Vec:

Výzva na predloženie ponuky

Slovenské centrum dizajnu, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný
predmet zákazky
„ Oprava a údržba priestoru v Hurbanových kasárňach “
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO

Slovenské centrum dizajnu
Sídlo: Jakubovo námestie 12, Bratislava
Štatutárny zástupca: Mgr. Mária Rišková
IČO:
00699993
DIČ:
2020831329
IČ DPH: neplatca DPH
Tel.:
+421 2 20477 318
E-mail: sekretariat@scd.sk
Internetová stránka: www.scd.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu.: IBAN: SK92 8180 0000 0070 0023 9814
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0007 0238
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky a kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
v papierovej forme - sekretariát SCD, Jakubovo námestie 12, Bratislava, kontaktná osoba p. Eva
Studeničová alebo
v elektronickej podobe – juraj.pekarovic@scd.sk, dagmar.harastova@gmail.com
3. Predmet obstarávania:
Oprava a údržba priestoru v Hurbanových kasárňach spočívajúca v renovácii pôvodných
drevených okien, renovácii jestvujúcich dverí, maľovaní stien, oprave elektrických a svetelných
rozvodov, oprave a výmene jestvujúcich zásuviek a vypínačov, výmene jestvujúcich svietidiel,
oprave a renovácii parketovej podlahy.
Predmet obstarávania je rozdelený na dve na seba vzájomne nadväzujúce časti:
časť 1 – PROJEKT INTERREG – údržba priestorov vo výpožičke
časť 2 – bežná údržba priestorov
Uchádzač je povinný predložiť ponuku na obe časti.
4. Typ zmluvy, ktorý bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo
5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania) 1: v prílohe tejto výzvy
6. Predpokladaná hodnota zákazky (EUR bez DPH): 18 333,00
7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania: Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava
8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Zmluva o dielo platná do 19.12.2018
9. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: všetky informácie sú vo výzve
10. Financovanie predmetu zákazky:
1

Program Interreg a finančné zdroje objednávateľa
11. Lehota na predloženie ponuky: do 23.11.2018 do 15:00 hod.
12. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo e-mailom podľa bodu 2. tejto výzvy
- V prípade predloženia ponuky poštou alebo osobne, bude ponuka predložená v zalepenej
obálke, označenej:
Cenová ponuka – neotvárať
„Oprava a údržba priestoru v Hurbanových kasárňach“
Pri zaslaní ponuky e-mailom žiadame do predmetu uviesť
„Cenová ponuka - Oprava a údržba priestoru v Hurbanových kasárňach“
13. Pokyny na zostavenie ponuky:
forma vypracovania ponuky – písomné vyhotovenie, resp. elektronická verzia
počet vyhotovení ponúk – 1x
jazyk - slovenský
v prípade, že vo výkaze výmer je uvedený konkrétny výrobok, uchádzač môže vo svojej
ponuke ponúknuť výrobok s ekvivalentnými parametrami alebo lepší
predmet zákazky je rozdelený na 2 časti, pričom uchádzač je povinný predložiť ponuku na
obe časti, inak jeho ponuka nebude akceptovaná
14. Otváranie ponúk:
26.11.2018 o 15:00 hod. v knižnici Slovenského centra dizajnu (3.NP) na Jakubovom námestí 12
v Bratislave.
15. Postup pri otváraní ponúk:
Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzačov, ktorí predložilli ponuku v stanovenej
lehote. Zástupcovia uchádzačov sa na otváraní ponúk preukážu poverením na zastupovanie
uchádzača a preukážu svoju identifikáciu občianskym preukazom
16. Lehota viazanosti ponúk: do 30.11.2018
17. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Ing. Juraj Pekarovič, tel.č. 02/20477 317, mail: juraj.pekarovic@sdc.sk
Ing. Dagmar Haraštová, tel.č. 0903/970055, mail: dagmar.harastova@gmail.com
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Úspešný uchádzač do 2 dní od oznámenia výsledku predloží podpísanú Zmluvu o dielo, ktorá je
prílohou tejto Výzvy.
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
-

Obhliadka priestorov bude dňa 19.11.2018 o 10.00 hod.
Obhliadku spostredkuje Ing. Juraj Pekarovič – Slovenské centrum dizajnu, tel.č. 02/20477 317

S úctou,
V Bratislave, 15.11.2018
..........................................................
Mgr. Mária Rišková, riaditeľka
Prílohy:
Príloha č.1 - Rozpis prác a výkaz výmer prvej časti _PROJEKT INTERREG – údržba priestorov vo
výpožičke SCD
Príloha č.2 – Rozpis prác a výkaz výmer druhej časti _bežná údržba priestorov
Príloha č.3 – Návrh zmluvy o dielo
Príloha č.1 - Rozpis prác a výkaz výmer prvej časti _PROJEKT INTERREG – údržba priestorov vo
výpožičke SCD
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Príloha č.2 – Rozpis prác a výkaz výmer druhej časti _bežná údržba priestorov
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Príloha č.3 – Návrh zmluvy o dielo

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ :
Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo námestie 12, 811 03 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mgr. Mária Rišková
IČO:
00699993
DIČ:
2020831329
IČ DPH: neplatca DPH
tel.:
+421 2 20477 318
e-mail:
sekretariat@scd.sk
Internetová stránka: www.scd.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu.: IBAN: SK92 8180 0000 0070 0023 9814
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0007 0238
(ďalej len „objednávateľ“)
Zhotoviteľ :
Názov:
Sídlo:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
telefón :
fax :
e-mail :
bankové spojenie:
číslo účtu :
zapísaný:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

Čl. II
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE
Táto zmluva je uzavretá ako výsledok postupu v zmysle ustanovenia § 117 a nasledujúcich zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj „ZoVO“)
Čl. III.
PREDMET PLNENIA
Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela „Oprava a údržba priestoru v Hurbanových kasárňach“
v súlade s technickou špecifikáciou, výkazom výmer a podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
Dielo má dve časti:Časť 1 – PROJEKT INTERREG – údržba priestorov vo výpožičke SCD
Časť 2 - bežná údržba priestorov
Položkový rozpočet diela tvorí prílohu č.1 a prílohu č. 2 tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, v lehote
dohodnutej na vykonanie diela, v súlade s prevzatou technickou špecifikáciou, platnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi a normami STN, EN, a požiadavkami objednávateľa, podmienkami
tejto zmluvy, prílohou č.1 a prílohou č.2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo.
Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej prechádza na objednávateľa
dňom zaplatenia zmluvne dohodnutej ceny diela zhotoviteľovi. Na tento účel sa zhotovovanou vecou
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3.4.

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

rozumie materiál a iný hmotný majetok zhotoviteľa súvisiaci so zhotovovaným dielom a vložená
práca zhotoviteľa. V ostatnom platí ustanovenie § 542 ods. 3 Obchodného zákonníka.
Objednávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvný rozsah prác.
Čl. IV.
ČAS PLNENIA
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať‘ dielo v rozsahu stanovenom v čl. III., prílohe č.1 a prílohe č.2 tejto
zmluvy v termíne do 19.12.2018.
Dokončením diela pre účely tejto zmluvy sa rozumie spôsobilosť diela pre úspešné ukončenie
preberacieho konania, vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre
diela podľa všeobecne platných a záväzných predpisov.
Zhotoviteľ bude bez meškania bezodkladne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti,
ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy, a ktorá by mohla mat‘ vplyv na zmluvný termín
ukončenia diela a na dohodnutú cenu diela.
Objednávateľ si vyhradzuje právo prerušiť stavebné práce na nevyhnutne potrebný čas z dôvodov
na strane objednávateľa za podmienky časovej náhrady.
Čl. V.
CENA
Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov ako cena maximálna nasledovne:
Prvá časť – PROJEKT INTERREG – údržba priestorov vo výpožičke SCD
Cena diela bez DPH :
20 % DPH :
Cena vrátane DPH :
(slovom: pätnásttisícpästodevätdesiatsedem euro a tridsaťosem centov)
Druhá časť – bežná údržba priestorov
Cena diela bez DPH :
20 % DPH :
Cena vrátane DPH :
(slovom: päťtisícosemstodevätdesiat euro a osemdesiatšesť centov)
Celková cena
Cena diela bez DPH :
20 % DPH :
Cena vrátane DPH :
(slovom: dvadsaťjednatisícštyristoosemdesiatosem euro a dvadsaťštyri centov )

5.2.

Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo dokončené bez závad a riadne odovzdané prevezme a zaplatí
zaň cenu dohodnutú v tejto zmluve.

Čl. VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY
Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúr vystavených po schválení
výkazu zrealizovaných prác a dodávok. Pre každú časť diela bude vystavená samostatná faktúra.
Schválený výkaz zrealizovaných prác a dodávok bude prílohou faktúry. Vlastná platba bude prebiehať
formou bezhotovostného platobného styku v eurách.
6.1. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu a musí obsahovať:
a) presné označenie zhotoviteľa a objednávateľa, ich sídlo, adresa, IČO a IČ DPH,
b) označenie „faktúra“ a jej číslo,
c) číslo zmluvy a deň podpisu zmluvy,
d) názov časti diela ku ktorej sa viaže príslušná faktúra ( Prvá časť – PROJEKT INTERREG
6

6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

6.6.

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

– údržba priestorov vo výpožičke SCD, resp. Druhá časť – bežná údržba priestorov )
e) predmet plnenia a deň jeho splnenia,
f) deň odoslania a lehotu splatnosti faktúry,
g) označenia peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktorý treba previesť úhradu
faktúry,
h) zástupcom objednávateľa potvrdený súpis vykonaných prác a dodaných tovarov,
predmetný súpis vykonaných prác a dodaných tovarov bude tvoriť prílohu faktúry,
i) celkovú fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely DPH,
j) právnu formu, označenie registra a číslo zápisu zhotoviteľa,
k) podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa.
Faktúru je nevyhnutné zasielať doporučene v obálke označenej slovom „Faktúra“. Pri faktúre, ktorá
nie je doručená osobne alebo doporučene nemožno vymáhať penále z omeškania preplatenia
faktúry.
Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej riadneho doručenia objednávateľovi. Faktúra bude
uhrádzaná výhradne prevodným príkazom.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je
oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi do piatich dní od riadneho doručenia na doplnenie s uvedením
nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová
lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
Objednávateľ overí správnosť predložených súpisov vykonaných prác do 3 pracovných dní po ich
obdržaní. Súpisy vykonaných prác predloží objednávateľovi zhotoviteľ.
Čl. VII.
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 0
Zhotoviteľ poskytuje na predmet plnenia záruku za kvalitu a akosť vykonaných stavebných prác a na
dodávané výrobky ako súčasť diela po dobu 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom.
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo
požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady na svoje náklady.
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 5 pracovných
dní od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom
technicky možnom čase, maximálne však do 30 kalendárnych dní. Termín odstránenia vád dohodnú
zmluvné strany písomnou formou.
Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených zmluvou
a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi a chybne vykonaná práca na diele.
Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti stavu dohodnutému v zmluve.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť,
alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
Ak zhotoviteľ neodstráni oprávnene reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, je objednávateľ
oprávnený poveriť odstránením vady inú odbornú organizáciu. Všetky takto vzniknuté náklady je
zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť do 14 dní od predloženia faktúry objednávateľom..
Čl. VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Objednávateľ je povinný odovzdať miesto plnenia tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce
v súlade s technickou špecifikáciou a podmienkami tejto zmluvy.
Vzájomne dohodnutý termín odovzdania staveniska je do 2 pracovných dní od podpísania tejto
zmluvy.
Objednávateľ presne vymedzí hranice staveniska.
Prevádzkové, prípadne aj výrobné zariadenia miesta plnenia pre potreby zhotovenia tohto diela si
zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady.
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť miesto plnenia tak, aby počas výkonu prác a tiež v období
pracovného kľudu na ňom nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku, ani ku žiadnemu obmedzeniu
pracovísk objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a zapisovať v ňom všetky náležitosti podstatné pre
vykonanie diela. Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný predložiť zástupcovi objednávateľa
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.
8.12.
8.13.
8.14.

8.15.

8.16.
8.17.
8.18.

8.18

9.1.
9.2.

9.3.

denný záznam najneskôr nasledujúci deň na podpis. Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr do 2
pracovných dní na zápisy v stavebnom denníku reagovať.
V priebehu pracovného času musí byt‘ stavebný denník na stavbe trvale prístupný. Do denníka môžu
robiť záznamy:
stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho písomne menovaný zástupca,
zástupca objednávateľa
Zástupca objednávateľa poverený ustanoveniami vyplývajúcimi z tejto zmluvy:
Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného prostredia u
svojich zamestnancov ako aj u zamestnancov svojho subdodávateľa v mieste plnenia a vykáže
z neho osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať. Zároveň zaistí, aby všetci jeho
zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpismi predpísané školenia, alebo
mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov
zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami.
Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne
platnými predpismi. Zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zástupcu objednávateľa:
o pracovných úrazoch,
o škodách na vybavení a strojoch,
o škodách na životnom prostredí,
o požiaroch.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci sú z hľadiska odbornej kvalifikácie a vykonávanej
odbornej praxe plne spôsobilí zhotoviť‘ dielo - vykonať práce v predpokladanej technickej a odbornej
kvalite. Ďalej zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci sú zo zdravotného hľadiska schopní
vykonávať pridelenú prácu, že schopnosti týchto osôb nie sú znížené vplyvom alkoholu, liekov alebo
omamných látok, a že tieto látky nebudú používať bezprostredne pred a behom pracovného výkonu.
Zástupca objednávateľa je oprávnený dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce,
ak zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť
realizovaného diela, životy, alebo zdravie ľudí, alebo ak hrozia iné vážne škody.
Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele až do doby jeho odovzdania
objednávateľovi.
Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov
a zariadení a ich presun do miesta plnenia.
Zhotoviteľ zabezpečí priebežné čistenie pracoviska, poriadok na pracoviskách, odvoz a likvidáciu
odpadu, ktorý je výsledkom jeho činnosti na zhotovovanom diele a to bez zbytočného odkladu.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi certifikáty od použitých materiálov a zariadení pred ich
zabudovaním do predmetu diela. V prípade, že certifikáty nebudú dodané, objednávateľ nedá súhlas
na ich zabudovanie.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratat‘ miesto plnenia najneskôr do 3 pracovných dní po odovzdaní diela
objednávateľovi a s odpadmi, ktoré vznikli pri jeho činnosti bude nakladať a zabezpečí ich odvoz a
likvidáciu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov.
Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie - stavbyvedúci :
Zhotoviteľ umožní objednávateľovi kontrolovať vykonané práce.
Zhotoviteľ je povinný pri realizácii zmluvy
a) postupovať tak, aby došlo k minimalizácii odpadov súvisiacich so zákazkou, prípadne aby
boli obaly odoberané na opätovné použitie, recykláciu alebo vhodné zneškodnenie podľa
povahy prípadu,
b) efektívne využívať zdroje elektrickej energie a vody,
V prípade porušenia povinností podľa predchádzajúcich bodov má objednávateľ právo na odstúpenie
od zmluvy a zmluvnú pokutu.
Čl. IX.
SPOLUPÔSOBENIE ZMLUVNÝCH STRÁN
Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať a poskytovať druhej strane potrebné informácie
a podklady týkajúce sa diela.
Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä v poskytnutí potrebných
vstupných podkladov a požiadaviek, odovzdávaní doplňujúcich údajov, ktorých potreba vznikne
v priebehu plnenia tejto zmluvy.
Objednávateľ písomne odovzdá zhotoviteľovi miesto plnenia (stavenisko) bez nároku tretích osôb.
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9.4.
9.5.

Pripravenosťou sa rozumie uvoľnené miesto plnenia bez prekážok v realizácii.
Zároveň s odovzdaním pripravenosti je objednávateľ povinný
a) umožniť prístup zamestnancom zhotoviteľa na miesto plnenia počas doby realizácie,
b) zabezpečiť a poskytnúť napojenie na elektrickú energiu a vodu v potrebnom množstve,
c) oboznámiť poverených zástupcov zhotoviteľa so zásadami bezpečného správania sa
v mieste plnenia a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia v súlade s Vyhláškou
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon
niektorých pracovných činností.
9.6. Zhotoviteľ je počas plnenia zmluvy povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
9.7. Zhotoviteľ má právo počas plnenia zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa za predpokladu, že
nový subdodávateľ spĺňa požiadavky podľa § 41 ods. 1. písm. b) ZoVO.
9.8. Objednávateľ vyžaduje od zhotoviteľa, aby navrhovaný subdodávateľ predložil doklad o oprávnení
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá tej
časti predmetu zmluvy, ktorú má subdodávateľ plniť a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa
§ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZoVO.
9.9. Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora, musia byť zapísaní do registra partnerov verejného sektora počas celého trvania zmluvy.
9.10. Objednávateľ má právo odmietnuť subdodávateľa, pokiaľ nespĺňa podmienky podľa bodu 9.8. a 9.9.

10.1.
10.2.

10.3.
10.4.

Čl. X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Zápis o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany ihneď po skončení úspešného
odovzdávacieho a preberacieho konania.
Zmluvné strany sa dohodli, že zápis z odovzdania a prevzatia diela medzi zhotoviteľom
a objednávateľom bude obsahovať okrem základných údajov aj:
- zhodnotenie kvality odovzdávaného a preberaného predmetu plnenia,
- konštatovanie objednávateľa, že predmet diela preberá k určitému dňu, resp. nepreberá
s určením dôvodov,
- zoznam zhotoviteľom odovzdávaných dokladov,
- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
- konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná lehota diela
a dĺžka jej trvania,
- súpis zrejmých vád a nedorobkov s termínom ich odstránenia.
Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na uskutočnení preberacieho konania okamžite po dokončení
diela
K preberaciemu konaniu pripraví zhotoviteľ dielo s dodaním všetkých dokladov potrebných k
úspešnému odovzdaniu diela. Sú to tieto doklady:
a) kópia strán stavebného denníka,
b) osvedčenia o akosti použitých materiálov, certifikáty, vyhlásenia o zhode,
c) doklady o predpísaných skúškach a vykonaných kontrolách (revízne správy a podobne),
d) doklady o odvozoch a likvidácii odpadov vykonaných v súlade so zákonom o odpadoch
e) jednoduchú projektovú dokumentáciu týkajúcu sa realizácie elektrických rozvodov
Všetky doklady budú v slovenskom jazyku. Preberací protokol pripraví zhotoviteľ. Pokiaľ zhotoviteľ
nepredloží všetky potrebné doklady k preberaciemu konaniu, objednávateľ neprevezme predmet
diela od zhotoviteľa.

Čl. XI.
ZMLUVNÉ POKUTY, INÉ SANKCIE
11.1. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou platby, zhotoviteľ má právo fakturovať mu zákonný úrok
z omeškania z nezaplatenej čiastky faktúry za každý aj začatý deň omeškania.
11.2. Ak je zhotoviteľ v omeškaní so zhotovovaním diela, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
0,05 % z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania, okrem prípadu uvedeného v čl. IV
bod 4.6. tejto zmluvy.
11.3. V prípade neodstránenia zrejmých vád a nedorobkov vyplývajúcich z prílohy k zápisu
z odovzdávacieho a preberacieho konania v termíne, ktorý bude dohodnutý a zapísaný v protokole
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11.4.

11.5.
11.6.
11.7.

11.8.

12.1.
12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.
13.4.
13.5.

o odovzdaní a prevzatí diela, zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 20 Eur za každý deň
omeškania až do dňa úplného odstránenia týchto vád a nedorobkov.
Zmluvnú pokutu za neodstránenie vád reklamovaných objednávateľom počas záručnej lehoty
v dohodnutých lehotách ich odstránenia, dohodli zmluvné strany vo výške 20 Eur za každý deň
omeškania až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád.
Pod úplným odstránením vád a nedorobkov podľa bodov č. 11.3, 11.4 tejto zmluvy sa rozumie
dátum písomného potvrdenia objednávateľa, že vady a nedorobky boli odstránené.
Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou sa nedotýkajú náhrady škody, ktorá vznikne druhej strane
z nesplnenia zmluvných povinností, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené.
Ak zhotoviteľ nezhotoví dielo v termínoch dohodnutých v článku IV. bod 4. 1. tejto zmluvy, alebo
preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie
nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli, alebo vzniknú.
Ak zhotoviteľ zmení bez vedomia objednávateľa technické riešenie, alebo použije materiály, ktoré sú
v rozpore s technickou špecifikáciou určenou pre realizáciu predmetu tejto zmluvy, hoci sa nezmenia
kvalitatívne parametre hotového diela má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť
uviesť predmet diela - jeho zmenené riešenie, do pôvodného stavu bezplatne .
Čl. XII.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.
Za podstatné porušenie zmluvy na strane zhotoviteľa sa rozumie :
a)
ak zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy určené technickou špecifikáciou pre realizáciu stavby, STN a všeobecne
záväznými predpismi a touto zmluvou,
b)
ak zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa (jeho zástupcom
zápisom v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa stavby) pokračuje vo vadnom
plnení, alebo ak aj napriek upozorneniu v primeranej lehote určenej mu na odstránenie
vadu neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ‘ povinný vykonať úhradu
platby a až do jeho odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej
čiastky stanoví objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia a jednotkových
cien podľa oceneného výkazu výmer,
c)
ak zhotoviteľ bez kvalifikovaných dôvodov neprevezme miesto plnenia, nedokáže
zhotoviť dielo, alebo zastaví zhotovenie diela pred jeho dokončením,
d)
ak proti zhotoviteľovi je vedené exekučné konanie, konkurzné konanie alebo
reštrukturalizácia, ktoré vzniknú po podpise tejto zmluvy, resp. zastavenie konkurzného
konania pre nedostatok majetku, alebo vstup zhotoviteľa do likvidácie.
Za podstatné porušenie zmluvy na strane objednávateľa sa považuje
a) neodovzdanie staveniska v termíne stanovenom touto zmluvou,
b) omeškanie s platbou faktúry viac ako 15 dní po lehote splatnosti.
Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom, kedy písomný prejav vôle zmluvnej strany, ktorý
obsahuje oznámenie o odstúpení od zmluvy, bude doručený druhej zmluvnej strane doporučeným
listom s doručenkou.
Čl. XIII.
OSTATNÉ USTANOVENIA
Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa
bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami
oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.
Obe zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky (záväzku) bez predchádzajúcej písomnej
dohody a ak sa zmluvné strany na postúpení dohodnú, je možné toto postúpenie vykonať len
do výšky základu dane. Daň z pridanej hodnoty sa zmluvné strany zaväzujú vysporiadať v zmysle
zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a uhradit‘ ju priamo.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že neprevedie túto zmluvu o dielo na tretiu osobu.
V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa v dôsledku podstatného porušenia zmluvy
nemá zhotoviteľ nárok na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s plnením tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku
vyplývajúceho z tejto zmluvy budú najprv riešiť vzniknutý rozpor na úrovni štatutárnych zástupcov,
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prípadne ich splnomocnencov a až po neúspešných rokovaniach sa obrátia so svojimi nárokmi
na vecne a miestne príslušný súd.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.
14.7.
14.8.

Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť' výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu
plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle
všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú
súčinnosť. Za osoby oprávnené sa považujú:
a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby
b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby
c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
e) Osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR
a Európskeho spoločenstva.
Čl. XIV.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
príloha č. 1 - položkový rozpočet pre časť 1: PROJEKT INTERREG – údržba priestorov
vo výpožičke SCD
príloha č. 2 - - položkový rozpočet pre časť 2: bežná údržba priestorov
Zmluva nadobúda platnost‘ dňom jej schválenia a podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnost‘
nasledujúci deň po jej zverejnení v zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z., o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
a Obchodného zákonníka.
Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s povinnosťou objednávateľa
zverejniť túto zmluvu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov.
Obidve zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy.
Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú ustanovené touto zmluvou, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatnými
všeobecne záväznými a platnými právnymi predpismi.
Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov schválených
a podpísaných oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva je vypracovaná v piatich rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy si ponechá objednávateľ
a dva rovnopisy si ponechá zhotoviteľ.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu a účinkom z nej vyplývajúcim
porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

V Bratislave dňa
.................................................................

V Bratislave dňa
....................................................................
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