeľokovat' s objednávateľom vopred.
8.1i objednávatel'si vyhĺadzuje pľávo vykázat'zo stavby akúkol'vek osobu, ktoľá je tam so
súhlasom zhotoviteľa. Ak pôjde o pľacovníka zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, títo sú
povinní takrito vykázanu osobu bezodkladne nahľadiť inou tak, aby v dôsledku vykázania
nedošlo k naľušeniu plynulosti pĺác.

IX.
Kontľola uskutočnenia diela

9'l objednávateľ je opľávnený kontľolovat' spôsob uskutočnenia diela zhotoviteľom
pĺostľedníctvom zodpovednej osoby ob.j ednávateľa.
9'Ż Zoďpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pľi zistení vád v priebehu výkonu prác
poŽadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstľĺĺnil a dielo vykonával ľiadnym spôsobom.
9'3 V pľípade zmeny subdodávateľa počas tľvania zmluvy medzi objednávatel'om a
zhotovitel'om je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predcháđza dňu, v ktorom má
Zmena subdodávatel'a nastat' oznźtmiť objednávatel'ovi zmenu subdodávatel'a a v tomto
oznátmení uviest' minimálne nasledovné :

a) podiel zákazky, ktory má v úmysle zadať subdodávatel'om, navrhovaných subdodávatel'ov a predmety
subdodávok,

b) navrhovaný subdodávatel' spĺĺal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho
dôvody na vylúčenie podl'a $ 40 ods. 6 písm. a) ażh) a ods. 7; opľávnenie dodávať tovaľ, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať sluŽbu sa preukazuje vo vďahu k tej časti predmetu zákazky alebo
koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.

X.
Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Bezpečnosť a ochÍana zdravia:
Zhotoviteľ sa zaväzuje: đodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiame a ekologické predpisy
na pľacovisku, zaistiť vlastný dozoľ nad bezpečnosťou práce v zmysle pľíslušných právnych
predpisov' vybaviť seba a svojich pľacovníkov osobnými ochĺaĺrnými pľostriedkami podľa
profesií, činností arizík na pľacovisku objednźlvatęľa, minimalizovať negatívne vplyvy
stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, pĺašnosť, emisiu, exhalátov zo spal'ovacích
motoľov'
70.2 Zhotoviteľ upozorní objednávatęľa na všetky okolnosti' ktoré by mohli viesť pri jeho
činnosti na pracovisku k ohĺozeniu života a zdľavia pĺacovníkov objednávateľa alebo d'alších
osôb, ktoľé by pľi jeho činnosti mohli vięsť k ohĺozeniu ptevádzky alebo bezpečnostného stavu
technických zariadení a obj ektov.
10.3 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za đodtžovanie pracovnoprávnych pľedpisov
a s nimi súvisiacich právnych pľedpisov.
10.4 Na účely tejto zákazky sazasubdodávateľov považuje hospodarsky subjekt' ktorý uzavľie
alebo uzavľel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.
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10.5 Zhotovitel'Zodpovedá Za celé aľiadnę plnenie Zmluvy počas celého tľvania zmluvného
vzťahu s objednávateľom ato bez ohl'adu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie,
V akom rozsahu aza akých podmierrok. objednávateľ nenesie akúkol'vek zodpovednosť voči
subdodávatel'om zhotovitel'a.
I0'6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Źe zoznam subdodávatel'ov, ktorýclr bude zhotovitel'
l,ryužívat' a ľovnako tak menný zoznam vlastných pracovníkov odovzdá objednávatel'ovi
v písomnej fotme najneskôľ pľi podpise tejto zmluvy.

XI.
Sankcie

11.1 V pľípade porušenia zmluvných záväzkov, sa zmluvné stľany dohodli na nasledovných
sankciách:
1l.1.1 v pľípade, Že buđe zhotovitel'v omeškaní s ukončením diela, je zhotoviteľ povinný
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 Yo z ceny djeĘa za kaŽdý ďeřl
omeškania,
lI.I.2 v pľípade omeškania sozač,atímvykonávaniaprác nadiele je zhotoviteľpovinný zaplatit'
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo ýške 100'- Eur zakaž,dý aj zač,aý deň omeškania,
11.1'3 vpľípade omeškania s odstránením vád a nedoľobkov diela ďalebo s nástupom na
odstľánenie vady je zhotovitel' povirrný zapIatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške
100,- Euľ zakaždý aj začaý deň omeškania,
I1'1.4 v pľípade poľušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávatęľov alebo ich
Zmeny má objednávatęľ narok na zmluvnú pokutu vo výške 5 %o z ceny pľedmetu zmLuvy za
každ'é poľušenie povinností a to aj opakovane'
Il'2 Zhotoviteľ má právo požadovat'od objednávateľa úľok z omeškania v prípade' ak
objednávatel' nezaplatí cenu za đie\o podľa faktuľy a to po mátnom uplynutí dodatočnej lehoĘ
15 dní odo dňa doručenia písomnej wýzvy zhotoviteľa vo výške podľa všeobecne záväzných
pľávnych predpisov.

11.3 objednávateľ má popľi zaplatení zmluvnej pokuĘ náĺok na náhľadu škody, ktoľá mu
vznlkla v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená zmluvná pokuta a to bez
ohľadu na výšku zmluvnej pokuty.
1I.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa poviĺrnosti splniť bez zbyočného
odkladu poľušenú povinnost', ani akýchkoľvek iných povinností podl'a tejto zmluvy, najmä
vykonať dielo včas.
IÍ'5 Zhotoviteľ nie je opĺávnený jednostranne započítat'svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto
zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený bez
ptedchádzajúceho písomného srihlasu objednávateľa postĘit' na tretiu osobu akékol'vek
náľoky, ktoré mu nazźi<lađe alebo v súvislosti s ýmto zmluvným vzťahom vzniknú.
II.6 Zhotovitel' sa zaväzuje odškodniť objednávatel'a v prípade, ak poľušením povinnosti
zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dôjde k uplatneniu náľokov
alebo sankcií zo stľany pľíslušných orgĺínov verejnej spľávy alebo tľetích osôb voči
objednávateľovi, a to v plnom rozsahu ýchto narokov či sankcií
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XII.
Vlastníctvo cliela

l2' 1 Vlastníkorn diela vľátarie jelro Zhotovený"h č".;i;;;bjednávatel,. od okam 1huzač,atiaprácna diele aŽ do pľotokolámeho odovzdania ai.lu, 
'oapärrĺedá 

zhotovitel, zaškody na diele.12'Ż YLastníkom všetkých vecí, ktoľé zhotouit.l' 
'uobrtaral 

k zhotoveniu diela, je do doby ichzabudovania do diela zhotovitel'. Zlrotovitel' nesie zodpovednost, Za škodu ako nazhotovovanom diele' tak na veciach k jelro zhotoveniu zaobstaran ých aždo okamihu riadnehoodovzdania diela obj ednávatel'ovi.
l2'3 Všetky podklady' ktoľé boli objednávatel'om zhotovitel'ovi odovzdané a boli vlastníctvomobjednávatel'a' zostávajú jeho vlastnícťvom a zhotov itel' za ne zodpovedá od okamihu ich

ir:łrĺ^l],:rž;J][:łlľ 
ojho záväzku podl'a tejto zmluvy je zhotovitel'povinný tieto dokumenty

12'4 Dňom podpísania pľotokolu o odovzdan í aprevzatí diela prechádza nebezpečenstvovzniku škody na ňom na objednávatel'a.
l2'5 Zm|uvné strany sa dohodli na tom, že každá, povinnost' uloŽerrá zhotovitel,ovi toutozmluvou alebo na jej zákIade sa povaŽ uje zapod.tut.'ú, čo zhotovitel, beľie na vedomie a nemávoči tomu žiadne výhrady.

XIII.

ĺ3'1 objednávatel' pľevez-. :':ľťä:,1ľľ'í,T.:'"l","',o zmluvou od zhotoviteľapísornným pľotokolom o odovzdan í a pľevzatí diela, ktorého návrh pľipľaví zhotoviteľ.Pľotokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami' alebo nimi poverenými zástupcami.13'2 v pľípade' ak objednávatel' odmietne prevziat' dielo alebo neposkytne na pĺevzatie dielapotrebnú súčinnost' v tom zmysle, že na výzvu Zhotovitel,a zaslanuobjednávatel,ovi v súlades ustanoveniami tejto znluvy, nebude žiadnym spôsobom ,."ugouá,, ul.bo že protokolo odovzdanÍ aprevzatí diela odmietne podpísat', bude dielo, pĺípadne jeho príslušná čast,povaŽovanáza odovzdanú v súlade s touto zmluvou a zhotovite 1' je zároveň opľávnený od tejtozmluvy odstupit'.
13'3 objednávatel'pľevezme dielo len v prípade, Že budú zhotovené podl,a záväznýchnoriema pľedpisov tak' aby slúŽili k uľčenému účelu, bezváda nedoľobkov. Výskyt vád a nedorobkovna diele' nepľedstavujúcich pľekáŽku užívaniadiela, nepĺedstavuje podl,a tejto zmluły dôvodpre odmietnutie odovzdania a pĺevzatia diela, ak .u zhotoviteľ zaviaže ich odstľánit,v primeľanej lehote. LaY IąLę

13 '4 Zadeň odovzdania diela sa ĺozumie deň podpisu protokolu o odovzdáv aní a ptevzatí diela.l3'5 odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia'
13'6' Najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred odovzd,aním aprevzatímdiela pľelo ží Zhotovjte1,objednávatel'ovi -jedno vyhotovenie dokumentácie skutočne zhotoveného diela. Spľacovanieclokumentácie skutočného stavu ajej odovzdanie vpožadovanom ľozsahu, aj na dátovýchnosičoch sa uskutoční najneskôľ do 3 (tľoch) týŽdňov po odovzd aní a pľevzatí diela.

XIV.
Odstúpenie od zmluvy

14'1 objednávateľ je opĺávnený odstúpit'od tejto zmluvy v prípade ak;a) zhotovitel'sa dostal do omeškania s vykonaním dieĺa o viac ako 30 dní.
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b) zhotovitel'nedodrŽuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a

podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými
právnymi pľedpismi a technickými normami,
c) zhotoviteľ nezačne, pľeľuší alebo zastaví lrykorrávanie diela ziných dôvodov ako dôvodov
na stľane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolnosti vyššej moci,
d) objednávateľ zistí, že zhotovitel' r,rykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktoľý
nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobrrého postavenia a existujú u neho dôvody na

r,1rlúčenie podľa $ 40 ods. 6 písm. a) ažl"l) aods. 7 zákona overejnom obstarávaní; anie je
opľávnený dodávať tovaľ, uskutočňovat'stavebné práce alebo poskytovať sluŽbu vo vzťahu
k tej časti predmetu zákazky, ktoľú má subdodávateľ plnit',
e) zhotovitel' je v likvidácii, alebo na jelio majetok bol vyhlásený konkurz alebo bolo voči
nemu zač,até ľeštruktuľalizačné konanie,
f) poruší akúkoľvek povinnost'podľa tejto zmluvy, ktoľá sa povaŽuje za podstatnú'
l4.2 odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane '

odstúpenie od zmluvy musí obsahovať pľesné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmlui,y
v zmysle aktuálneho znenia obchodného zákonníka.
14.3 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:
a) vykonať všetky potľebné opatrenia za účelom zabtánenia škody hr'oziacej objednávateľovi v
súvislosti s rrkončením ľealizácie điela zhotoviteľom,
b) odovzdat'objednávateľovi všetky đoklady súvisiace s dokončenou čast'ou diela, ako aj

podklady, ktoľé sú potľebné na dokončenie diela,
c) r,ypľatať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pľacovných dní od
účinnosti odstupenia,
d) písornne infoľmovať objeđnávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pľe dokončenie
diela.

xv.
Doručovanie

l5'1KaŽdávýzva, oznámenię alebo iný dokument, ktoľý má byt podľa tejto zmluvy doručený
druhej zmluvnej Stľane, sa bude povaŽovať za doručený:
1 5. 1 .1 v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne,
15.l.2 dľuhý pľacovný deň ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na poštovú pľepľavu

, ak bol odoslaný poštou alebo,
15.1.3 vdeň faxového prenosu, ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod., vkto4ýkoľvek
pľacovný deň, a v ostatných pľípadoch v pľacovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bol
dokument zaslaný ťaxom a doľučený dľuhej zmluvnej strane.

15.2 Pľi preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo k doručeniu
alebo žę obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala ľiadne vypísanú adresu a bola
odoslaná ako doporučená'żásielka alebo, žę faxováspráva bola ĺiadne adĺesovaná a odoslaná
a že odosielateľ akejkol'vęk faxovej spľávy möŽe pľedložiť potvĺdenie o faxovom prenose (

v ktorom bude uvedený dátum a čas prenosu ), podľa konkĺétnych okolností.
15.3 Ak sa písomnost'doručená faxom týka odstupenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej
pľe plnenie tejto zmluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len v pľípade, ak je písomnost'
doručená adľesátovi aj poštou alebo osobným odovzdaním do 3 (troch ) pracovných dní od
doĺučenia ťaxom.
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XVI.
Záryerečné ustanovenia

16.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpistr oboma zmluvnými stĺanami a ťtčinnost'

dňom nasledujúcim po dnijej zveľejnenia.

|6'Ż Zmluva je vyhotovená v dvoclr origirrálnych vyhotoveniach, z ktoľýclr jedno vyhotovenie
obdrží objednávatel' a jedno vylrotovenie zmluvy obdrží zliotoviteľ.
16.3 Zmenu tejto zmluvy je moŽné uskutočňovať výlučne fotmolt písomnýclr a očíslovaných
dodatkov podl'a zźtkoĺa č,' 34312015 Z. z. oveľejnom obstaľávaní aozmęne adoplnení
niektoých zákonov v znęní neskoršíclr predpisov , podpísanými oboma zmluvnými stľanami.

16'4 Všetky infomácie, vľátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného
vzťahu. sú považované obidvotna zmluvnými stľanami za dôverné. S výnimkou infornrácií
x,ryŽiadaných tľetírni osobanri, ktoľých oprávnenie vyplýva z príslušných pľávnych pľedpisov
a informácií oznámených pľávnym a ekonomickým poľadcom, žiađna zo zmluvnýclr strátr nie
je opľávnená pouŽit', alebo poskytnút' informácie o predmete diela, alebo jeho časti iným
osobám bez pľedchádzajuceho písomného súhlasu druhej zmltrvnej strany.

16.5 Zmluvné strany berú na vedomie, ž'e táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa

zźlkona č' ŻnlŻ000 Z'z' o slobodnom pľístupe k informácĺám a o Zmene a doplnení niektorych
zákonov v znení neskorších pľedpisov.

16.6 Práva a povinnosti zmltrvných stľán, ktoľé nie sú výslovne upravené touto zmluvou'
a všetky z nej zaĺnýšľané vzt'ahy sa budú riadiť, interpľetovat' a uplatňovat' podl'a pľíslušných
ustanovení s1ovenských právnych pľedpisov.

16.] Yzťahy aspoľy vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými pľávnymi
pľedpismi. Stľaĺry sa zaväzuju ľiešiť prípadné Spory vzniknuté ztejÍo zmlur,1'' vŽdy najskôľ
vzájomnýmjednaním.
16.8 V pľípade, že niektoľé ustanovenie tejto zmluvy sa Stane neplatným, alebo

neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmlur.y ako celku. Pľe tento pľípad sa zmluvné
strany zavázuju, że takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahĺadia ustanovením
iným, ktoľé ho v pľávnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahĺadzuje.

16.9 Zmluvné strany vyhlasujú' že si zmluvu pľečítali, sjej obsahom sa ľiadne apodĺobne
oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluł1' sťl im zrozumiteľné a vy'jadrujú slobodnú
avážnu vôľu zmluvných stľán, ktorá nebola pľejavená v tiesni anl za nápadne nevýhodných
podmienok, čo zmluvné strany potvľdzujú svojimi podpismi.
16.10 Neoddęliteľnou súčasťou zmluvy sú:

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kĺitérií a
Pľíloha č' 2 Položkovid ocenený výkaz výmeľ

30. ł. ,Cł2/ ĺ/-/V Staškove dňa 4 'r bv
Za objednávatel'a

v7puĄ/€,
, ,' ĺ tffifiotov1Ĺela

Martin P.- '
preds _-.đvenstve

ľvl;{lsJaĺoslav
člen

**ŕs- ''-'r'
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oBEC STAŠrov
obecný úl'acl Staškov Ul. JozeÍa l(ľoneľa 588 023 53 Stašlĺoi,

l .i 04ll 4302724, l,'. ' 04l/ 43 4(r233" i,l:'lj stask(ltl\'tl/íilgnlail.colll
ľČo: o:14293, DIČ: 20205 53Ż]l

Pľíloha č. 5

Ueháđzač, vyhlasuje, že JE / NIE JE* platiteľom DPH.

CenR stanovcnń zn celý pľedmet zákĺlzlĺy obsahuje všetlty nńlrlłĺly súvisiacc s prcdmctom obstĺľávania v súlĺde s opisoln pľednletu

z{llĺłzlly. V súvislosti s touto zńkłzlĺou ltcvznilrnú vcľcjnómu obstłľávatel'ovi żiadne iné dodatočné nńklady.

V Trenčíne, dňa 17.8 2021

/d}\-.
<źźź--

t]ĺ)Ĺĺ\S Sln','' -
Ĺ)ĺ,,:' > '

-.lľn')ł1,ry

Jng. Roman vlu.r,yn.Lý
na základe plnej moci

Bankové spojenie: Kom'erční banka, a.s.,

pobočka zahraničnej banky Bľatislava

TeIefón: 0910 803 947

Statutáľni zástupcovia podl'a dokladu o opľávnení podnilĺat': Ing. Roman VlachynsĘ na

základe plnej moci

Zapísaný v Obchodný ľegisteľ olĺľesného srĺdu Tľnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10798/T

ICo: 3Í65140Ż

Aclľesa sídla uchádz^č'^i Orcšianska 316817, 917 01, Tľnava

obchodné meno spoločnosti: COLAS Slovakĺa, a.s.

Návrh na plnenie kritérií

Názov zákaz|<y:,,opľava a úĺlľžba mĺestnych lĺomunĺkácií v obci Staškov-riselĺ l(ýčeľat'

DIC: 2020492111

IBAN: SKll 8100 0001 0700 5747 0257

e-mail: rom an.vlachynsĘ@colas-sk.sk

IC DPH: sK20Ż0492lll

CENA CELKOM

,,opr'ava a ridržba miestnych
komunikácii v obci Staškov-
úsek Kýčera''

Názov predmetu obstaľávania :

5 459,69 e

Celková cena bez DPH

l 091'94 €

DPH

6 551'63 €

6 55l 
'63 

€

Celková cena s DPH

r:i i
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Zadanie s výkazom výmer
Stavba:

Objekt:

Zhotovitel':

oprava a údżba miestných komunikácií v obci Staškov

Úsek _ Kyčera
COLAS Slovakia, a.s.

JKSO:
Dátum 18.8.2021

P.C. KCN KÓd polożky Skrátený popis MJ Výmera
Cena

jednotková Cena celkom

1

5

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

Komunikácie

ostatné konštrukcie a práce-búranie

Presun hmôt HSV

Celkom bez DPH

I

99

5 459,69

t)

5

4

3

2

221

221

221

221

221

001

577151213

573111113

564831 1 1 1

111101101

998225111

919735112

'156.675
asfaltovým akejkol'vek objektu
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom

Rezanie existujÚceho asfaliového krytu alebo podkladu hlbky
nad 50 do 100 mm

Betón asfaltový hrubozrnný AC16 pre obrúsnu Vrstvu po

zhutnenÍ hr.60mm

Postrek Živičný infiltraČný s posypom kamenivom z asfaltu
cestného v mnoŽstve 1' 50 kg/m2

426 - 1,1

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr'po
zhutnenĺ 100 mm

uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do

m

m2

m2

m2

m2

426,

426

468

468,600

3,200

156,675
156,675

7,500

0,26

2,57

9,06

0,44

2,88

0,97

3 859,56

187,44

1 349,57

3, 10

40,74

"--4
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