
Zmluvy o dielo 0912022/vo

uzavretá podl'a ustanovenia $ 536 a nasl. zźtkona č. 5l3/1991 Zb. obchodného zákonníka
v platnom znení medzi

I.

Zmluvné stľany
Zhotovitel'
obchodné meno spoločnosti: Marek Lacho DLAŽBY Z KAMEŇA
Adresa sídla spoločnosti: Lukovská 3738lŻ2,949 01 Nitra
lČo: 47 |Ż97 |9
DlČ: 1085933 l23
tČ opľĺ: SKl085933l23
Bankové spojenie: Tatľa Banka
Číslo účtu: 2949|01l73/l100
IBAN: SK6l I 100 0000 0029 4910 I 173

Zastupený: Marek Lacho
Tel: +421908589662
E-mail: marek.lacho@post.sk
Zapisaný v ZRSR okresného úradu v Nitre, číslo ŽR: 430-43Ż6l
(ďalej len',zhotoviteľ'')
a

objednávateľ:
Názov:
Adresa:
Kľajina:
Zastupený:
IČo:
DIČ:
Banková inštitúcia:
Číslo účtu:

e-mail:
(ďalej ako,.objednávateľ")

obec Staškov
ul. Jozefa Kronera 588' 023 53 Staškov
Slovenská republika
Ing. Ladislav Šimčisko -starosta obce
003l4Ż93
Ż0Ż055327 I
Prima banka Slovensko, a. s.

sK81 5600 0000 00027961 5001

starosta@staskov.sk

II.

Úvodné ustanovenia
2.l Túto zmluvu uzatvára1u zmluvné strany ako výsledokzákazky realizovanej postupom
podl'a zákona č,. 34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoých
zákonov v zneni neskorších predpisov na predmet ,,Pokládka dtažby pred budovou
obecného úradu Staškov"
objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie Výzvou na predkladanie ponúk postupom podl'a
$ l 17 zákona o verejnom obstarávaní'



2.2 Do predmetneho postupu zadźĺvanía zákazky predloŽil súťaŽnú ponuku aj zhotovitel'' Na
zák\ade vyhodnotenia súťaŽných ponúk predloŽených v rámci pľedmetného postupu zaďávania
zákazky zmluvné stľany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejawjú svoju vôl'u dohodnúť
podmienky a spôsob rca|ízácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej zákazky'

III.

Pľedmet zmluvy a účel zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je rea|izácia diela: ..Pokládka dlažby pred budovou obecného
úradu Staškov" ( práce bez materiálu) v súlade s Návrhom na plnenie kńtéńí a cenovou
ponukou-rozpis, ktoľé sú neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zaväzuje

zhotoviť dielo, za podmienok určených v tejto zmluve'
3 '2 Zhotovitel' je podl'a tejto zmluvy povinný vykonat'dielo v súlade s podmienkami verejného
obstarávania a podl'a pokynov objednávatel'a. Zhotovitel'sa zaväzuje odovzdat'vykonané dielo
objednávatel"ovi ńadne a včas'
3.3 Súčasťou diela je dodávka a montáŽ všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotovitel'a
ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špeciťrkácii diela (súčast'ou tejto Špecif,rkácie je
rozpočet)
3.4 Súčast'ou diela sú doklady o vykonaných skúškach, ľevízne správy, atesty a certiťrkáty,
uŽívateľské manuály, ako aj akékol'vek ďalšie listiny, ktorých doloŽenie k predmetu diela
vyp|yva z právneho predpisu a\ebo z obchodných zvyklostí; vŠetky listiny musia byt'
vyhotovené v slovenskom jazyku.
3.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so vŠetkými
relevantnými podkladmi' obhliadol si miesto rca|izácie diela a v tejto súvislosti ako odborne
spôsobilá osoba nemá žĺadne otázky či pripomienky. TaktieŽ skontroloval predloŽené podklady
a tieto nevykazujú Žiadnu vadu, na ktoru by mal objednávatel'a upozorniť ďalebo ktorá by
mohla kompl ikov ať r ea|lzáciu samotného di el a.

3.6 Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje' że na štúdium podkladov apńpravu ręa|izácie diela mal
dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnost'ami sa podrobne oboznámil.
3.7 Sričast'ou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne
uvedené, ak íde o práce a dodávky, ktoľých potreba vyplýva z bežnej organiztĺcĺe pľáce
zhotovitel'a alebo' ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by
neplnilo poŽadovaný účel alebo, ak ich potľeba obvykle vyplýva z povahy diela.
3.8 objednávatel' za podmienok uvedených v tejto zmluve pľevezme riadne a včas ukončené
dielo bez vád a nedorobkov. objednávatel' zapodmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí cenu
diela.

3.9 Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá Žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej,
prílohami' ako aj v súlade So vŠeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými
aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je
pouŽiteľné na dojednaný účel a pokial' má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách.
3.l0 Zhotovitel' je povinný zabezpečiť' aby počas doby realizácie projektu audrŽatel'nosti
projektu nedošlo k podstatnej zmene projektu. Porušenie uvedenej povinnosti zhotovitel'om je
podstatným poruŠením Zm|uvy o dielo a objednávatel' je povinný vrátit' NFP alebo jeho čast'

2



vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého doŠlo k poruŠeniu podmienok v dôsledku
vzniku podstatnej zmeny projektu.

IV.
Miesto, čas a spôsob plnenia

4' l Miestom plnenia je: obecný úrad Staškov
4.2 Zhotovitel' sa zaväzuje zręa|izovat'práce maximálne do 3l ' ]. z02Ż
4.3 NedodrŽanie termínov Sa povaŽuje za podstatné porušenie zm|uvy a oprávňuje
objednávatel'a na okamŽité odstúpenie od tejto zmluvy.
4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámit' objednávateľovi vznik akejkoľvek
udalosti' ktorá bráni alebo st'aŽuje uskutočnenie prác amá za následok predĺŽenie dohodnutej
lehoty ukončenia stavebných prác.

4.5 Predmet plnenia podl'a tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi
objednávatel'om a zhotoviteľom. Zlrotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní diela
objednávateľovi predloŽit' dokumenty a doklady, potrebné k ńadnemu uŽívaniu diela. Pokial'
bude akýkoľvek doklad absentovat', dielo sa až do času jeho predloŹenia povaŹuje za
neodovzdané'
4'6 Ak zhotovitel' pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa
objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
4'7 Zhotovitel' je oprávnený prerušit' práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je
prekáŹka, ktoľá nastala nezávisle od vÔle zmluvnej strany povinnej plnit' a bráni jej v splnení
povinností uloŽenej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením
správneho orgánu, pokiaľ nemoŽe predpokladať, Že by povinná zmluvná strana mohla túto
prekáŽku alebo jej následky prekonat'alebo odstrániť ataktíeŽ, Žeby mohla túto prekáŽku
v čase vzniku záväzku predpokladaI'' ZazźĺsahvyŠŠej moci sa povaŽuje najmä vojnový konflikt,
výskyt povodní, Zemetľasenie' generálny štrajk, uskutočnenie archeologického prieskumu,
zač,atie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo Živočíchov v lokalite,
v ktorej sa má nachádzat'dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych oľgánov,
ktoré bránia výkonu diela.
4.8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, Že Zhotoviteľ je oprávnený prerušit' práce na diele
v pńpade, ak z poveternostných dovodov nemôŽe dielo vykonat' V kvalite zodpovedajúcej
poŽiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie musí byt písomne
odsúhlasené obj ednávatel'om.
4.9 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o preruŠení výkonu
diela podľa predchádzajúceho ustanovenia zmluvy písomne informovat' objednávatel'a.
V prípade' ak objednávateľ s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní
diela. zhotoviteľ je povinný okamŽite pokračovať v zhotovení diela. ak to neodporuje právnym
predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky moŽný. Zmluvné
strany sa dohodli, Že zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli
v dôsledku zhotovenia dielazanevhodných povetemostných podmienok na základe písomného
stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.
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V.
Cena za dielo

5' l Zmluvná cena diela sa povaŽuje Za cenľ maximálnu a nemennú, ktorá je platná a závazná
počas celej doby výstavby aŽ do úplného a ńadneho ukončenia diela.
5' l .l celkova zm|uvná cena bez DPH - l5 200'- EUR
5.l.2 sadzbaŻ}o/oDPH - 3 040,- ERU
5.l.3 celková zmluvná cena vrátane DPH - l8 240,- EtiR
(slovom osemnást'tisícdvestoŠtyridsat' eur)
5.2 Ak uchádzac nie je platcom DPH' na skutočnost'' Že nie je platcom DPH, upozomí
označením,'Nie som platcom DPH".
5.3 Cena diela je stanovená najmä na zá,k|ade celkovej cenovej ponuky zhotovitel'a podľobne
Špeciťrkovanej podľa oceneného výkazu výmer .

Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, sluŽieb a prác uvedené
v Prílohę č. 2 tejto zmlui,ry zahŕŤnju vŠetky náklady zhotovitel'a na ńadne zhotovenie predmetu
plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia.
5'4 objednávatel' má právo Zmenit', zuŽit' alebo rozšírit' rozsah jednotliých prác a dodávok
realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto
prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podl'a Prílohy ě. 2 tejto zmluvy' Ak
pÔjde o také pľáce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena
dohodnutá na zźlk|ad,e cenovej kalkulácie, ktoru je zhotoviteľ povinný predloŽit'
objednávateľovi vopred na písomné odsúhlasenie.
5.5 V zmluvnej cene diela sú zahmuté všetky pńame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené
so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých vyrobných, pteváďzkových a
administratívnych réżii zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávatel'skej
dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réŽií,
ktoré sú potrebné na kompletnu realízáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela

VI.
Platobné podmienky

6.1 objeđnávatel' je povinný zaplatít' zhotovitel'ovi konečnú cenu za dielo na základe
protokolámeho odovzdania diela zhotovitel'om.
6.2 Faktúra konečného vyúčtovania bude vystavená nazák|ađe výmery skutočne prevedených
prác do 7 dní od preberacieho konania, na ktorom objednávatel'prevezme dielo od zhotovitel'a.
Prílohou faktury bude podpísaný Protokol o odovzdaní diela.
6.3 Akékol'vek Zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasit' v zmysle ustanovenia $
547 obchodného zźtkona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej priľáŽky.
6.4 Cena za dodanie tovaru' uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie sluŽby musí by
stanovená vzmysle zákona NR SR č.18/l996 Z. z. o cenách vznení neskorších predpisov,
vyhlášky MF SR č.87l1996 Z. z.,ktorou sa vykonávazákono cenách.
6.5 Po protokolárnom odovzdaní aprevzati predmetu zmluvy, na základę pľeberacích
protokolov potvrdených objednávatel'om, na zhotovitel'om vystavenú faktúru, ktorej splatnost'
je do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávatel'ovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, Že
dohoda o lehote splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam
Zho to vite l' a zo záv dzko vého vzt'ahu za|ożeĺého zml uvo u.
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6.6 Faktúra musí obsahovat' ná|ężitosti podl'a $ 74 zákona č. ŻŻŻl2OO4 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorŠích predpisov. objednávatel' je oprávnený namietat' vecnú a formálnu
správnost'a úplnost' ťaktúry či jej povinných pńloh najneskôľ do uplynutia lehoty jej splatnosti'
Nová lehota splatnosti zač,inaplynút'od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúľy
do sídla obj ednávatel'a.

ó.7 Zmluvné strany sa dohodli, Že po dobu nevyhnutnú pre administratívnu t-rnančnú kontrolu
prísluŠnej Žiadosti o čerpanie nenávratnóho f-rnančného pńspevku, vrátane täktúry zhotovitel'a
vystavenej objednávatel'om za účelom financovania ceny podl'a faktúry a ich pńloh, ako aj po
dobu certifikácie platby zo strany prísluŠných ńadiacich a kontľolných orgánov, bude v prípade
omeškania objednávateľa s úhradou takejto faktúry mať zhotovitel'nárok na úhľadu úrokov z
omeŠkania vo výŠke 0,001% dlŽnej sumy denne.
6.9 objednávatel' neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
6' l0 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotovitel'ovi právo na vystavenie ťaktúľy
objednávatel'ovi '

VII.
Zmluvné záruky

7 'I Zhotovitel' je zaviazaný zhotovit' dielo podl"a tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje
všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montáŽnych prác,
dodat' kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu,
vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia bý' vyhotovené v kvalite
poŽadovanej objednávateľom' t.j. v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISo,
technickými poŽiadavkami na tovar a musia byt v súlade s podmienkami výkazu výmer'
nevynímajúc pokyny obj ednávatel'a.
7.2 Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotovitel' je povinný zabezpečit' uskutočnenie
týchto skúšok pred odovzdaním dięIa za účasti objednávateľa.
7.3 Zhotovitel' poskytuje na dielo záruku za riađne vykonanie stavebných prác, vrátane
pouŽitých materiálov, v dĺŽke ó0 (šest'desiat) mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní
aprevzati diela. V pńpade materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich
výrobca osobitnú záruku dlhšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dízke
uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo vyrobkov.
7 .4 v prípade zániku závđzku zhotoviteľa zhotovit' dielo bez toho, aby došlo k protokolárnemu
odovzdaniu diela, začína záručná doba plynút'odo dňa zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť
dielo.
7 .5 v prípade výskyu vád alebo nedorobkov na časti diela. začína plynúť zźručná lehota za
ucelenú, samostatne funkčnú čast'diela. na ktorej sa vyskytnú vady a nedorobky. aŽ nasledujúci
deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo nedorobku sú zmluvné
strany povinné spísat' protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
7.ó Počas záručnej doby je zhotovitel'povinný na svoju zodpovednost'a náklady,t. j. bezplatne
po obdrŽaní písomnej výzvy objednávateľa odstľánit' všetky vady diela, zaktoté zodpovedá.
7.7 ZhoÍovitel je povinný pristúpit' k odstráneniu záručnej vady bez zbyočného odkiadu a to
najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej pĺevádzke diela a do troch dní pri vadách
ostatných. Pri odstľaňovaní záručnej vady, zhotoviteľ je povinný postupovat' tak v súlade s
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pokynmi objednávatel'a alebo vlastníka alebo správcu diela. Ak je predpokladaná doba
odstľánenia záruč,nej vady dlhšia ako 7 dní, je zhotovitel' povinný oznámiť túto skutočnost'
písomne najneskÔľ v lehote 3 dní od obdrŽania reklamácie.
7'8 Pred uplynutím záruč,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 záruěnej doby' V pľípade výskytu
vád sa tieto uvedú v protokole, pričom zhotoviteľ je povinný ich odstránit' v stanovenej lehote,
inak do 30 dní od podpisu protokolu; po odstránení vád bude táto skutočnost' pľotokolárne
zachytená. V prípade, ak zhotoviteľ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstráni'
má objednávatel' právo odstránit' vady sám alebo prostľedníctvom tľetej osoby na náklady
zhotovitel'a.

VIIT.
Postup a organizácia pľáce

8'3 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom' ktoý povaŻuje za najrýchlejší
k ńadnemu zhotoveniu diela pri reŠpektovaní účelu tejto zmluvy, pożaďovanej kvality,
zmluvných termínov, harmonogramu prác, koordinácie prác s tretími osobami'
8'4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné
informáci e a poŽadov anú súčinnost''
8'8 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastnó ńadenie postupu prac, za
bezpečnost' a ochĺanu zdravia vlastných pľacovníkov i pľacovníkov subdodávatęľov a
ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrŽiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zđtavía pń práci, ako aj platných
poŽiarnych predpisov. Zhotovitel' je povinný zabezpečiť vybavenie protokoláme pľevzatých
stavenísk bezpečnostným značením vzmysle lrtrańadenia vlády SR č. 38712006 Z. Z.

o poŽiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nańadenia vlády č,.396lŻ006
Z. z. Zhotovitel' je povinný dodľŽiavať všetky predpisy, nolTny' vyhláŠky a zźtkony týkajúce sa
BOZP. Zhotovitel'berie na vedomie, Že čast'prác môŽe byt vykonttvaná za plnej prevádzky
objednávatel'a azaväzuje Sa zabezpečit' a označit' stavbu tak, aby nedošlo k úrazu
Zamestnancov objednávateľa ďalebo tľetích osôb.
8.9 objednávateľ od zhotoviteľa vyŽaduje systematický prístup k ochrane Životného prostredia
vo všetkých etapách stavebných prác. Pľístup spočíva vo Vytvorení, zavedení a udrŽovaní
správne štruktúrovaného systému enviľonmentálneho manažérstva, ktoý je súčast'ou
celkového systému riadenia a súvisí so všetkými prvkami environmentálneho spľávania
zhotoviteľa.

8.l0 Zhotoviteľ je povinný plnit' ohlasovaciu povinnost' vprípade vzniku mimoriadnych
udalostí (urazy, poŽiarc, haváne a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto
udalosti oznámit'neodkladne aj objednávatel'ovi za účelom objektívneho vyšetľenia a prijatia
preventívnych opatrení.
8.1l Práce, ktoré vykazujuuż v pńebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpoťe s STN, musí
zhotovitel' na vlastné náklady nahľadiť 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 zaruč,ęna poŽadovaná
mechanická pevnost' a stabilita ,poŽiama bezpečnost', hygienick é poŽiadavky, ochrana zdravia
a Životného prostľedia a bezpečnost' pri uŽívaní.
8.l3 Zhotovitel' zodpovedá za čistotu a poriadok pri zhotovení diela, zavđzqe sa odstrániť
vŠetok odpad, ktorýje výsledkomjeho činnosti na svoje náklady.
8.I4 Zhotovitel' počas uskutočňovania prác nesmie svojou ěinnost'ou bezdÔvodne obmedzit'
plynulosť prevádzky objednávatel'a, alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovatel'skej pôsobnosti.
Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je
zhotovitel' povinný prerokovat' s objednávatel'om vopred.
8.l5 objednávateľ si vyhradzuje právo vykázať zo stavby akúkoľvek osobu, ktorá je tam so
súhlasom zhotovitel'a. Ak pojde o pracovníka zhotoviteľa alebo jeho subdodávatel'a, títo sú
povinní takúto vykázanu osobu bezodkladne nahradit' inou tak, aby v dôsledku vykázanía
nedoŠlo k naruŠeniu plynulosti pľác'

IX.
Kontrola uskutočnenia diela

9'l objednávateľ je oprávnený kontľolovat' spÔsob uskutočnenia diela zhotovitel'om
prostľedníctvom zodpovednej osoby objednávatel'a'
9'Ż Zoďpovedná osoba objednávatel'a je oprávnená pń zistení vád v priebehu výkonu prác
poŽadovat', aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom.
9.3 V prípade Zmeny subdodávateľa poěas tľvania zmluvy medzi objednávateľom a
zhotovitel'om je povinný zhotovitel' najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má
Zmena subdodávatel'a nastat' oznámit' objednávateľovi zmenu subdodávatela a V tomto
oznámení uviest' minimálne nasledovné:

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

b) navrhovaný subdodávatęl'spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho
dôvody na vylúčenie podl'a $ 40 ods. 6 písm. a) aŽ h) a ods. 7; oprávnenie dodávat' tovar, uskutočňovat'
stavebné práce alebo poskytovat' sluŽbu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo
koncesie. ktoý má subdodávatel' plniť.

X.
Poistenie a ochľana zdravia

10'1 Bezpečnost' a ochľana zdtavía:
Zhotoviteľ sazaväzuje: dodrŽiavat'bezpečnostné, hygienické, poŽiarne a ekologické predpisy
na pracovisku. zaistiť vlastný dozoľ nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných právnych
predpisov, vybavit' seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa
profesií, činností anzik na pracovisku objednávatel'a' rninimalizovať negatívne vplyvy
stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnost'' emisiu, exhalátov zo spal'ovacích
motoľov.
I0.2 Zhotovitel' upozorní objednávatel'a na všetky okolnosti. ktoré by mohli viesť pri jeho
činnosti na pracovisku k ohĺozeniu Života azdravia pracovníkov objednávateľa alebo ďalŠích
osôb, ktoré by p.i jeho činnosti molrli viest' k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu
technických zariadení a objektov'
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l0'3 Zhotovitel' zodpovedá vplnom ľozsahu za dodtżovanie pracovnoprávnych predpisov
a s nimi súvisiacich právnych predpisov'
10.4 Na účely tejto zákazky saza subdodávateľov povaŽuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie
alebo uzavrel so zhotovitel'om písomnú odplatnú zmluw na plnenie určitej ć,astí zákazky.
l0'5 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného
vzt'ahu s objednávatel'om a to bez ohl'adu na to, či zhotovitel' pouŽil subdodávky alebo nie,
v akom rozsahu aza akých podrnienok. objednávateľ nęnesie akúkoľvek zodpovednost' voči
subdodávateľom zhotovitel'a.
10.ó Zmluvné strany sa dohodli na tom' że zoznam subdodávateľov, ktorých bude zhotovitel'
vt1uŽívaÍ' a rovnako tak menný Zoznam vlastných pracovníkov odovzdá objednávatel'ovi
v písomnej forme najneskôr pri podpise tejto zmluvy.

XI.
Sankcie

l1.1 Vprípade poruŠenia zmluvných záväzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných
sankciách:
1 l.l ' l v prípade, Že bude zhotoviteľ v omeŠkaní s ukončením diela, je zhotovitel' povinný
zap|atiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 oÁ z ceny díďrazakaŹdý deň omeškania,
||.| 'z v pńpade omeškania so začatím vykonávania prác na diele je zhotoviteľ povinný zaplratlt'
objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 200,_ Eur zakaŹdý aj zač,atý deň omeškania,
l l ' l.3 v pńpade omeškania s odstránením vád a nedorobkov diela ďalebo s nástupom na
odstľánenie vady je zhotoviteľ povinný zaplatit' objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
500,- Eur zakaŽdý aj zač,atý deň omeškania,
1 l.l.4 v prípade poruŠenia ktoľejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávatel'ov alebo ich
zmeny má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výŠke 5 Yo z ceny predmetu zmluvy za
kaŽdé porušenie povinností a to aj opakovane,
II.Ż Zhotoviteľ má právo poŽadovat' od objednávateľa urok z omeškania v prípade, ak
objednávateľ nezaplatí cenu za dielo podľa ťaktúry a to po márnom uplynutí dodatočnej lehoty
15 dní odo dňa doručenia písornnej výzvy zhotovitel'a vo výške podl'a všeobecne záväzných
právnych predpisov'
l 1.3 objednávatel' má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody' ktorá mu
vznikla v dôsledku porušenia povinnosti, pľe ktoru bola stanovená zmluvná pokuta a to bez
ohl'adu na výšku zmluvnej pokuty.
|I.4 Zapl,atenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti splnit' bez zbytočného
odkladu porušenú povinnost', ani akýchkol'vek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä
vykonať dielo včas.

l 1.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítat' svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto
zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený bez
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpit' na tretiu osobu akékoľvek
nároky, ktoľé rnu na základe alebo v súvislosti s týnto zmluvným vzt'ahom vzniknú.
|l.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodnit' objednávateľa v pńpade' ak porušením povinnosti
zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dôjde k uplatneniu nárokov
alebo sankcií Zo strany príslušných orgánov veľejnej správy alebo tľetích osôb voči
objednávatel'ovi. a to V plnorn rozsahu týclrto nárokov či sankcií
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XIt.
Vlastníctvo diela

l2.l Vlastníkom diela vrátane jeho zhotovených častí je objednávatel'. od okamihu zać,atĺaptác
na diele aŽ do protokolárneho odovzdania diela, zodpovedá zhotovitel'za škody na diele.
l2.2 Vlastníkom vŠetkých vecí, ktoré zhotovitel'zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel'. Zhotovitel' nesie zodpovednost' Za Škodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných aŽ do okamihu ńadneho
odovzdania diela obj ednávateľovi.
l2.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané a boli vlastníctvom
objednávateľa' zostávajú jeho vlastníctvom a zhotovltel za ne zodpovedá od okamihu ich
prevzatia. Po splnení svojho záväzku podl'a tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný tieto dokumenty
vrátiť objednávateľovi.
l2.4 Dňom podpísania protokolu oodovzdani aptevzatí diela prechádza nebezpečenstvo
vzniku škody na ňom na objednávatel'a.
12.5 Zm|uvné stľany sa dohodli na tom, Źe kaŽďá povinnosť uloŽená zhotovitel'ovi touto
zmluvou alebo na jej základ'e sa povaŽuje za podstatnú, ěo zhotoviteľ beńe na vedomie a nemá
voči tomu Żiađne výhrady.

XITI.
Odovzdanie a prevzatie diela

l3'l objednávatel' prevezme dielo dokončené vsúlade stouto zmluvou od zhotoviteľa
písomným protokolom o odovzdaní aprevzatí diela, ktorého návrh pńpraví zhotoviteľ.
Protokol bude podpísaný Štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami.
l3.2 V prípađe, ak objednávateľ odmietne prevziat' dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebnú súčinnost' v tom zmysle, Že na výzlu zhotoviteľa zaslanú objednávatel'ovi v súlade
s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Žiadnym spôsobom reagovat' alebo Že protokol
o odovzdaní aprevzatí diela odmietne podpísat', bude dielo, prípadne jeho prísluŠná časť
povaŽovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou a zhotovitel' je zároveň oprávnený od tejto
zmluvy odstúpiť.
13.3 objednávateľ prevezme dielo lęn v prípade, Že budú zhotovené podl'a závazĺých nońem
a predpisov tak, aby slúŽili k určenému účelu, bezvád a nedorobkov. Výsky vád a nedorobkov
na diele, nepredstavujúcich prekáŽku uživania diela, nepľedstavuje podľa tejto zmluvy dôvod
pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela' ak Sa zhotoviteľ zavíaŽe ich odstrániť
v primeranej lehote.

|3 .4 Za deň odovzdania dięla sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdáv ani a ptevzatí diela.
13.5 odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

XIV.
odstúpenie od zmluvy

l4.1 objednávateľ je opľávnený odstúpiť 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' nedodrŽuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametľe a
podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vŠeobecne zavaznýmí
právnilmi predpismi a technickými normami,
c) zhotovitel' nezačne, preruŠí alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov
na strane objednávatel'a alebo z dÔvodov výskytu okolnosti vyššej moci,
d) objednávatęl' zistĺ, Že zhotovitel' vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa' ktorý
nespĺňa podmienky úcasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na
vylúčenie podl'a $ 40 ods.6 písm. a) aŽh) aods. 7 zákona overejnom obstarávaní; anie je
oprávnený dodávat'tovar' uskutočňovať stavebnó práce alebo poskytovať sluŽbu vo vzt'ahu
k tej časti predmetu zákazky, ktoru má subdodávatel'plnit',
e) zhotovitel' je v likvidácii' voči zhotovitel'ovi bolo začaté konkuľzné konanie alebo
ľeŠtrukturalizač,ĺé kon ani e'
f) poruŠí akúkol'vek povinnost'podľa tejto zmluvy, ktorá sa povaŽuje za podstatnú.
14.2 odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnost' dňom jeho doručenia druhej zmluvnej Strane .

odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dÔvodu odstúpenia od zmluvy
v zmysle aktuálneho znęnia obchodného zákonníka.
l4.3 Po odstúpení od zmluvy je zhotovitel'povinný:
a) vykonat'vŠetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hľoziacej objednávatel'ovi v
súvislosti s ukončením realizácie diela zhotovitel'om'
b) odor,'zdat' objednávatel'ovi všetky doklady súvisiace s dokončenou čast'ou diela, ako aj
podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela'
c) vypratat', opustiť a odovzdat' objednávatel'ovi stavenisko do piatich pracovných dní od
účinnosti odstúpenia,
d) písomne informovat'objednávatel'a o vŠetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie
diela

xv.
Doručovanie

15.1 KaŽdá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byt podľa tejto zmluvy doručený
druhej zmluvnej Strane, sa bude povaŽovat'za doručený:
l5.1' 1 v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne,
15.1.2 druhý pracovný deň ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na poštovú prepravu
, ak bol odoslaný poštou alebo,

15.1.3 vdeň ťaxového prenosu ' ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod., vktorykol'vek
pracovný deň, a v ostatných prípadoch v pľacovný deň nasledujúci po dni odoslania' ak bol
dokument zas|aný faxom a doručený druhej zmluvnej strane.
15.2 Pri preukazovaní doručęnia dokumentu bude dostatočné preukŁat', Že došlo k doručeniu
alebo Že obálka. ktorá obsahovala dokument, obsahovala ńadne vypísanú adresu a bola
odoslaná ako doporučená zásielka alebo. žę faxová spĺáva bola riađne adresovaná a odoslaná
a Že odosielatel' akejkol'vek ťaxovej správy môŽe pľedloŽit' potvrdenie o faxovom prenose (

v ktorom bude uvedený dátum a čas prenosu ), podl'a konkľétnych okolností.
15.3 Ak sa písomnost' doručená ťaxom týka odstúpenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej
pre plnenie tejto zmluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len v prípade, ak je písomnost'
doručená adresátovi aj poštou alebo osobným odovzdaním do 3 (tľoch ) pracovných dní od
doručenia faxom.
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xvl.
Záv er eć.né usta n ovenia

16. l Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu oboma zmluvnými stľanamia účinnost'
dňom následujúcim po dni jej zverejnenia.
|6.Ż Zm|uva je vyhotovená v dvoch originálnych vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie
obdrŽí objednávatel' a jedno vyhotovenie zmluvy obüŽí zhotoviteľ.
16.3 Zmenu tejto zmluvy je moŽné uskutočňovat' výlučne formou písomných a očíslovaných
dodatkov podl'a zákona č,. 343lŻ0I5 Z. z. o verejnom obstarttvaní a o Zmene a doplnení
niektoľých zákonov v znení neskorších predpisov 

' podpísanými oboma zmluvnými stľanami'
l6.4 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného
vzt'ahu, sú povaŽované obidvoma zmluvnými stranami za dôverné' S výnimkou informácií
vyŻiadaných tretími osobami, ktorých oprávnenie vypl;jrva z prísluŠných právnych predpisov
a informácií oznámených právnym a ekonomickým poradcom, Žiadnazo zm|uvných strán nie
je oprávnená pouŽit', alebo poskytnút' informácie o predmete diela, alebo jeho časti inýrn
osobárn bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
16'5 Zm|uvné strany berú na vedomie, Že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a
zákona č. 2l l /2000 Z'z' o slobodnom pństupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektoľých
zákonov v znení neskorších predpisov.
16.6 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou'
a všetky z nej zamýšl'ané vzt'ahy sa budú riadit', interpretovat' a uplatňovat' podl'a pńslušných
ustanovení slovenských právnych predpisov.
16.7 Yzt'ahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi
predpismi' Strany sa zaväzujű rieŠit' prípadné Spory vzniknuté z tejto zmluvy, vŽdy najskôr
vzájomným jednaním.

l6'8 V prípade, Že niektoré ustanovenie tejto zmluvy Sa Stane neplatným, alebo
neuskutočnitel'ným, nemá to vplyv na platnost'zmluvy ako celku. Pľe tento prípad sa zmluvné
strany zaväzuju, Že takéto neplatné alebo neuskutočnitel'né ustanovenie nahĺadia ustanovením
iným' ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbliŽŠie nahradzuje.
|6.9 Zm|lyné strany vyhlasujú, Že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznámili, pńčom vŠetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumitel'né a vy'jadrujú slobodnťl
aváżnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok' čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.
16' 10 Neoddelitel'nou súčast'ou zmluvy sú:

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií a
Príloha č. 2 Cenová ponuka-rozpis
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Príloha č. 3

Uchádzač vyhlasuje,Źe,lL / NIE JE* platiteľom DPH

Cena stanovená za ce|ý predmet zákazky ĺlbsahuje všetky náklaĺty súvisiace s preĺlmetom obstarávania v súlade s opisom predmetu

zÁkazky. !'srĺvislĺlsti s f()Uto zákazkou nevzniknú verejnénlu obstarávatet.ovi žiaĺtne iné dodatočné nĺĺklaĺtv.

V...Nitrę....... dňa ...2 L.06..........2022
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Bankové spojenie:

Telefón : +42 1 908589662

DI : 1085933123

Obchodné meno spoločnosti: Marek Lacho D BY Z KAME A

Návrh na plnenie kritérií
Názov zákazkyz,,Pokládka dlažby pred budovou obecného úradu Staškov..

IBAN: SK61 1 l 0000000029ł9 l 01 1 73

e-mail: maľek.lacho@post.sk

tutárni zástupcovia podl'a dokladu o oprávnení poĺlnikat'

Zapísaný v okľesný úľad Nitľa, číslo registra 430-4326t

DPH:SKl085933123I

Adresa sídla uchádzača: Lukovská 3738122 Nitra 9490t

CENA CELKOM

''Pokládka dlažby
budovou obecného
Staškov"

pred
liľadu

Názov pľedmetu obstarávania

1 5200

Celková cena bez DPH

3040

DPH

t8240

Celková cena s DPH
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Príloha c. 1 Cenová ponuka _ rozpis ,,Pokládka dlažby pred budovou obecného uradu
Staškov '''

P. č. Názov poloŽky'opls Poěet Merná
Jednotka

Cena bez
DPH

Cena
celkom bez
DPI{

Cena celkom
s DPH

1 Vyhotovenie podkladu pod dlažbu z kame a frakcie 4/8 mm hr bky 50mm 600 m2 2 1 200,00 1 440,00

2

Kladenie dlaŽby z kamenny7ch kociek o hrane 8-11cm do štrkového |ożka
hr bky cca 50mm vrátane zašparovania 600 m2 20 12 000,00 14 400,00

3

Kladenie d|ażby z kamenn1ich kociek o hrane 8-í1cm do suchého bet nu
(obruba obrazcov) 200 bm 10 2 000,00 2 400,00

spolu 15 200,00 18 240,00
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ZáRlaś!né
Obchodn

-eaiŻ!ffiś!&
IMarek Lacho DLAŽBY Z KAMEŇA

Ádresa s Lukovská 22 Nitra 94901
tco 47129719
DIC 1 0859331 23
IC DPH sK1085933123
Zastupeny

Ponuku v Marek Lacho DLAŽBY Z KAMEŇA

Dria 21.6.2022
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