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Tmluva o dielo
č'V-0B/201B

uzatvorená podl'a $ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/'l991 Zb. v platnom znení azákonac'34312015
Z'z.overejnom obstarávanĺa o Zmene a dopĺneníniektorých zákonov, na realizáciu stavebných prác:

,,Rekonštrukcia miestnych komunikácií V meste Turzovka,,

Zmluvné strany :

objednávatel':

Zastupený :

- Vo veciach technických
lČo:
DlČ:
Bankové spojenie :

Cĺslo účtu :

(d'alej len,,objednávatel"'

Zhotovitel':
Sídlo :
Zastúpený :

vo veciach technických
lcO:
DlČ:
Bankové spojenie :

Císlo učtu :

IBAN;
(d'alej len,,zhotovitel"')

a

Mesto Turzovka
Stred 178

023 54 Turzovka
JUDr. Ľubomĺr Golis, primátor mesta
lng' Ján Cerveník, vedúci výstavby a rozvoja mesta
0031433't
202055331 5

Prima banka Slovensko, a,s.
0204617002t5600

EUROVIA SK, a.s.
Osloboditel'ov 66, 040 '17 Košice
ĺng' Robeń Šinaly_ podpredseda predstavenstva a generálny riaditel'
lng. Juraj Dančišín - člen predstavenstva a obchodný riaditel,
lng. Daniel Hanko _ člen predstavenstva a ekonomický riaditel'
lng. Ladĺslav VaŽan- vedÚci sektoru Žilina
31 651 51 B

2020490274
Slovenská sporitel'ňa, a.s.

44631 9534/0900
sK47 0900 0000 0004 4631 9534

ct.1
Preambula

1 

"1 
Táto Zmluva o dieĺo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v sĺjllade so zákonom c. 343t2015 Z.z.

o verejnom obstarávaní a o Zmene a doplnení niektorých zákonov (d'alej len zákon o verejnom obstarávaní).
Objednávatel' na obstaranie predmetu zmluvy pouŽil postup verejného obstarávania - verejná sút'aŽ - zákazka
s nĺzkou hodnotou, zverejnenú na stránke veĘného obstarávatel'a www,turzovka.sk zo dňa'11.6'2o1B.
1'2VzĄonné vzt'ahy oboch zmluvných strán sa rĺadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb, v znení neskoršĺch
predpisov_ obchodný zákonník, zákona č, 1B/1996 Z,z. ocenách vznení neskoršĺch predpisov avyhláŠkou c,
B7l1996 Z'z'ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákonao cenách v znenĺneskoršĺch predpisov.
1 '3 Predmet zmluvy je financovaný z rozpočtu mesta Turzovka na rok 201B,



ct.2
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok Zhotovitel'a riadne, vcas a v poŽadovanej kvalĺte vykonat' dielo (stavbu)
,,Rekonštrukcia miestnych komunikácĺĺv meste Turzovka'' aÍieŽzáväzok Zhotovrtel'a dodat'Objednávatel'ovi
všetky s tým sÚvisiace doklady, týkajúce sa realizácie dĺela a jeho kvality.
2'2 Rozsah diela je podrobne vymedzený v Zhotovitel'om ocenenom výkaze výmer (rozpočte), ktorý je
neoddelitel'nou sÚčast'ou a prĺlohou č.1 tejto zmluvy.
2,3 Zhotovitel' sa zaväzuje dielo riadne vykonat' a odovzdat' objednávatel'ovi. objednávatel' sa zaväzuje, Že
dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenĺe cenu Za podmienok stanovených v tejto zmluve.
2.4 predmetom ZmluVy je aj vyhotovenie a odovzdanie nasĺedujúcej dokumentácie ;

a) stavebný denník,
b) certifikáty, atesty, zárucné lĺsty v slovenskom jazyku, týkajúce sa diela a jeho častĺ.
2.5 Zhotovitel'potvrdzuje, Že sa vplnom rozsahu oboznámĺl srozsahom apovahou predmetu Zmluvy,Že sÚ mu
známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a Že disponuje s takými kapacitami á odbornými
znalost'amĺ, ktoré sú k realizáciĺdĺela potrebné,
2'6 Zhotovitel' sazavázuje zhotovit'dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

ct.3
Čas plnenia a miesto plnenia

3.1 Zhotovitel' sazaväzuje zrealizovat'predmet zmluvy vymedzený v čl.2 v termíne do 30,09.20'ĺB.
3.2 V prípade, ak pocas realizácie diela dÔjde k udalostiam, ktoré znemoŽnĺa vykonat'dielo v súlade s technĺckou
správou, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je zhotovitel' povĺnný práce na diele zastaviť a na tĺeto
skutočńosti pĺsomne upozornit'objednávatei'a ihned', ako ich zistil, najneslĺor vsät do 48 hodín od zĺstenia tý;ňi;
skutočností, 0bjednávateI' je povinný neodkladne, najneskÔr však do piatich pracovných dní rozhodnút'o sposobe
d'alšieho postupu pri vykonávanĺ diela. Zhotovitel' je povinný bez meŠkania informovat' objednávatel'a aj o vzniku
akejkol'vek udalosti s vplyvom na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.
3.3 Zhotovitel'splnísvoju povinnost'vykonat'dielo v termíne podl'a bodu 3'1 tejto zmluvy jeho riadnym ukončením
a odovzdaním objednávatel'ovi. Ak zhotovitel' pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnut1im termĺń om, zaväzuje
sa objednávatel'toto dielo prevziat'aj v skorŠom ponúknutom termíne, pokĺal'bude zhotovené v sÚlade so zmluvou
a to bez nároku zhotovitel'a na finančné zvýhodnenie.
3.4 Termín na realizácĺu dieĺa sa môŽe predĺŽit' :

- o čaS, pocas ktoľeho nebolo moŽné vykonat'práce naviac, ktorých potreba vznikla v priebehu vykonávanĺa diela,
a ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie dĺela,
- o čas, pocas ktorého došlo k preruŠenĺu zhotovovania diela na základe výsĺovneho písomného pokynu
objednávatel'a zaslaného zhotovitel'ovi, ktorým objednávatel'zhotovitel'a poŽiada| o pľerušenĺe vŠetkých stavebných
prác na dĺele,
- o čas, pocas ktorého došlo k prerušenĺu zhotovovania diela na základe právoplatného rozhodnutia orgánu verejnej
moci, ktorým bolo rozhodnuté o preruŠení alebo zastavení stavebných prác súčasne na celom diele,
- o cas, ked'nebolo moŽnó pokračovať v zhotovovanĺ diela v dôsledku vyŠšej moci,
- o cas, ked'nebolo moŽné pokračovať v zhotovovanĺdiela z dovodu poveternostných podmienok znemoŽňujúcich
akékol'vek stavebne práce prĺ zhotovovaní predmetu diela, V zmysle dohody zmluvných strán táto podmienia sa
pou?řyj9 za splnenú, len ak Íde o súvislý vytrvalý dáŽd'aspoň po dobu osem hodĺn, z týchto dôvodov je však moŽné
predlŽit'termín na zhotovenie diela lenza podmienky, Že týmito dÔvodmi boli vonkajŠie murárske fráce a zemné
práce'



s's VšetkY okolnosti, ktoré sú dÔvodmi na predĺŽenie termínu na zhotovenie diela, musia byt, zaznamenané
v stavebnom dennĺku osobou oprávnenou uskutočňovat'záznamy v stavebnom denníku.
3,6 Mĺestom plnenia predmetu tejto zmluvy je mestská cast'Stred: Ul' Jašíkova, Horna ulica, pod VrŠkom a mestská
čast' Predmier: Ul. Fojtova, pri bloku 272 a ul, Revĺrna, vŠetko v katastri mesta Turzovka.

cl.ą
Cena diela

4'1 Cena za zhotovenie diela podl'a podmĺenok tejto zmluvy je stanovená dohodou zmĺuvných strán vsúlade sozákonom C' 1B/1996 Z,z' o cenách v znení neskorŠĺôh preopisóv a je doloŽená znotovĺĹl'ovým rozpočtom (ocenenývýkaz výmer), ktorý tvorí prílohu č.'1 k tejto zmluve.
4'2Zhotovitel'vyhlasuje, Že ním ocenený výkazvýmer v ponuke zodpovedá určeným podmienkam pre naplneniepredmetu zmluvy a je ním odsÚhlasený a konečný'
4.3 Celková cena podl'a bodu 4"l tejto zmluvy je ňasledovná :

Cena bez DPH : 108l'06,93 €
20% DPH: 21'621,39 €.

Cena celkom vrátane DPH : 129.728,32€'
4'4 V cene za zhotovenie diela sÚ obsiahnuté aj všetky sÚvisiace náklacĺy potrebné na riadne zhotovenie celéhodiela,

4'5 Cena je viazaná na rozsah prác v zmysle rozpočtu, ktorý vznĺkol ocenením jednotĺivých poloŽĺek neoceneneho

x[!3ĺ3JľT'uJff;?:il'T''-xx',Pred 
samotnou realizácĺoístavebnýcrI prac]e'ňuinJ uýi onunie ĺyziclĺeionniaoĺ,y

4'6 V cene za zhotovenie dieia sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, označenie, prevádzku, Údźbua vypratanie zariadenia stavôniska,
4,7 Kzmene ceny diela moŽe dojst':
- v prípade rozšírenia alebo zúzenĺa predmetu pĺnenĺa zmluvy zo strany objednávatel,a,
Prizmene technického a materiálového riešenia poŽadovanéio objedńávaieľoń, 

'- -'
Prĺ zmeńe zákonnej sadzby DPH,
4'B Na cenu diela uvedenÚ v bode 4.3 tejto zmiuvy moŽu mat'vplyv prípadné práce naviac, vznĺknuté v priebehuvykonávania diela,
4'9 Pre účely tejto zmluvy sa za navĺac práce povaŽujú práce nezahrnuté v cene diela podl'a bodu č,4.3 tejto zmluvy;- ktorých potreba moŽe vzniknút' v priebehu vykônávania diela a ktorých vykonanĺe je potrebné na riadnedokoncenĺe a odovzdanie dĺela,
- ak rozhodnutím stavebného úradu dôjde k povoleniu Zmeny stavby pred dokoncenĺm a k zmene pĄektovejdokumentácie pre realizáciu stavby,
- v prípade nedostatkov proJektovej dokumentácie, na ktoré zhotovitei' objednávatel'a pĺsomne upozornĺl bez

älJľulrun' 
odkladu po tom, čo iieto nedostatky zistil a tieto nedostatky bráńia riaonámu a včasnému vyłónaniu

- v prípade Zmeny výkazu Yľľ9' oprotĺ projektovej dokumentácii, na ktoré zhotovitel' objednávatel,a písomneupozornil bez zbytocného odkladu po tom, co tieto 
'zmeny 

zistil a tĺeto zmenyffi uiiyu nu cenu a zhotoveniediela.

4'10NaviacprácemoŽubyťvykonanévýlučne nazákladepĺsomnejd.o.!9ovmedziobjednávatel,omazhotovitel,om,
po predloŽení ponuky na uskutočnenie stavebných prác nad ráme'c výkaźu'ń;;,-Ŕi;;ý bol ocenený vo verejnejsút'aŽi,



cl.5
Platobné podmienky

5.1 Zhotovitel'uplatňuje nárok na úhradu ceny prác a dodávok podl'a zmluvy čiastkovými a konečnou faktúrou, po

ich protokolárnom prebratí 0bjednávatel'om..

5'2PlaÍby za vykonané práce v priebehu realizácie diela sa uhrádzajú na základe čiastkových faktúrvystavených
podl'a odsúhlaseného podpĺsaneho sÚpisu zrealizouaných prác za príslušné mesacné obdobie spolu s prísluŠnou
DPH, pripadajúcou na fakturované vykonané práce. Súpis odsÚh|asuje poverený zamestnanec Objednávatel'a.
Faktúry bude zhotovitel'pľedkĺadat'do 1Ołeho dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí uvedeného mesačného
obdobia,

5.3 Objednávatel' fĺnancne preddavky na dĺelo neposkytuje.
5'4 Zhotovĺtel' musí svoje práce vyúctovať overitel'ným spôsobom. Faktúra musĺ byt' zostavená preh1adne.
Súčast'ou faktúry 1e výkaz vykonaných mnoŽstiev a súpis vykonaných prác, ktoľé sa budú odsúhlasovat' a preberat'
priebeŽne kaŽdý mesiac'
5.5 Súpis vykonaných prác musĺ byt'podpĺsaný zástupcom 0b1ednávatel'a'
5'6 Lehota splatnosti čiastkových faktur za vykonané práce je 30 dní po jej doručenĺ objednávatel'ovi'
5'7 Platby za vykonané práce nemajú vplyv nazáruky poskytované zhotovitel'om a neplatia ako doklad o prevzatí
prác a dodávok.
5'B Hotové dieĺo bude vyfakturované konečnou faktúrou ako celok, kde budú odpocĺtané jednotlivé ciastkové
faktúry, Splatnosť konecnej faktÚry je 30 dní po jej doručenĺ objednávatel'ovi'
5'9 Konečnú faktúru zhotovĺtel'predkladá po písomnom odovzdanía prevzatídiela a zodpovedá za jejúplnosť'
5.'10 Faktúry musia obsahovat' náleŽitosti uvedené v $ 74 zákon a c. 22212004 Z'z, o DPH v platnom znení'
5,11 V prípade, Že faktÚra nebude obsahovat' poŽadované náleŽitosti, objednávatel' je oprávnený vrátit' ju

zhotovite|'ovi na doplnenie. V takom prĺpade sa preruŠí plynutie lehoty splatnosti a nová lehota zacne plynÚt'
doručen ím opravenej faktú ry objedn ávatel'ovĺ.

Čl.o
Zárucná doba a zodpovednost'za vady

6,1 Zhotovitel' zodpovedá za lo, Že dielo je zhotovené podl'a technickeho zadania, výkazu výmer a ostatných
podmĺenok zmluvy, a Že pocas zárucnej lehoty bude mat'vlastnostidohodnuté v tejto zmluve.
6.2 Zhotovitel'zodpovedá zauady, ktore bude mat'dĺelo v case jeho odovzdania objednávatel'ovi, Za vady, ktoré
sa prejavia po odovzdanĺ diela zodpovedá zhotovitel'iba vtedy, ak boli sposobené porušením jeho povinnostĺ.
6,3 Zhotovitel' nezodpovedá za vady diela, ktoré budú sposobené pouŽitím podkladov a vecí poskytnutých
objednávatel'om alebo pokynov daných objednávatel'om zhotovitel'ovĺ, ak zhotovitel' na ich nevhodnost'
objednávatel'a upozornil alebo ak ich nevhodnost' nemohol pri vynaloŽení odbornej starostlivosti zistiť. Zhotovitel'
nenesie zodpovednost' za vady, ktore vznikli ako následok nesprávneho projektového riešenia diela' Zhotovitel'
nenesie zodpovednost' za vady, ktoré boli spôsobené jeho nesprávnym uŽĺvanĺm, nedostatočnou údrŽbou
a vonkajšími udalost'ami,

6'ĄZárucnádoba je 60 mesiacov azacne plynúť odo dňa odovzdania diela Objednávatel'ovĺ. Na zabudovanó pruky,

na ktoré Zhotovitel' odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela Objednávatel'ovi záručné listy, sa vzťahuje záručná
doba podla týchto zárucných listov, najmenejvŠak v Irvaní24 mesiacov.
6,5 Zhotovitel' sa zauázuje pre prĺpad vady diela, Že počas záručnej doby má objednávatel' právo poŽadovat'
a zhotovitel' povinnost' bezodplatne odstránĺt' oprávnene a sposobom dohodnutým v tejto zmluve reklamované
v ady, za ktoré zhotovitel' zodpovedá.
6.6 Zhotovitel' sazaväzuje začat' s odstraňovaním prĺpadných vád diela v zmysle bodu 6'5 zmluvy do 5 pracovných
dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a a vady odstránit' v čo moŽno technicky najkratŠom čase,
Nedostatky, ktoré bránia uŽívaniu stavby zhotovitel' začne odstraňovať do 24 hodín od uplatnenĺa oprávnenej



,oklanácie objednávatel'om. V pľípade, Že Zhotovitel' zodpovednost' za vadu neuznáva, zaväzuje sa v rovnakej

iJńät. ooo'lut'o tom písomné oznámenie Objednávatel'ovi, v ktorom uvedie dÔvod neuznanej reklamácie'

6.7 ZaoprávnenÚ reklamáciu sa povaŽuje písomné oznámenie vady, za ktoru Zhotovitel' v zmysle podmienok tejto

zmluvy zodpovedá, Písomné oznámenie odošle Objednávatel' Zhotovĺtel'ovi bez zbytočneho odkladu po zistení

vady av tomto oznámenĺ Objednávatel'vadu opíŠe a uvedie čas zistenia vady.

6'B Objednávatel' je povinný umoŽnĺt' Zhotovitel'ovi prístup na miesta, kde sa majú vady odstraňovat'.

6.9 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených projektovou dokumentáciou,

touto zmluvou a vŠeobecnezáuäznými technickými normami a predpismi.

6.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu a výkazu výmer.

cl.7
Podmienky vykonania diela

7,1 Zhotovitel'zhotovídielo na svoje náklady a na vlastné nebezpecenstvo. Vlastnĺcke právo k zhotovenému dielu

prináleŽĺ Objednávatel'ovi. Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy Zhotovitel' v rozsahu

svojho predmetu plnenia.

7 '2ZhotouiIel'zabezpečĺ na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmot a dielcov,

výrobkov, strojov azariadeni a ich presun zo skladu na stavenĺsko, ako ajstráŽenie staveniska, vrátane ostatných

zariadeni staveniska.
7.3 Zhotovitel'v plnom rozsahu zodpovedá za bezpecnost' práce a technických zariadení prĺ realizácii stavebných
prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky SUBP a SBU C'37411990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadenĺ
pri stavebných pŕácach v znenĺ neskorších predpisov'

7 ,4 ZhotouiIel'zodpoved á zabezpecnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

7.5 Zhotovitel'zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. Zhotovitel'odstráni

na vlastné náklady odpady, ktoľé sÚ výsledkom jeho činnosti a tieto náklady zohl'adní V cene za vykonanie diela'

7'6 Zhotovitel' je povinný viest'stavebný denník v súlade s $ 46d zákona č. 50/1976Zb' (stavebný zákon) v znení

nesko.rŠĺch predpĺsov a $ 28 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného

zákona.
7'7 objednávatel' je oprávnený kontrolovat' vykonávanie diela' Ak zistí, Že Zhotovitel' vykonáva dielo v rozpore so
svojimi povinnosťami, je objednávatel'oprávnený doŽadovat'sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby Zhotovitel'

odstránil vady vznĺknute chybným vykonávanĺm diela, Ak Zhotovitel'neurobĺ nápravu ani v primeranej lehote mu

na to poskytnutej a postup Zhotovitel'a by viedol nepochybne k podstatnému poruŠeniu zmluvy, je Objednávatel'

oprávnený od zmluvy odstúpit'.

7,B Zhotovitel' zabezpecí úcast' svojej zodpovednej osoby na kontrole vykonávania diela a bez meškania vykoná

opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od projektu,

Čl' s
Realĺzácia a odovzdanĺe diela

B,1 objednávatel', resp. jeho poverený zástupca má pocas realizácie diela právo priebeŽnej kontroly, právo

upozornenia Zhotovitel'a na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo poŽadovat' v primeranej lehote

odstránenĺe týchto nedostatkov.

B'2 Zhotovitel' bezodkladne písomne upozorní objednávatel'a na prĺpadné nevhodné pokyny vydané zástupcom

Objednávatel'a na zhotovenie diela, Prerušenie prácz tohto dovodu nie je omeškanĺm na strane Zhotovitel'a'

B.3 Nebezpečenstvo Škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša
Zhotovitel' aŽ do protokolárneho odovzdania d ĺeĺa Objed n ávatel'ovi.

B,4 Zástupca Zhotovitel'a, stavebný dozor, technĺcký dozor, prĺpadne iný, Objednávatel'om pĺsomne poverený

pracovnĺk, je povĺnný zÚčastňovat'sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré v priebehu realizácie diela zvolá
Objednávatel', alebo ním poverená zodpovedná osoba s tým, Že ich presný termĺn mu bude pĺsomne oznámený
najmenej3 pracovné dni vopred,

B.5 Zhotovitel'sazaväzuje najmenej7 dnípred odovzdaním diela písomne vyzvať Objednávatel'a na jeho prevzatie.



g,6 Zhotovitel,odovzdá dokončené dielo a spĺše s Objednávatel'om preberacĺ protokol o odovzdanĺ a prevzatĺ diela'

podmienkou ooovzoania a prevzatia dielä je ĺspósno.vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými

;ää;ili:;.řä'ny- .ormami a projektovoű dokumentácĺou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie

diela,
8.7 Dielo bude Zhotovitel'om odovzdané a Objednávatelbm prevzaté aj v prĺpade, Že v preberacom protokole _

v zápise o odovzdanĺ a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o Sebe, ani v spojenĺ s inými nebránia

ńlvň'iái a bezpečnej pr.äuaoiŔu (uŽĺvaniu) diela, Tieto zjavné vacly a nedorobky musia byt' uvedené v preberacom

p'ät.L,jr. o ooouroáńĺ á pruuruiĺ diela só.stanovením ĺermĺnu ich odstránenia. O odstránenĺ vád na diele spíše

Zhotovitel, s Objednávatel'om zápisnicu. V prĺpade, Że by r9zsgh a povaha vád bránili bezpečnej a plynulej

pľevádzke, dostava sa Zhotovitel'do omeŠkania s termĺnom odstránenia vád.

B'B Zoznamosob zodpwuony.ľ.l za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo :

Za objednávatel'a :

Ing. Ján Cerveník, technický dozor ĺnvestora,

teř kontakt: 0905 575253,fax'.041 420 93 16, e-mail: ian.cervenik@tuzovką.sk

Za zhotovitel'a :

lng. Tomáš Hečko, stavbyvedrici, zapísaný v SKSl pod ev' i,' '' 12474,

Te]. kontakt 
.. +Ą21 9OB795 608 e-mail ; tomas.hecko@eurovia'sk

ČI. g

Zmluvné pokuty a sankcie

9'1 V prĺpade omeškania zhotovitel'a s plnenĺm terminov pôdľa harmonogramu, ktorý je prĺlohou č,2 tejto zmluvy,

jeobjednávatel'opravneffioŽadovaťoä zhotovitel'azmluvnú pokutu vovýške 100,00 eurZakaŽdýdeň omeškania.

żrrotbvitel'uhradĺ'pokutu áb1eonavatel'ovi pri nedodrŽanĺ ktoréhokol'vek z termĺnov uvedených v harmonograme'

9.2 V prĺpade omeškania zńotovitel'a s termĺnom odstránenia vád uvedenom v preberacom protokole o odovzdaní

á pruu'uiĺ diela je objeJnávatel'oprávnený poŽadovať od zhotovitel'a zmluvnú pokutu vo výŠke 50,00 eur zakaŽdý

deň omeŠkania s termĺnom odstránenia vád, Splatnosť tejto pokuty zakaŻdý kalendárny deň omeškania je na

nasledujúci pracovný deň po dni, kedy k omeškaniu došlo'

g3 ýpiĺpuäe omeśtänia'zhotovitel'ä podl'a bodov 9'1 a9'2 zhotovitel'súhlasĺ sfakturáciou zmluvnej pokuty

ón;uonáuät.ľom, ktorú si ńárl.dn. objednávatel' jednostranne započĺta ako pohľadávku voči zhotovitel'ovi.

ól,ł'ý ń,.ĺpuoe omeškania objednávaiel'a s ťlhradou čiastkovej alebo konečnej faktúry je zhotoviteI' oprávnený

pozaoäuäľ óo on1.onauateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 79 z neuhradenej sumy zakazdý deň omeškania'

bs sanrcie podú tohto clánku sú splatné do 30 dnĺ od doručenia faktúr'

Čl' ĺo
Zodpovednost'za škodu

10'1 Zhotovitel,sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prĺpadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie

škody alebo na jej zmiernenie.

lďi'wá,zaazmluŕná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenu

druhej strane. ! '' L ..!^ 
-^f,^^..^l^^^łi ^l, ^.^' ,l.AŁ^ -

10'3 Zmluvná strana, ktorá spÔsobila škodu druhejzmluvnej strane, zbavĺsa tejto zodpovednosti ak preukáŽe, Že

škoda bola spôsobená okolnosťami vylucujúcimi zodpovednosť.

10,4 Ak vznikne šlĺoda na vyt<onanyórl prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotovitel'povinný sa o nich

starat,, zhotovitel'oostiani srôou na vlasiné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného

stavu,

10.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotovitel'a na pozemky tretích osÔb, svojvol'ným uzavretĺm ciest

alebo porušenĺm inŽinierskych sietĺ, zodpovedá za túto škodu zhotovitel'.



fi.6ZhoIouitel'zodpovedá 
za škodu na diele spÔsobenú vlastným

ori odstranovanl Vao v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky'

na realizáciu diela'

zavinenĺm pocas svojich pracovných postupov

ako ajzaškodu spÔsobenú tými, ktorých pouŽil

Čl. ĺĺ
Osobitné ustanovenia

1 1 .1 Zmluvné strany sa dohodli, Že ak jedna zmluvná strana podstatne porušĺ zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto

zmluve, druhá zm|uvnä ,iruná''á právo oostůpiľ od tejto źmluvy, Odstupenie sa oznamuje doporuceným listom

s úcinnosťou odo dňa dorucenia listu'

11,2Zhotovitel' bude informovat'objednávatel'a o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách, ktoré bude

zhotovitel,organizovať podl,a potreby, najmenej uśakrazza7 dni,Zporád bude vyhotovený pĺsomný záznam'

1.1,3 objednávatel,a ,r'!iouĺtul'ru záiazuiu,Že'obchodné a technické informácie, ktoré im počas vykonávania diela

boli zverené, n..prĺ.tuiniá iiuĺń o.onam, náz pĺsomného suhlasu druhej zmluvnej strany, a Že tieto informácie

,áó*Jiiĺ pI.ä ina'ĺ.uly, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy'

1.1.4 Zhotovitel,bude óri ńrnänĺ diela postupovať sodbornou starostlivosťou,Zauázuje sa dodrŽiavať všeobecne

záväznépredpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy'

ct.lz
Vyššia moc

12..l Strany sa zbavujú zodpovednosti za čiastkoveälebo uplné nesplnenĺe vzájomnýchzávázkov podl'a zm|uvy,

ak sa tak stalo následkom nepredvĺdatel'nej uoátosti _ vyššej moci _ poŽiaru, povodne, zemetrasenia a inej takejto

udalosti' l....- _ _^...:. ^^ ^+^^^,,i^ ^^ ',-áinmn '

12,2 ?odobu trvania vyššej moci neplynú termĺny dohodnuté v tejto zmluve a nove sa stanovia po vzájomnej

ooLoou objednávateľa á zhoiovitel'a čĺslovaným dodatkom k zmluve'

cl.ĺg
Náhradaškody,právnevzt'ahyadôsledkyneplneniazmluvy

13.1 V prĺpade, Že jedna zo zmluvných strán neoprávnene prerušĺ alebo zastavĺ práce, prĺpadne dÔjde

k preruŠeniu uleoo zariávuniu prác ż 1.1 uiny, zaliäzuie sa druhej strane zaplatiť vŠetky preukázané náklady, ktoré

jej v súvislosti s prerušenĺm ateno ,uśtáu.nl' vznikli' Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako ajfinancné

äńodnotenie bude odsúhlasene komisionálne zástupcami oboch zmluvných strán'

13'2KaŻdázo zmluvných łiá' má nárok na náhradu škody vzniknutej v dÔsledku porušenia záuäzku druhou

zmluvnou stranou, a to v zmysle $ 373 a nasl. OZ. Jej výška bude vzájomne prerokovaná'

13'3 Objednávatel, je oprávnený odstúpiť od tejto zmtuvý Úp1ne alebo čiastocne ak napriek prepracovaniu alebo

nápravným opatreniam ,ńotouií.tu budÚ dodáúky a práóe alebo ich casti vadné v takom rozsahu, Že d'alšie

órn.ni. źmluvy nebude pre objednávatel'a prijatel'né'

Čl'ĺł
Riešenie sporov

14,1 Práuaapovinnosti zmluvných strán vyplývď1Úceztejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy' Práva

a povinnosti zm|uvnycń strán iouto zmluvoů n.upruu.ne sa riädia ustanoveniami obchodného zákonnĺka

a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonnĺka v z'n'p'

14.2. Všetky spory vyplývajúce zplnenia tejto zmluvy, b'u'du'zmluvné strany ľiešiť predovšetkým dohodou

a vzájomným rokovanĺm.'V $rípade,'ak k tejto'donooe neoojoą bude spor predloŽený k rozhodnutiu prĺslušného

súdu podl,a sĺdla Žalova.oľ,,, u zmysle prĺslűšnych ustanovenĺ Obcianskeho súdneho poriadku.



ct. 15

Záverečné ustanovenia

15.1 objednávatel'si vyhradzuje právo :

a) spresnit'termĺny a objemy realizácie stavebných prác diela,

b) zmenit' rozsah vykonania dlela v prĺpade, Źe cena za vykonanie diela bude pľevyšovat' Íinancné moŽnosti

objednávatel'a, alebo iných opodstatnených dovodov,

c) uzatvorit' novÚ zmluvu s iným zhotovitel'om, ak zhotovitel' počas trvania zmluvy stratĺ schopnost' plnit'si zmIuvný

záuázok'
15.2Zmluuaje uzavretá okamihom, kedy je podpĺsaná oboma zmluvnými stranami, Podpis zmluvy je ^__'- -_ 

'

súhlasu s celým jej obsahom. SÚhlas musĺ byt' pĺsomný, riadne potvrdený a podpĺsaný oprávneným
zmluvnej strany, ktorá ho prejavila

15.3 0d zmluvy je moŽné odstúpit'v prĺpade, ak :

a) zhotovitel'poruŠí harmonogram výstavby, ktorý tvorĺ neoddelitel'nÚ súcast'tejto zmluvy a súcasne objednávatel'

trvá na zrLlšení zmluvy,

b) ak zhotovĺtel' stratĺ schopnost' dodat' predmet zmluvy, alebo ak stratu schopnosti dodat' predmet zmluvy
objednávatel'ovi zamlcĺ. Odstúpenie od zmluvy oznámi objednávatel' zhotovitel'ovi písomne. Ak si zhotovitel'

doporucenú zásĺelku neprevezme do 10 dní, takáto zásielka sa povaŽuje za dorucenú.

15.4 Menit'alebo doplňovat'obsah zmluvy]e moŽné len formou pĺsomných dodatkov, ktore budú platné, ak budÚ

riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

15'5 Zmluvné strany prehlasujú, Že právne vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom
a právnym poriadkom SR'
15'6 Zmluvné strany vyhlasujÚ, Že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vole, zmluva nebola podpísaná v tiesnĺ

za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si pľecítali, jejobsahu rozumeju a na znak sÚhlasu ju podpisujú.

15,7 Neoddeliiel'nou súčast'ou tejto zmluvy je ;

a) príloha c.1 - ocenený výkaz výmer v listinnej podobe

15.B Táto zm|uva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá objednávatel a dve zhotovitel'.

15.9 Zmluva je Účinná nasledujúci deň po je1 zverejnenĺ na webovom sídle objednávatel'a.

V Turzovke ł/, ľ.ł4ľ V KoŠiciach 4ĺ.ť ďp(ť

za objednávatel'a za zhotovitel'a

M TURZOVKA

023 54 řiJkoÄąji Lí. .*
Ch|;iĺ:ditelol6ł
040 17 lĺp]:''ce

JUDr. Ľu r Golis, primátor lng, Robert in ály,
generál aditel' a podpredseda predstavenstva

lng, Juraj D

@€ eł;n#Y,|"*"'

obchodný itel'a člen redsiavenstva

jsk76174
Obdĺžnik

jsk76174
Obdĺžnik



28 ZVýhodnenie

0,00

Prípočty a odpočty

26 DodáVky objednáVatel'a

27 Kízavádo|ożka

E

0,00

0,00

129728,32

21621,39

108106,93

D Gelkové náklady

sÚčet7 ' 12' 19-22

zs Cena s DPH (r. 23-24)

24 DPH 2O,OO %zO,OO

Vedl'ajšie rozpočtové náklady

14 Mimostaven. doprava

1e VRN (r. 13JB)

17 Klimatické Vplyvy

15 Sťažené podmienky

18 VRN z rozpočtu

13:GZS

0,00

0,00

c

prostredia

ostatné náklady22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B Doplnkové náklady

.l

10 Kultúrna pamiatka

21 Kompl. činnosť

11

0,00

9 Bez pevnej podl.

12 DN (r.8ł1)

8 Práce nadčas

20

1821

objednávatel'

Dátum a podpis

DátUm a

Dátum a

Projektant

Pečiatka

Zhotovitel' #ŁJffiĐVlA/,
ÉrEovlAsKu
oslobolitÉíoý 6'6

o4017 lfuěi(r

Náklady / 1 m.jPočet Náklady/1m'j PoČet Náklady l 1 m.j. Počet

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady
I

2 MontáŽ 1o8 106,93

0,00

0,00

7 zRN (r''ĺ-6)

HZS

5

o

MontáŽ

0,00

0,00

0,00

108 106,93

PSV oooavxy

ĺ HSV DodáVky 0,00

"M"

3

4

Merné a účelové jednotky

KRYCĺ LlsT RozPocTU

Rekonštrukcia miestnych komunikácii v meste Turzovka

rzovka

Mesto Turzovka, stÍed č.178, Turzovka 023 54

EUROVIA SK, a.s.

0031 4s31

3165'1518 2020490274

lČ DPH

Rozpočet číSlo

NázoV stavby

PoložiekDňa

JKSO

EČo

Miesto

lČo

objednáVatel'

Projektant

Zhotovitel'

Spracoval
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Rekapitu lácia objektov stavby
Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácii v meste Turzovka
objednávatel' Mesto Turzovka' Stred ě.178, Turzovka 023 54

Zhotovitel': EUROVIA SK, a.s.

Dátum:

Projektant:

Spracoval:

Cena s DPHDPIICena bez DPHZákazkaKd

't29 728,3221 621,39108 í06'93stavebné práce1

129 728,3221621,39108 106,93
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v meste
Turzovka18-29

Celkom 108 106.93 2't 62',1.39 129 728.32

s*s Eu}i" ViÄ-'@
-txer{

?J.rg'/lÁ sł(' Lt
U.lobodiblcť 66
o4017łGšice*
04017lošice
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ROZPOCET
Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácii v meste Turzovka
objekt: Stavebné práce

JKSO:

HSV Práce a dodávky HSV

Zemné práce

objednávatel': Mesto Turzovka, Stred č.178, Turzovka 023 54

Zhotovitel': EUROVIA SK, a.s.

Dátum:

1

107bĘ4JI

Cena celkomCena
jednotková

MnoŽstvo
celkom

MJPopisK d poloŽkyKCNP.Č

108 106,93

2 376,00

2 376,000,882 700,000m2
odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu trézovanim, V ploche nad
500 m2,hr.50 mm1131512142211

9

Komunikácie

ostatné konštrukcie a práce-b ranie

Presun hm t HSV99

98 760,99

5 7',t6,78

1 253,16

2 167,502,55850,000mUprava Śl(ár astaltovou zállevl(ou pre VŚetl(y sl(lony5991421112215

14 931,005,532 700,000m2
Beton asfaltov17 po zhutnení ll tr.strednozrn loŽkov17 (ABL) hr.40 mm -
vyrovnávacia vrstva5727531112214

77 973,227,829 971 ,000m2tseton astaltovy po zhutneni l.tr. strednozrnny AC 11 (Atss) hr.5umm5ĺ7141112221

3 689,270,37I 971,000m2
PostreK zlvlcny spojovacl s posypom Kamenlvom z asÍaltu cestneno V

mnoŽstve 2, 50 kglm25731111152212

I 399,034,08342,900t

Vodorovná doprava VybÚranych hmot po suchu so zloŻenim na
vzdialenosť do 5 km221 ln nourr',

132,000,24550,000m
Rezanie existujÚceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky nad '100 do
150 mm221 l*nr.u,',.

3 106,2588,7535,000KSUprava V}iŠky kanalizacnych Šácht a Vpustĺ , Vodovodného hydrantuR 18es1021.17

1 079,501,27850,000m
Zarovnanle stycneJ plocny pozolz VyDuranej castl KomunlKacle asÍaltovel
hr. nad 50 do 100 mmR lunr.oo, r.u

^

1 253,160,304 177,202

Presun hmot pre pozemnu l(omunll(aclu a letlsl(o s krytom asÍaltovym
akejkoľvek dĺŽky objektu l,99822511122110

108 106.93

9 eumovr

Celkom
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