
ZMLUVA O DIELO

(ďalej len "Zmluva")

na stavbu "Oprava miestnych komunikácii Bytča"

uzatvorená podl'a ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom
znení (ďalej len "Obchodný zákonník")

medzi

1. Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
BIC:
IBAN:
IČO:
DIČ:
(ďalej len .Objednávateľ")

Mesto Bytča
Námestie SR 1/1, 01438 Bytča
Bc. Miroslav Minárčik, primátor mesta

Bc. Miroslav Minárčik
Ing. Jozef Drgoňa
VÚB, a.s. Bratislava, pobočka Bytča
SUBASKBX
SK12 0200 0000 0000 2352 5432
00321192
2020626399

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sro, vložka Č. 991/B , zastúpený:
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

vedúci prevádzkovej jednotky: Ing. Jozef Rambala
riaditel' oblasti: Ing. Ján Michel

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:
vedúci prevádzkovej jednotky: Ing. Jozef Rambala
UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.
SK5411110000001423110003
17317282
2020316298
SK2020316298
041/5076 222

2. Zhotoviteľ:

bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
telefón:
e-mail: jozef.rambala@strabag.com
(ďalej len "Zhotoviteľ")

(Objednávatel' a Zhotovitel' ďalej každý v tejto Zmluve ako "Strana" a spoločne ako "Strany")
sa dnešného dňa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o dielo (ďalej len "Zmluva" alebo "ZoO") za týchto
podmienok:

l.
Predmet zmluvy

1.1. Touto Zmluvou sa Zhotoviteľ zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vykoná pre
Objednávatel'a dielo "Oprava miestnych komunikácii Bytča" (ďalej aj "Dielo") a Zhotovitel' sa
zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve zaplatiť Zhotovitel'ovi za riadne vykonané Dielo
cenu dohodnutú v tejto Zmluve.

1.2. Zmluva sa uzatvára na základe výsledkov verejného obstarávania realizovaného Objednávatel'om
postupom podl'a zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých
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zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") ako zadanie podlimitnej zákaz« ..
Podkladová dokumentácia Objednávateľa Ponuka Zhotoviteľa predložená v súlade se
zverejnenou výzvou Objednávateľa sú prílohami Zmluvy a tvoria jej neoddelitel'nú súčasť.

II.
Predmet a Rozsah plnenia

2.1. Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že podkladom pre uzavretie Zmluvy sú akékoľvek a všetky
dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní za
účelom predkladania ponúk alebo ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s
vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa (podklady podľa písm. (i) spolu ďalej len .Podkladová
Dokumentácia") a (ii) Ponuka Zhotoviteľa predložená na základe výzvy Objednávatel'a pri
zadávaní podlimitnej zákazky "Oprava miestnych komunikácií Bytča" zverejnenej vo Vestníku
Úradu pre verejné obstarávanie č. 172/2017 zo dňa 31.08.2017 pod značkou 12484 - WYP.

2.2. Zhotovitel' je povinný splniť všetky minimálne technické požiadavky na vykonanie Diela v súlade s
Podkladovou dokumentáciou a platnými normami a predpismi tak, aby táto povinnosť
Objednávateľa nebola ohrozená.
Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Technickej špecifikácii a rozsahu požadovaných
prác a mapových podkladov na realizáciu stavby, vrátane oceneného výkazu výmer na stavbu
"Oprava miestnych komunikácií Bytča".

2.3. Predmet Zmluvy zahŕňa všetky a akékoľvek plnenia, ktoré sú potrebné alebo budú požadované, aby
sa vyhovelo všetkým požiadavkám obsiahnutým v Technickej špecifikácii, jej prílohách a pokynoch
Objednávateľa, vrátane zabezpečenia zariadenia, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu
zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie, zabezpečenie ochrany životného
prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a pod., taktiež
poistenie stavby počas realizácie ( ďalej len" Dielo") .

2.4. Objednávateľ poveruje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v rozsahu Technickej
špecifikácie a rozsahu požadovaných prác uvedenej v článku 2, bod 2.1 Zmluvy a Ponuky
Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve a pokynmi Objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov tak,
aby Objednávateľ mohol dielo plnohodnotne a účelne využívať. Ak sa zistí odchýlka spôsobená
Zhotoviteľom z dôvodu nesprávne použitých technologických postupov alebo materiálov, ktoré sú
v rozpore s Technickou špecifikáciou a rozsahu požadovaných prác sa to považovať za podstatné
porušenie Zmluvy. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu
u Zhotovitel'a v plnej výške. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu chýb
v Technickej špecifikácie a rozsahu požadovaných prác.

2.5. Rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu Zmluvy, najmä akékoľvek a
všetky práce, dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie a riadne ukončenie
najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie
a dokončenie Diela v súlade so Zmluvou (ďalej len "Plnenia"), je Zhotoviteľovi podrobne známy.
Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa ako aj pred
podpisom tejto Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektu obhliadkou a so
všetkými plánmi, nákresmi, kalkuláciami, výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou,
technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (stavebné
povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu Zmluvy (viď prílohy
Zmluvy) a inými podkladmi pre Plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu
bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ
je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie materiály, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od
Objednávatel'a po uzavretí Zmluvy v súvislosti s vykonaním Diela. Prípadnú nekompletnosť alebo
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nedokonalosť, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady Diela resp. jeho časti alebo vplyv na
cenu, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa
ich zistenia písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s
bodom 3.5. Zmluvy o dielo."

2.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V
prípade, že Dielo bude vykonávané iným subjektom v mene Zhotovitel'a (subdodávatel'om),
Zhotovitel' je povinný predložiť Prílohu Č. 3 Zmluvy - Zoznam subdodávatel'ov splňajúcích
podmienky účasti podl'a§ 41 ods. 1 zve v súlade s čl. 5 bod 5.18 do päť (5) pracovných dní odo
dňa oznámenia Objednávateľom.

2.7. V prípade akéhokol'vek rozporu medzi Stranami týkajúceho sa rozsahu alebo obsahu alebo kvality
Diela, v prípadoch, ktoré priamo alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej
dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávatel'a a
Zhotovitel' je povinný toto stanovisko Objednávatel'a rešpektovať a prípadné podmienky v ňom
uvedené dodržiavať.

2.8. Ak by v priebehu vykonávania Diela došlo k akýmkol'vek rozporom medzi Objednávatel'om a
Zhotovitel'om, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo
inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotovitel' zodpovedá za všetky
škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.

2.9. Ak Zhotovitel' v priebehu vykonávania Diela s odbornou starostlivosťou zistí, že pre riadne
vykonanie Diela v súlade so Zmluvou je potrebné vykonať práce, ktoré neboli v čase podania
cenovej ponuky ani v čase uzatvorenia Zmluvy predvídatel'né a neboli zahrnuté v Podkladovej
dokumentácii, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní
písomne o týchto skutočnostiach informovať Objednávatel'a a tieto skutočnosti Objednávatel'ovi
preukázať. Ak je vykonanie takýchto prác nevyhnutné, Objednávatel' a Zhotovitel' dodatkom tejto
Zmluvy dohodnú podmienky ich vykonania v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO.

III.
Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo do 198 dní od dňa protokolárneho prevzatia staveniska, t.j.
najneskôr do 31.05.2018.

3.2. Vykonanie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu
do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby a odovzdanie podkladov na
zaradenie stavby do majetku v súlade s metodikou Objednávatel'a.

3.3. Zhotovitel' splní svoj záväzok vykonať Dielo preukázaním dodržania všetkých garantovaných
parametrov Diela, predložením zápisov o vykonaní a výsledkoch požadovaných skúšok, atestov a
certifikátov zabudovaných materiálov, technického, technologického a interiérového vybavenia,
odstránením prípadných vád alebo nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní a
protokolárnym odovzdaním a prevzatím vykonaného Diela bez vád a nedorobkov, ktoré boli zistené
pri preberacom konaní Objednávatel'om. Termíny vykonania Diela môžu byť zmenené len
dodatkom Zmluvy.

3.4. Podrobný vecný, finančný a časový harmonogram vykonania Diela Zhotoviteľom (ďalej len
"Harmonogram"), je špecifikovaný v časovom pláne výstavby v prílohe č. 2 Zmluvy, v ktorom sú
stanovené vecne vymedzené ceny a dôležité termíny podl'a mesiacov a míl'niky začatia a
dokončenia jednotlivých častí Diela. Zhotoviteľ je súčasne povinný predložiť Objednávateľovi
Kontrolný a skúšobný plán ako prílohu Č. 4.
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3.5. V prípade, ak Zhotovitel' nie je schopný splniť akékol'vek jednotlivé lehoty alebo míl'niky vykonania
Diela alebo jeho časti podl'a Harmonogramu v bežnom pracovnom čase, je povinný zabezpečiť
vykonávanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým
Objednávatel'ovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za Dielo (ako je definovaná nižšie) sa
v takýchto prípadoch nemení.

3.6. Akékol'vek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním akýchkoľvek jednotlivých lehôt alebo
míl'nikov vykonania Diela alebo jeho časti podľa Harmonogramu, resp. zabezpečením ich riadneho
dodržania (napr. náklady na prácu nadčas, prácu na zmeny, zvýšené nasadenie strojov a pod.),
budú vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Dohodnutá cena Diela sa v takýchto prípadoch nemení.

3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez nároku na náhradu škody akceptovať posunutie termínov v
harmonograme, ktoré môžu Objednávateľovi vzniknúť.

3.8. V prípade, ak Zhotovitel' riadne vykoná Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred
dohodnutým termínom stanoveným Harmonogramom, je Objednávatel' oprávnený, nie však
povinný, vykonané Dielo alebo jeho časť bez vád a nedorobkov prevziať aj skôr. Skoršie prevzatie
riadneho vykonaného Diela, resp. časti Diela, nebude Zhotovitel'ovi bez vážneho dôvodu odopreté.

3.9. Lehota vykonanie Diela alebo ktorákol'vek lehota alebo míl'nik určený Harmonogramom môžu byť
predlžené len o dobu prerušenia vykonávania Diela podľa čl. II. bod 2. Zmluvy in fine, o dobu
prerušenia vykonávania Diela alebo jeho časti na základe písomnej odôvodnenej žiadosti
Objednávatel'a alebo o dobu prerušenia vykonávania Diela z dôvodu, ktorý obe zmluvné strany
nemohli predvídať alebo ovplyvniť (vyššia moc). Začiatok a koniec doby prerušenia vykonávania
Diela musí byť zaznamenaný v stavebnom denníku a potvrdený Objednávatel'om. Zhotovitel' je
povinný po tom, ako dôvod prerušenia vykonávania Diela odpadol alebo na základe písomného
pokynu Objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní
pokračovať vo vykonávaní Diela. V prípade prerušenia vykonávania Diela nemá Zhotovitel' nárok
na náhradu škody alebo akýchkol'vek nákladov vzniknutých v súvislosti s prerušením vykonávania
Diela. V priebehu prerušenia vykonávania Diela je Zhotovitel' povinný naďalej chrániť dovtedy
vykonané Dielo pred zničením alebo poškodením.

3.10. Zhotovitel' je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávatel'a o všetkých
skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzkov podl'a Zmluvy. Žiadne takéto
skutočnosti na strane Zhotoviteľa však nie sú dôvodom na predlženie lehoty na vykonanie Diela
podl'a bodu 1. tohto článku Zmluvy.

IV.
Cena za dielo

4.1. Cena za vykonanie Diela (ďalej len "Cena za Dielo") podl'aZmluvy je určená na základe výsledkov
procesu verejného obstarávania a v súlade so zákonom NR SR Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov, a predstavuje sumu :

Cena za dielo bez DPH: 129 758,23 Eur (slovom: Stodvadsaťdeväftisicsedemstopäťdesiatosem eur /23
centov),

DPH (20%) : 25951,65 Eur (slovom: Dvadsaťpäťtisicdeväťstopäťdesiatjedna eur/65
centov),

Cena za dielo s DPH: 155 709,88 Eur (slovom : Stopäťdesiatpäťtisicsedemstodeväť eur/BB centov),

4.2. V cene za Dielo sú zahrnuté všetky náklady Zhotovitel'a na vykonanie Diela v zmysle čl. 3.2 a 3.3
Zmluvy a všetky alebo akékol'vek náklady Zhotovitel'a spojené s vykonaním Diela, najmä náklady
na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska., vypratanie
staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu,
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subdodávatel'skú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu Zhotovitel'a, režijné náklady
Zhotovitel'a, dane, ktoré má Zhotovitel' platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v
súvislosti s realizáciou Diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu,
bezpečnosť a ochranu pri práci a požiarnu ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období
alebo náklady na práce vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie
odpadu, sankcie, pokuty a penále iné ako podľa Zmluvy, poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady
na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia
premávky na priľahlých komunikáciách a pod.), ako aj ostatné požiadavky uvedené v Technickej
špecifikácii a rozsahu požadovaných prác.

4.3. Cena za Dielo zahŕňa aj všetky alebo akékol'vek náklady Zhotovitel'a z titulu podnikateľského rizika
zmeny cien materiálov, pohonných hmôt a pod., ktoré by mohli nastať v priebehu vykonávania Diela
alebo rizika miestnych prekážok, sťažených podmienok, ktorých vplyvy na náklady Zhotovitel' mohol
a mal predvídať pri kalkulácii Ceny za Dielo na základe Podkladovej Dokumentácie Objednávatel'a.

4.4. Zhotovitel' nie je oprávnený požadovať zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku vlastných chýb alebo
chýb jeho subdodávatel'ov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie Diela alebo v
dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu za
Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.

4.6. Zhotovitel' týmto výslovne vyhlasuje a potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom
predmetu a rozsahu plnenia podľa článku II. Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia,
ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní
Ceny za Dielo:
(a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
(c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohl'adnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu

stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,
(d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,
(e) zohl'adnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči

Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

V. 
Platobné podmienky

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' neposkytne zhotovitel'ovi preddavok na Cenu za Dielo.

5.2. Cenu za Dielo v súlade s touto Zmluvou uhradí Objednávatel' Zhotovitel'ovi na základe faktúr
vystavených Zhotovitel'om. Zhotovitel' je oprávnený vystaviť faktúru až po prevzatí riadne vykonanej
časti Diela (fakturačného celku) podľa Harmonogramu, teda časti Diela (fakturačného celku) bez
vád alebo nedorobkov Objednávatel'om.

5.3. Faktúra vystavená Zhotovitel'om musí byť vystavená v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
Č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona Č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.4. Zhotovitel' je povinný vykonanie Diela alebo jeho časti (fakturačného celku) vyúčtovať overitel'ným
spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehl'adne. Prílohou faktúry musí byť súpis fakturovaných
materiálov a prác vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby,
s vyčíslením ich hodnoty, potvrdený Objednávatel'om, pričom musí byť dodržané poradie
a označenie položiek pocľa Podkladovej dokumentácie, ako aj protokol o prevzatí časti Diela
(fakturačného celku) Objednávatel'om bez vád alebo nedorobkov. Ak budú fakturované položky
vyplývajúce z prípadných dodatkov k Zmluve, tieto musia byť uvedené oddelene.
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5.5. Zhotovitel' je oprávnený fakturovať výdavky suvisrace s odvozom sutiny, vybúraných hmôt a
poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt, len na základe predložených vážnych lístkov a
podnikatel'ského oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s
odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný k likvidácii, avšak maximálne v množstve uvedenom v
rozpočte stavby pri uvedených položkách.

5.6. Ak faktúra vystavená Zhotovitel'om nebude mať náležitosti podl'a bodu 3. tohto článku,
Objednávatel' bez zbytočného odkladu faktúru vráti Zhotovitel'ovi.

5.7. Objednávatel' zaplatí Zhotovitel'ovi fakturovanú cenu za Dielo bezhotovostným prevodom na účet
Zhotoviteľa do 14 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej Zhotovitel'om s náležitosťami podľa
bodu 5.3. až 5.5. Zmluvy.

5.8. Zhotovitel' nemá právo započítať žiadne svoje pohl'adávky alebo nároky voči Objednávatel'ovi proti
pohl'adávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotovitel'ovi na akékol'vek platby podl'a Zmluvy
ani proti iným nárokom alebo pohl'adávkam Objednávatel'a voči Zhotoviteľovi vzniknutým na
základe alebo v súvislosti so Zmluvou. Zhotovitel' rovnako nemá právo zadržiavať a neplatiť
akékol'vek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkol'vek nárokov alebo pohľadávok
Zhotovitel'avoči Objednávatel'ovi.

5.9. Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamená, že táto faktúra bola prijatá,
pričom Strany sa výslovne dohodli, že z akejkol'vek platby uskutočnenej Objednávateľom
nevyplýva, že sa tým Objednávatel' vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo že preberá
čiastočné plnenie Diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a taktiež táto platba nemá vplyv na
zodpovednosť Zhotovitel'a a ním poskytnuté záruky.

5.10. Ak Zhotovitel' má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný
styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy v plnej výške. V takom prípade bude
Objednávateľ postupovať v súlade s § 24 zákona o účtovníctve a pri prevode peňažných
prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávatel'a zriadeného v mene Euro na účet Zhotoviteľa
zriadeného v cudzej mene, Objednávatel' použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z
účtu Objednávatel'a, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný
výdavok v mene Euro, bude uhradený Zhotovitel'ovi. V prípade prevodu peňažných prostriedkov v
cudzej mene z účtu Objednávatel'a zriadeného v cudzej mene na účet Zhotovitel'a v rovnakej
cudzej mene použije Objednávatel' referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou
centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (odpísania
prostriedkov z účtu Objednávatel'a). Týmto kurzom prepočítaný výdavok v mene Euro bude
uhradený Zhotovitel'ovi.

VI.
Podmienky vykonania diela, práva a povinnosti Objednávateľa a Zhotoviteľa

6.1. Objednávatel' písomne vyzve Zhotovitel'a na prevzatie staveniska bezodkladne po nadobudnutí
účinnosti Zmluvy. Zhotovitel' je povinný stavenisko prevziať v čase dohodnutom s Objednávatel'om,
najneskôr však do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávatel'a. Protokol
o odovzdaní staveniska musí obsahovať podrobný opis stavu odovzdávaného objektu staveniska.

6.2. Ak Zhotoviteľovi neprevezme stavenisko v lehote podl'a bodu 6.1. Zmluvy alebo nezačne
s vykonávaním Diela do pätnástich (15) dní odo dňa do prevzatia staveniska v súlade
s Harmonogramom z dôvodov na strane Zhotovitel'a, považuje sa takéto konanie Zhotovitel'a za
podstatné porušenie Zmluvy.

6.3. Objednávatel' sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s písomnou výzvou na
prevzatie staveniska oznámi Zhotoviteľovi zoznam osôb, ktoré budú vykonávať stavebný
a technický dozor, s uvedením ich telefonických a mailových kontaktov. Tieto osoby spolu so
zástupcom Objednávatel'a oprávneným konať vo veciach zmluvných podmienok sú oprávnené tiež
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zastupovať Objednávatel'a pri prevzatí vykonaných prác, častí Diela (fakturačných celkov), ako aj
pri preberaní vykonaného Diela, okrem štatutárneho orgánu Objednávateľa.

6.4. Zhotovitel' sa zaväzuje najneskôr pri prevzatí staveniska oznámiť Objednávatel'ovi meno
zamestnanca povereného výkonom funkcie stavbyvedúceho, jeho telefonický a mailový kontakt
a preukázať písomným poverením oprávnenie tejto osoby na výkon funkcie stavbyvedúceho. Kópia
tohto poverenia bude tvoriť neoddelitel'nú prílohu protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska
Zhotovitel'om.

6.5. Zhotovitel' je povinný odo dňa prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania Diela
Objednávatel'ovi viesť prehľadne a čitatel'ne stavebný denník v súlade s ustanovením § 46d zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR Č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia stavebného zákona a zapisovať do neho všetky skutočnosti rozhodujúce pre
plnenie Zmluvy, najmä údaje o vedení stavby, o časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od
projektu a ich zdôvodnenie a náležitosti vyžadované stavebným zákonom a príslušnými
vykonávacími predpismi.
Zhotovitel' je povinný zápis do stavebného denníka vykonať vždy v deň, kedy boli príslušné práce
vykonané. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný.
Zhotovitel' je povinný tretí prepis denných záznamov odovzdať Objednávateľovi vždy pri vykonaní
priebežnej kontroly vykonaných prác. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné
porušenie Zmluvy. Zhotovitel' v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávatel'ovi
neobmedzený prístup k stavebnému denníku.

6.6. Zhotovitel' je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať ustanovenia Stavebného zákona, ako aj
všetkých vykonávacích alebo súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, napr.
nariadenia vlády SR Č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
na stavenisko. Akékol'vek poplatky alebo sankcie v súvislosti s porušením všeobecne záväzných
právnych predpisov znáša v plnom rozsahu Zhotovitel'.

6.7. Zhotovitel' je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty
vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a zabezpečiť
bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.

6.8. Zhotovitel' je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť jeho
stráženie.

6.9. Zhotovitel' je povinný zabezpečiť na stavenisku bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu
ochranu v zmysle osobitných právnych predpisov. Ak Objednávatel' zistí počas vykonávania Diela
nedostatky alebo akékol'vek porušenie predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
alebo požiarnej ochrany, je oprávnený dať Zhotovitel'ovi príkaz na ich odstránenie v určenej lehote,
a po jej márnom uplynutí rozhodnúť o prerušení vykonávania Diela, až do doby ich odstránenia.
O dobu prerušenia vykonávania Diela sa v takomto prípade lehota na vykonanie Diela podl'a čl. III.
bod 1. Zmluvy nepredlžuje. Ak Zhotovitel' tieto nedostatky alebo porušenia neodstráni v určenej
lehote, považuje sa to za porušenie Zmluvy podstatným spôsobom.

6.10. Zhotovitel' je povinný konať s odbornou starostlivosťou a potrebnou opatrnosťou tak, aby nedošlo ku
akejkol'vek škode v súvislosti s jeho činnosťou v záujme splnenia záväzkov podl'a Zmluvy, vrátane
činnosti jeho subdodávatel'ov, na živote a zdraví tretích osôb a majetku Objednávatel'a alebo tretích
osôb, inak v plnom rozsahu zodpovedá za vzniknutú škodu. Každú škodovú udalosť je Zhotovitel'
povinný oznámiť Objednávatel'ovi a preukázať spôsob likvidácie škody a uspokojenie nárokov na
náhradu škody poškodených.

6.11. Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, Zhotovitel' vyzve Objednávatel'a pred
ich zakrytím minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti Diela alebo
k účasti na príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotovitel' predloží všetky
výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov,
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certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho
ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá
nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotovitel'
právo takéto práce zakryť. Zhotovitel' sa však nezbaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto
zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných
právnych predpisoch a technických normách. Ak Objednávatel' požaduje dodatočné odkrytie a zistí,
že Zhotovitel' nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ znáša všetky
náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením vád. Ak sa nezistí žiadna vada, náklady
súvisiace s týmto odkrytím bude znášať Objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných
prac je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí
stavby a jej kópiu predložiť Objednávatel'ovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči spolu so
súpismi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie. Zhotovitel' je povinný zhotoviť aj
fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických postupova vrstiev použitých
materiálov pri realizácii Diela.

6.12. Zhotovitel' najneskôr pätnásť (15) dní pred ukončením časti Diela (fakturačného celku) alebo Diela
ako celku oznámi Objednávateľovi dokončenie Diela. Objednávatel' bez zbytočného odkladu určí
termín preberacieho konania.

6.13. Ak sa pri preberacom konaní zistia akékol'vek vady alebo nedorobky, Zhotovitel' je povinný všetky
zistené vady a nedorobky odstrániť na vlastné náklady v primeranej lehote podľa charakteru
a závažnosti zistenej vady alebo nedorobku, dohodnutej s Objednávateľom. Po riadnom odstránení
všetkých vád a nedorobkov Diela, Zhotovitel' najneskôr päť (5) dní pred ukončením odstraňovania
vád a nedorobkov oznámi Objednávateľovi ukončenie týchto prác. Objednávateľ bez zbytočného
odkladu určí termín preberacieho konania.

6.14. O každom preberacom konaní sa spisuje Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela alebo jeho časti
(ďalej len "Protokol"). Súčasťou Protokolu je vždy podrobný a presný súpis zistených vád
a nedorobkov, a lehota na ich odstránenie alebo popis spôsobu odstránenia vád a nedorobkov.
Obsahom Protokolu budú tiež ďalšie skutočnosti podstatné z hľadiska vykonania Diela alebo jeho
budúceho užívania alebo ďalšie skutočnosti požadované Objednávatel'om alebo Zhotoviteľom.
Prílohou Protokolu sú vždy originály zápisov o výsledkoch vykonaných skúšok, dokladov o kvalite
použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikátov a atestov, certifikátov zabudovaných
materiálov a výrobkov, záručné listy, návody na údržbu, zápisy o skúškach, zápisy o zaškolení
obsluhy, prevádzkové dokumentácie zabudovaných technológii, projektová dokumentácia
skutočného vyhotovenia, energetický certifikát budovy, fotodokumentácia a iné dokumenty
predpísané skúšobných plánom alebo požadované Objednávateľom.
Pri odovzdaní a prevzatí Diela ako celku odovzdá Zhotoviteľ Objednávatel'ovi aj všetky kl'úče od
objektu, ktoré mu Objednávatel' poskytol pri odovzdaní staveniska alebo ktoré sú nevyhnutné na
prístup do objektu po vykonaní Diela.

6.15. Po prevzatí Diela Objednávatel'om je Zhotovitel' povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do
desiatich (10) pracovných dní odo dňa do prevzatia Diela Objednávatel'om vypratať a uvol'niť
stavenisko a priestor stavby uviesť do pôvodného stavu.

6.16. Zhotovitel' sa zaväzuje, že kvalita Diela bude zodpovedať príslušným záväzným technickým
normám, štandardným technologickým postupom, technickým podmienkam, štandardom
definovaným Podkladovou Dokumentáciou vrátane parametrov uvedených v ponuke a všetkým
platným príslušným právnym predpisom. Zhotoviteľ bude rešpektovať všetky a akékol'vek
rozhodnutia správnych a samosprávnych orgánov vydané v súvislosti s Dielom, ako aj všeobecne
záväzné nariadenia príslušných správnych a samosprávnych orgánov.

6.17. V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto Zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť
(napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), Zhotovitel' je povinný bezodkladne
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prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať Objednávatel'a o vydanie akýchkol'vek
potrebných objasnení alebo pokynov.

6.18 Pre vylúčenie akýkol'vek pochybností platí, že akékol'vek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad
dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne
písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávatel'om Zhotoviteľovi
uhradené a Zhotovitel' nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokol'vek dôvodu. Zároveň
platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku
neznamená (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých
základných termínov, míl'nikov resp. iné zmeny Zmluvy.

6.19. Akákoľvek kontrola tovarov, materiálov, Diela alebo ktorejkol'vek z ich častí Objednávatel'om
neznamená definitívnu akceptáciu predmetných tovarov, materiálov vo vzťahu k celému Dielu,
Diela alebo jeho častí Objednávatel'om. Zhotovitel' je plne zodpovedný za vykonávané Dielo a
znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia
v zmysle Zmluvy Objednávatel'om.

6.20. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávatel'ovi kompletný zoznam všetkých subdodávateľov diela
so špecifikáciou jeho činností, odbornej spôsobilosti na tieto činnosti, ktoré budú jednotliví
subdodávatelia vykonávať, pričom v prípade zmeny je Zhotovitel' povinný do troch (3) pracovných
dní od takej zmeny zaslať Objednávatel'ovi aktualizovaný zoznam spolu s dokladmi na
preukázanie splnenia podmienok účasti podl'a § 41 ods.1 zve

6.21. Objednávatel' si výslovne vyhradzuje právo písomne s uvedením dôvodov odmietnuť kedykoľvek
akéhokol'vek subdodávatel'a Zhotovitel'a, ak tento subdodávatel' Zhotovitel'a vykonáva
preukázatel'nečasť Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou a technologickými postupmi bez
toho, že by mal Zhotovitel' nárok na akúkol'vek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotovitel' je v takomto
prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým
subdodávatel'om ukončil spoluprácu na vykonávaní Diela a zároveň zabezpečiť, aby takýto
subdodávatel' najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávatel'ovho odmietnutia opustil
a vyprataI stavenisko.

6.22. Objednávatel' je povinný pred odovzdaním staveniska Zhotovitel'ovi zabezpečiť všetky potrebné
opatrenia na sprístupnenie priestoru staveniska, napr. zabezpečenie uzatvorenia potrebných
komunikácii, resp. obmedzenia alebo vylúčenia dopravy v nevyhnutnom rozsahu po dobu
vykonávania Diela.

6.22. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávatel' - pôvodca odpadu prenáša zodpovednosť spojenú s
nakladaním a likvidáciou odpadov danej stavby v zmysle zákona 79/2015 Z.z. O odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 17.marca 2015 na Zhotovitel'a

VII.
Vlastnícke právo k vykonanému Dielu a nebezpečenstvo škody na ňom

7.1. Výlučným vlastníkom vykonávaného Diela je od počiatku a po celú dobu vykonávania Diela
Objednávatel'. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom alebo iným
častiam Diela použitým Zhotovitel'om pri vykonávaní Diela, nadobúda Objednávatel' okamihom ich
zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov
alebo iných častí Diela od vykonávaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva.

7.2. Zhotovitel' sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky alebo iné časti Diela, ktoré
použije na vykonanie Diela, budú bez akýchkol'vek právnych vád (nebudú predmetom záložného
práva, iných práv tretích osôb, nebudú podliehať exekúcii alebo konkurzu a pod.) a Zhotovitel' bude
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v čase ich použitia na vykonanie Diela ich výlučným vlastníkom. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri
vykonávaní Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky alebo iné časti Diela, na ktoré by
sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ
je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu,
komponentu, výrobku alebo ktorejkoľvek inej časti Diela v čase ich použitia pri vykonávaní Diela je
Zhotovitel' a okamihom ich zabudovania do Diela sa ich výlučným vlastníkom stáva Objednávatel'.

7.3. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov alebo podkladov odovzdaných
Zhotovitel'ovi na riadne vykonanie Diela, a to po celú dobu vykonávania Diela Zhotoviteľom.
Zhotoviteľ je oprávnený a povinný použiť všetky veci, dokumenty alebo podklady odovzdané mu
Objednávateľom na vykonanie Diela výlučne na účel vykonania Diela podľa Zmluvy. Akékol'vek iné
použitie vecí, dokumentov alebo podkladov odovzdaných Zhotovitel'ovi Objednávatel'om je
zakázané a znamená podstatné porušenie Zmluvy.

7.4. Po riadnom vykonaní Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotovitel' povinný
všetky veci, dokumenty alebo podklady odovzdané mu Objednávateľom na vykonanie Diela bez
zbytočného odkladu vrátiť Objednávatel'ovi.

7.5. Nebezpečenstvo akejkol'vek škody na vykonávanom Diele odo dňa prevzatia staveniska až do
protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom znáša Zhotovitel'.

7.6. Vlastnícke právo k akejkol'vek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej
Objednávateľovi Zhotoviteľom podl'a Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na
Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je
zahrnutý v Cene za Dielo.

VIII.
Záruka, zodpovednosť za vady

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho prevzatia Objednávateľom a ktoré
nebolo možné zistiť pri preberacom konaní. Objednávateľ je povinný prevziať len Dielo bez
akýchkol'vek vád a nedorobkov, ktoré boli zistené pri preberacom konaní. Postup pri zistení vád
a nedorobkov pri preberacom konaní vyplýva z čl. III. bod 4. Zmluvy.

8.2. Pre vylúčenie pochybností platí, že Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude počas záručnej doby
spôsobilé na riadne užívanie a zachová si obvyklé vlastnosti. Ak sa počas plynutia záručnej doby
zistia vady, Zhotovitel' je povinný na základe písomnej výzvy Objednávatel'a tieto reklamované vady
odstrániť na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. Zhotovitel' je povinný začať s odstraňovaním
reklamovaných vád najneskôr do troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite, najneskôr
do dvanástich (12) hodín odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa.

8.3. Lehota odstránenia vád bude predmetom osobitnej písomnej dohody medzi Zhotoviteľom
a Objednávateľom; musí byť primeraná charakteru a závažnosti zistenej vady, avšak nesmie byť
dlhšia ako 30 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávatel'a. Ak k dohode medzi Objednávateľom
a Zhotovitel'om nedôjde, je oprávnený lehotu odstránenia vád určiť bez zbytočného odkladu
Objednávateľ, písomným oznámením Zhotoviteľovi. Objednávatel' je povinný poskytnúť
Zhotovitel'ovi pri odstraňovaní vád potrebnú súčinnosť primerane podl'ačlánku 6.22. Zmluvy.

8.4. Ak Zhotovitel' nezačne s odstraňovaním vád v lehote podľa bodu 8.2. Zmluvy alebo vady neodstráni
v lehote podľa bodu 8.3. Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený vykonať odstránenie vád treťou
osobou podľa vlastného výberu a na náklady Zhotovitel'a.

8.5. Záručná doba na Dielo alebo akékoľvek jeho časti, materiály alebo komponenty použité pri
vykonaní Diela, je päť (5) rokov odo dňa prevzatia Diela Objednávatel'om s výnimkou tých častí,
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materiálov alebo komponentov Diela, ktorých výrobcovia poskytujú kratšiu záručnú dobu; v takýchto
prípadoch platí záručná doba poskytnutá príslušným výrobcom, nie však kratšia ako dva (2) roky.

8.6. Na prevzatie Diela po odstránení reklamovanej vady sa primerane vzťahujú ustanovenia 6.13. a
6.14. Zmluvy.

8.7. Plynutie záručnej doby na Dielo alebo na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady,
sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni protokolárneho prevzatia Diela po
odstránení reklamovaných vád.

8.8. Pre vylúčenie pochybností platí, že zákonné nároky z vád Diela, nároky Objednávateľa na náhradu
škody ani nároky Objednávatel'a na zmluvne dohodnuté sankcie nie sú dotknuté dojednanými
nárokmi Objednávateľa zo záruky.

8.9. Ak v prípade niektorých častí Diela je výrobcom alebo dodávateľom týchto častí Diela predpísaný
osobitný servis alebo revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný
plán, resp. plán povinných revízii počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných
servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.

8.10. Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného
Diela, je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávatel'a, že sa končí záručná doba a presne
určiť príslušnú časť vykonaného Diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotovitel'
zúčastnil záverečnej prehliadky Diela, za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia
záručných vád a nedostatkov.

IX.
Poistenie

9.1. Zhotovitel' týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý
predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávatel'a a kohokoľvek v jeho mene alebo v
mene jeho subdodávateľov proti akejkoľvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s
vykonaním Diela alebo súvisiacej s ním, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:
(a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného plnenia minimálne

do výšky Ceny za Dielo;
(b) poistenie proti strate alebo poškodeniu majetku vo vlastníctve Zhotoviteľa alebo

subdodávateľa, ktorý nie je určený byť neoddeliteľnou súčasťou Diela a ktorý na stavenisko
dodal Zhotovitel', subdodávateľ alebo ktokol'vekv mene niektorého z nich;

(c) poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám na živote, zdraví alebo majetku,
ktorá môže byť spôsobené počas vykonávania Diela s výškou poistného plnenia minimálne do
výšky 100 000 Eur (na jednu poistnú udalosť);

(d) poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote alebo zdraví zamestnancov
Zhotoviteľa, ku ktorej by mohlo dôjsť na stavenisku s výškou poistného plnenia minimálne do
výšky 50 000 Eur (na jednu poistnú udalosť).

9.2. Zhotovitel' zodpovedá za riadnu úhradu príslušného poistného a spoluúčasti pri jednotlivých
poisteniach podla článku 9.1 Zmluvy.

9.3. Jednotlivé poistné zmluvy podľa čl. 9.1. Zmluvy musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty
poistného plnenia v prospech poškodeného, Objednávateľa alebo tretej osoby.

9.4. Zhotoviteľ je povinný jednotlivé poistné zmluvy podľa čl. 9.1. udržiavať v platnosti počas celej
Lehoty vykonávania Diela podl'a čl. III. Zmluvy. Na žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný
kedykoľvek preukázať Objednávateľovi trvanie poistení podľa čl. 9.1. Zmluvy.
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10. Zmluvné pokuty

10.1 V prípade, že Zhotovitel' odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v
článku 2 tejto Zmluvy, Objednávatel' si uplatní u Zhotovitel'a nárok na zmluvnú pokutu vo výške
0,25% z Ceny za Dielo bez DPH za prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň
omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania,
Objednávatel' si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,50 % z Ceny za Dielo bez
DPH.

10.2 Ak zhotovitel' nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa článku 6.6 tejto Zmluvy, má
Objednávatel' právo túto opravu zadať inému Zhotovitel'ovi za podmienok dohodnutých v článku 6.6
tejto Zmluvy. Ak zhotovitel' nedodrží ustanovenie článku 6.6 Zmluvy - termín odstránenia vád, má
Objednávatel' právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3000,- EUR (slovom
tritisíc eur) za každý kalendárny deň omeškania za každú vadu, až do doby odstránenia vád.

10.3 V prípade, že Zhotovitel' neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z
odovzdania a prevzatia diela podl'a článku 5.9 Zmluvy, má Objednávatel' právo uplatniť si u
Zhotovitel'a nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň
omeškania, za každú vadu.

10.4 Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podl'a Zmluvy bude Objednávatel'
požadovať od Zhotovitel'a v prípade porušenia akejkol'vek povinností Zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy
(ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podl'a niektorého
ustanovenia tejto Zmluvy), zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý kalendárny deň
omeškania Zhotovitel'a so splnením povinností podl'a tejto Zmluvy až do ich riadneho
splnenia, pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, alebo

(b) vo výške 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tých povinnostiach, pri
ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany
Zhotovitel'a.

(c) Vo výške 0,50 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania
v prípade ak si na vyzvanie Objednávatel'a Zhotoviteľ neprevezme stavenisko do 10
pracovných dní od vyzvania.

8.5 Všetky zmluvné pokuty podl'a Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej
výzvy a daňového dokladu Objednávatel'ana jej zaplatenie Zhotovitel'ovi.

8.6 takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena
prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotovitel'ovi vo výške fakturovaných nákladov
treťou osobou zvýšenou o 10% prirážku z fakturovanej sumy. Objednávatel' je zároveň oprávnený
požadovať od Zhotovitel'a aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku vád a nákladov na práce
potrebné

8.7 Objednávatel' je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkol'vekzmluvnej pokuty, na ktorej
zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotovitel'ovi alebo na akékol'vek iné
platby, na ktoré je podl'aalebo na základe Zmluvy voči Zhotovitel'ovi povinný (napr. zádržné).
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8.8 Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá
vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou zmluvnej pokuty a
nezbavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou.

8.9 Pokiaľ si Zhotoviteľ neplní záväzky z tejto zmluvy, je zaviazaný na úhradu zmluvnej pokuty. Ak
Zhotoviteľ neuhradí zmluvnú pokutu Objednávateľovi, je Objednávateľ oprávnený požadovať jej
zaplatenie od ručiteľa Zhotoviteľa. Ak Zhotoviteľ svojím konaním spôsobí Objednávateľovi škodu,
ručí podľa § 303 a nasl. Obchodného zákonníka za túto škodu spoločne a nerozdielne v plnom
rozsahu aj ručiteľ Zhotoviteľa, čo svojím vlastnoručným podpisom na tejto zmluve aj potvrdzuje.
Ručiteľom môže byť len štatutárny orgán alebo spoločník Zhotoviteľa.

9 V prípade nedodržania základných termínov podľa bodu č. 2.1 si Objednávateľ môže uplatniť voči
Zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to bez ohľadu na skutočnosť, či neskoršie termíny
a/alebo míľniky boli alebo neboli Zhotoviteľom dodržané.

9.5

9.6 Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým obchodným
vzťahom k hodnote Diela a jeho efektívnosti.

11. Predčasné ukončeniezmluvy

11.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy najmä v prípade, ak:

(a) Dielo je zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám
stanoveným Zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom;

(b) Zhotoviteľ nedodržal niektorý zo základných termínov alebo míľnikov uvedených v
časovom pláne výstavby;

(c) riadne a včasné splnenie základných termínov, míľnikov a/alebo iných medzi termínov
uvedených v časovom pláne výstavby vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné;

(d) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa nezrýchlil postup zhotovovania Diela alebo
nevykonal opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia Diela;

(e) finančná, ekonomická a hospodárska situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvne
prevzatých povinností nepravdepodobným;

(f) dochádza ku zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo sa Zhotoviteľ rozdeľuje, splynie
alebo spojí s tretími osobami;

(g) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej
Zhotoviteľovi Objednávateľom;

(h) Zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje
povinnosti podľa Zmluvy;

(i) Objednávateľ ďalšie zhotovovanie Diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu
ako neefektívne;

(j) sa začalo voči Zhotoviteľovi reštrukturalizačné konanie, alebo konkurzné konanie,
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(k) Zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na
riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou; alebo

(l) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve ukáže
ako nepravdivé a nesprávne.

(m) zhotovitel' nepredložil objednávateľovi poistnú zmluvu v zmysle čl. 7, bod 7.1. , alebo
neuhradil výkonovú zábezpeku v zmysle čl. 12, bodu 12.1. v spojitosti s bodom 12.6. tejto
zmluvy v termíne do 30 dní od účinnosti tejto zmluvy.

(n) Objednávatel' má právo bez akýchkol'vek sankcií odstúpiť od zmluvy v súlade čl. 5, bod
5.20. j). tejto Zmluvy

9.2 Zhotovitel' je oprávnený odstúpiť od Zmluvy iba v prípade, ak

(a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou splatnej časti
Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netýka omeškania s
úhradou splatnej časti Ceny za Dielo v zmysle čl. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo

(b) Objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany
Zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porušuje
ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.

9.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. Účinky
odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu
škody Strán zostáva nedotknuté.

9.4 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných
dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi
všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie,
potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie
dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom
oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V
prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode Zmluvy, Objednávatel' bude požadovať od
Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý deň
omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho povinnosti.

9.5 Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávatel'ovi
požadovanú súčinnosť.

9.6 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s
ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom sa tieto ustanovenia sa
použijú primerane predčasnému ukončeniu.

9.7 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohl'adu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka
zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú
plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.
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11. Doručovanie

12.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené
osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou.

12.2 Pokiaľ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékol'vek oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty
sa budú považovať za doručené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo

(b) uplynutím 10. (desiateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania
doporučenou poštou).

12.30známenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť Strane doručené, budú druhej Strane doručované
písomným oznámením minimálne desať (10) pracovných dní vopred na nasledovnú adresu, pokiaľ
Strana neoznámila druhej Strane iné kontaktné údaje:

Zhotoviteľ:
Adresa:

STRABAG s.r.o.
Kragujevská 17, 01001 Žilina

vo veciach zmluvných do rúk: Ing. Jozef Rambala
e-mail: jozef.rambala@strabag.com

vo veciach technických do rúk: Ing. Jozef Rambala
e-mail: jozef.rambala@strabag.com

Objednávateľ:
Adresa:
vo veciach zmluvných do rúk:
vo veciach technických do rúk:
vo veciach projektových:

Mesto Bytča
Námestie SR 1/1, 014 38 Bytča
Bc. Miroslav Minárčik
Ing. Jozef Drgoňa

12.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa zmluvy budú v slovenskom jazyku.

12. Zachovanie dôvernosti informácií

11.1 Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho
súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou
audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom
alebo požiadavkou správneho alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Stranou,
akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné,
dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od
druhej Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podrúkateľskej činnosti alebo iných záležitostí
druhej Strany.

11.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:

(a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je
účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,

15 z 17



((3) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovávanie dát, a

(x) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom
na riadnu archiváciu Zmluvy.

11.3 Každá zo zmluvných Strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu
akýchkol'vek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.

13. Výkonovázábezpeka

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ do troch (3) kalendárnych dní pred dňom odovzdania
staveniska uhradí na účet Objednávatel'a výkonovú zábezpeku pre prípad, že Zhotovitel' nebude
plniť svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej
len "Výkonová zábezpeka") v sume 20 000,00 € (slovom: dvadsať tisíc eur). Za okamih splnenia
tejto povinnosti a povinnosti podl'a bodu 12.2 sa bude považovať deň pripísania výkonovej
zábezpeky v celom rozsahu na účet objednávateľa.

12.2 Objednávatel' je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť odo dňa jej poskytnutia do
nadobudnutia právoplatnosti posledného rozhodnutia o užívaní stavby, resp. kolaudačného
rozhodnutia, a to v prípade, ak:

a. Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút
vyplývajúcich z tejto Zmluvy,

b. pre prípad neuspokojenia akejkol'vek pohl'adávkyobjednávatel'avyplývajúcej z tejto zmluvy.

V prípade použitia Výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávatel'om bude Zhotovitel' bez
zbytočného odkladu povinný doplniť Výkonovú zábezpeku do plnej výšky, 1. j. do výšky
20000,00 € (slovom: dvadsať tisíc eur), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Objednávateľa
na jej doplnenie.

12.3 V prípade, ak Zhotovitel' nedoplní na účet Objednávatel'a Výkonovú zábezpeku v lehote podl'a
článku 12 bodu 12.2, je Objednávatel' oprávnený uplatniť si na ťarchu zhotovitel'a zmluvnú pokutu
v sume 1000,- € za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 50 % z
Výkonovej zábezpeky.

12.4 Objednávatel' sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotovitel'a Výkonovú zábezpeku najneskôr do 10
kalendárnych dní od nadobudnutia právoplatnosti posledného rozhodnutia o užívaní stavby, resp.
kolaudačného rozhodnutia. Objednávatel' sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotovitel'a Výkonovú
zábezpeku v celom rozsahu, pokiaľ nebude použitá objednávatel'om na úhradu v zmysle č1.8, bod
8.3. alebo na úhradu zmluvných pokút. V takomto prípade objednávateľ vráti výkonovú zábezpeku v
sume zníženej o uvedené platby.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotovitel'ovi neprináležia úroky z Výkonovej zábezpeky v tom
prípade, ak nebudú pripísané bankou.

14. Záverečné ustanovenia

13.1 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve,
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch Strán.
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13.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej
republike.

13.3 Táto zmluva je vyhotovená v siedmich (7) vyhotoveniach, z ktorých si päť (5) vyhotovení ponechá
Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.

13.4 Na základe explicitne prejavenej vôle Strán, Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké alebo
obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzájomne
uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a
záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

13.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
príloha č. 1: Rozpočet (Cenová Ponuka Zhotoviteľa) vrátane návrhu na plnenie kritérií spolu

s necenovými kritériami.
príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie stavby
príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov splňajúcich podmienky účasti podľa § 41 ods.1 Zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príloha čA: Kontrolný a skúšobný plán
V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

13.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Strán. Zmluva
nadobudne účinnosť po jej zverejnení v zmysle platnej legislatívy.

13.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je
daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a
zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje
vlastnoručné podpisy.

V Bytči, dňa 8.11.2017 V Žiline dňa 8.11.2017

Objednávatel' Zhotovitel'

Bc. Miroslav Minárčik
primátor mesta

I 
Ing. Jan Michel
riaditel' oblasti

na základe plnej moci

Ing. Jozef Rambala
vedúci prevádzkovej jednotky

na základe plnej moci
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KRycí LIST ROZPOCTU

Názov stavby Oprava miestnych komunikácii-BYTČA

Názov objektu

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ Mesto Bytča

Projektant

Zhotoviteľ STRABAG s.r.o. 17317282 2020316298

Rozpočet čislo Spracoval Dňa

27.09.2017

Merné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.Počet Náklady / 1 m.j.

o 0,00 o 0,00 o
Rozpočtové náklady v EUR

C Vedl'ajšie rozpočtové nákladyA Základné rozp. náklady 8 Doplňkové náklady

1 HSV Dodávky 129758,23 8 Práca nadčas

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl.

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka

4 Montáž 0,00 11

5 "M" Dodávky 0,00

6 Montáž 0,00

7 ZRN (r.1-S) I 129758,23 12 DN (r. 8-11) I
20 HZS 0,00 21 Komp!. činnosť

Projektant

0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

0,00 15 Územné vplyvy 0,00

0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

17 Ostatné 0,00

18 VRN z rozpočtu 0,00

0,00 19 VRN (r. 13-18) I 0,00

0,00 22 Ostatné náklady 0,00

D Celkové náklady

23 Súčet 7,12,19-22 I 129758,23

24 20,0 % 129758,23 DPH 25951,65

25 % DPH

Dátum a podpis

Objednávatel'
Pečiatka

I 155709,8826 Cena s DPH (r. 23-25)

Pečiatka E Prípočty a odpočtyDátum a popis

Zhotovitel' 27 Dodávky objednávateľa

28 Kízavá doložka

Pečiatka 29 Zvýhodnenie + -Dátum a podpis
J

Ing. R},MBA~,JI ~ng. MiCHEL

0,00

0,00

0,00

0,00



REKAPITULÁCIA ROZPOCTU
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Opravamiestnychkomunikácií-BYTČA STRABAG

MestoBytča
STRABAGs.r.o.
27.09.2017

Kód
2 3

Popis Cenacelkom

Oprava MK v meste Bytča a v mestských častiach
Oprave MK. v meste Bytča il v me<;tskýrh častiach
Sídlísko Bytča
Ul. Mieru, Ul. Komenského v Bytči
Sídlisko "Úvažie" v Bytči
Ul. Pšurnovická v Bytči, za chatkami
m. Č. Hliník nad Váhom
m. Č. Malá Bytča

129758,23
12'1758.23
54412,85
17 244,86
17 881,34
4085,89

33899,88
2233,41
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ROZPOCEl
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Oprava miestnych komunikácii-BYTČA STRABAG
Objecnávateľ: Mesto Bytča
Zhotoviteľ: STRABAG S.r.O.
Dátum: 27.09.2017

5 9

Popis Cena celkom

Oprava MK v meste Bytča a v mestských častiach 129758,23

Sidlisko Bytča 5441285
1 Zarezanie asfaltu do 5 cm bm 103,000 1,94 199,82 20,0

2 Odstránenie plôch z liateho asfaltu hr, 40 mm vrátane odvozu a uloženia na skládku a m2 4008,000 1,76 7054,08 20,0
vyčistenia plochy

3 Frézovanieasfaltovej vrstvy vozovky hr. 50 mm vrátane odvozu a uloženia na m2 2504,000 1,70 4256,80 20,0
skládku a vyčistenia plochy

4 Postrek asfaltový spojovací bez posypu karneruvorn z asfaltu cestného v množstve m2 6512,000 0,40 2604,80 20,0
0,50 kg/m2

5 Betón asfaltový AC 8 II. Ir. Hr. 40 mm m2 4008,000 5,49 22003,92 20,0

6 Betón asfaltový AC 11 II. tr. Hr. 50 mm m2 2504,000 6,46 16175,84 20,0

7 Asfaltová zálievka bm 103,000 1,72 177,16 20,0

8 Výšková úprava mreže UV ks 16,000 43,34 693,44 20,0

9 Výšková úprava poklopu ks 12,000 57,79 693,48 20,0

10 Výšková úprava šupáku ks 9,000 36,12 325,08 20,0

11 Demontáž a montáž retardéru bm 4,000 28,89 115,56 20,0

12 Dočasnédopravnéznačenie kpl 1,000 112,87 112,87 20,0
,.

Ul. Mieru, Ul, Komenskoho v Bytcl 17 244,86
13 Zarezanie asfaltudo 5 cm bm 66,000 1,94 128,04 20,0

14 Odstránenie plôch z íiateho asfaltu hr 40 mm vrátane odvozu a uloženia na skládku a m2 227,000 1,76 399,52 20,0
vyčistenia plochy

15 Frézovanie asfaltovej vrstvy vozovky hr 50 mm vrátane odvozu a uloženia na m2 1 674,000 1,70 2845,80 20,0
skládku a vyčistenia plochy

16 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kameruvorn z asfaltu cestné ho v množstve m2 1901,000 0,40 760,40 20,0
0,50 kg/m2

17 Betón asfaltový AC 8 II. tr. Hr. 40 mm m2 227,000 5,49 1 246,23 20,0

18 Betón asfaltový AC 11 II. tr. Hr, 50 mm m2 1 674,000 6,46 10814,04 20,0

19 Asfaltová zálievka bm 66,000 1,72 113,52 20,0

20 Výšková úprava mreže UV ks 2,000 43,34 86,68 20,0

21 Výšková úprava poklepú ks 1,000 57,79 57,79 20,0

22 Výšková úprava šupáku ks 1,000 36,12 36,12 20,0

23 Demontáž a montáž retardéru bm 8,000 28,89 231,12 20,0

24 Oprava podkladu po prekope m2 277,000 1,49 412,73 20,0

25 Dočasné dopravné značenie kpl 1,000 112,87 112,87 20,0
w. "Sidlisko "UvaZl. v BytČI 17881,34

26 Zarezanie asfaltu do 5 cm bm 181,200 1,94 351,53 20,0

27 Frézovanie asfaltovej vrstvy vozovky hr 50 mm vrátane odvozu a uloženia na m2 1 924,000 1,70 3270,80 20,0
skládku a vyčistenia plochy

28 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve m2 1 924,000 0,40 769,60 20,0
0,50 kg/m2

29 Belón asfaltový AC 11 II. tr. Hr, 50 mm m2 1 924,000 6,46 12429,04 20,0

30 Asfaltová zálievka bm 181,200 1,72 311,66 20,0

31 Výšková úprava mreže UV ks 1,000 43,34 43,34 20,0

32 Výšková úprava šupáku ks 1,000 36,12 36,12 20,0

33 Výkop ryhy do širky 600 mm pre trativod m3 42,000 3,34 140,28 20,0

34 Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka m 70,000 2,99 209,30 20,0

35 Zásyp ryhy m3 35,170 5,88 206,80 20,0

36 Dočasné dopravné značenie kpl 1,000 112,87 112,87 20,0

Ul. Pšurnovlcká v BytČI, za chatkamí 4085,89
37 Zarezanie asfaltu do 5 cm bm 5,000 1,94 9,70 20,0

38 Frézovanie asfaltovej vrstvy vozovky hr_ 50 mm vrátane odvozu a uloženia na m2 462,000 1,70 785,40 20,0
skládku a vyčistenia plochy

39 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve m2 462,000 0,40 184,80 20,0
0,50 kg/m2

40 Betón asfaltový AC 11 II. tr. Hr, 50 mm m2 462,000 6,46 2984,52 20,0

41 Asfaltová záuevka bm 5,000 1,72 8,60 20,0

42 Dočasné dopravné značenie kpl 1,000 112,87 112,87 20,0

m. c. Hliník nad Vahom 33899,88
43 Zarezaníe asfaltu do 5 cm bm 69,000 1,94 133,86 20,0

44 Frézovanie asfaltovej vrstvy vozovky hr 50 mm vrátane odvozu a uloženia na m2 3672,000 1,70 6 242,40 20,0
skládku a vyčistenia plochy

45 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve m2 3672,000 0,40 1 468,80 20,0
0,50 kg/m2

46 Betón asfallový AC 11 II. Ir. Hr. 50 mm m2 3672,000 6,46 23721,12 20,0

47 Asfaltová záuevka bm 69,000 1,72 118,68 20,0

48 výšková úprava mreže UV ks 1,000 43,34 43,34 20,0

49 Výšková úprava poklopu ks 15,000 57,79 866,85 20,0

50 Výšková úprava šupáku ks 33,000 36,12 1191,96 20,0

51 Dočasné dopravné značenie kpl 1,000 112,87 112,87 20,0

m. c, Mala Bytca 2233,41
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HOlPOCEl 
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Oprava miestnych komunikácii-BYTČA STRABAG
Objednávater Mesto Bytča
Zhotovitel STRABAG s.r.o.
Dátum: 27.09.2017

PČ rv KCN Popis MJ Množslvo Cena Cena celkom Sadzba
celkom . jednotková DPH

1 2 3 5 6 7 8 9 10
52 Zarezanie asfaltu do 5 cm bm 9,000 1,94 17,46 20,0
53 Frézovanie asfaltovej vrstvy vozovky hr. 50 mm vrátane odvozu a uloženia na m2 227,000 1,70 385,90 20,0

skládkua vyčisteniaplochy
54 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve m2 227,000 0,40 90,80 20,0

0,50 kg/m2
55 Betón asfaltový AC 11 IL Ir. Hr. 50 mm m2 227,000 6,46 1 466,42 20,0
56 Asfaltová záhevka bm 9,000 1,72 15,48 20,0
57 Výšková úprava šupáku ks 4,000 36,12 144,48 20,0
58 Dočasné dopravné značenie kpl 1,000 112,87 112,87 20,0

Intemy SP pre Skonta a vykony na Investora
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rlARMONOGRAM 
stavba: Oprava miestnych komunikácií Bytča November 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

Podpis zmluvy o dielo l-
Sídlisko Bytča

Búracie_práce- rezanie frézovanie odstránenie olôch 6512 m2
\éi_šková(/prava ooklooov mreží 37 ks
Zhotovenie asfaltovvch vrstiev vrátane oostreku a zálievkv 6512 m2
Ostatné_Qráce,retardér 1 kol

Ul. Mieru, Ul. Komenskéhov Bytči

Búracie práce - rezanie frézovanie odstránenie plôch 1901 m2
Výšková úprava poklopov mreží 4 ks
Zhotovenie asfaltových vrstiev, vrátane postreku a zálievkv 1901 m2
Ostatné práce 1 kpl

Sídlisko "Úvažie" v Bytči

Búracie práce - rezanie, frézovanie odstránenie plôch 1924 m2
Vvšková úprava poklopov mreží 2 ks
Zhotovenie asfaltových vrstiev, vrátane oostreku a zálievkv 1924 m2
Ostatné práce, odvodnenie 1 kpl

Ul. Pšurnovická v Bytči, za chatkami

Búracie práce - rezanie frézovanie, odstránenie plôch 462 m2
Zhotovenie asfaltovvch vrstiev, vrátane oostreku a zálievkv 462 m2
Ostatné oráce 1 kel

m. Č. Hliník nad Váhom

Búracie_Qráce- rezanie frézovanie odstránenie plôch 3672 m2 •••• ••Výšková úprava pokl~ov mreží 49 ks
Zhotovenie asfaltových vrstiev, vrátane postreku a zálievkv 3672 m2
Ostatné práce 1 kol

m. Č. Malá Bytča

Búracie práce - rezanie, frézovanie odstránenie plôch 227 m2
Výšková úprava poklopov mreží 4 ks
Zhotovenie asfaltových vrstiev, vrátane postreku a zálievkv 227 m2
Ostatné práce 1 kol

Marec 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031

Podpis zmluvy o dielo

Sídlisko Bytča

Búracie práce - rezanie, frézovanie odstránenie olôch 6512 m2
Vvšková úprava ooklopov mreží 37 ks
Zhotovenie asfaltovvch vrstiev, vrátane oostreku a zálievkv 6512 m2
Ostatné práce, retardér 1 kol

Ul. Mieru, Ul. Komenskéhov Bytči

Búracie práce - rezanie, frézovanie, odstránenie plôch 1901 m2
Výšková úprava ooklopov mreží 4 ks
Zhotovenie asfaltovvch vrstiev, vrátane postreku a zálievkv 1901 m2
Ostatné práce 1 kol

Sídlisko "Úvažie" v Bytči

Búracie práce - rezanie, frézovanie odstránenie plôch 1924 m2
Vvšková úprava poklopov mreží 2 ks
Zhotovenie asfaltovvch vrstiev, vrátane oostreku a zálievkv 1924 m2
Ostatné práce, odvodnenie 1 kol

Ul. Pšurnovická v Bytči, za chatkami

Búracie práce - rezanie frézovanie, odstránenie plôch 462 m2
Zhotovenie asfaltových vrstiev, vrátane postreku a zálievkv 462 m2
Ostatné práce 1 kpl

m. Č. Hliník nad Váhom

Búracie práce - rezanie frézovanie, odstránenie plôch 3672 m2
Výšková úprava poklopov mreží 49 ks
Zhotovenie asfaltových vrstiev, vrátane postreku a zálievky 3672 m2
Ostatné práce 1 kpl

m. Č. Malá Bytča

Búracie práce - rezanie, frézovanie, odstránenie plôch 227 m2
Výšková úprava ooklopov mreží 4 ks
Zhotovenie asfaltovvch vrstiev, vrátane oostreku a zálievkv 227 m2
Ostatné práce 1 kpl
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Príloha č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 8.11.2017

Zoznam subdodávatel'ov

Zoznam subdodávatel'ovspiňsjúcich podmienky účasti podľa § 41 ods.1 Zákona Č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade čl. bod 1.6 a s čl.5 bod
5.18 tejto Zmluvy

Práca určená Meno a podrobnosti o % podiel subdodávky napre Objekty stavby
su bdodávatel'a subdodávatel'ovi celkových nákladoch stavby

Nie sú nám známi
subdodávatelia 0,00

Čestné vyhlásenie Zhotovitel'a

názov, adresa, IČO: STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/a, 825 18 Bratislava, IČO:17317282

že každý uvedený subdodávatel'splňa alebo najneskôr v čase plnenia bude splňat' podmienky
účasti podl'a § 41 ods.1 Zákona Č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov

V Žiline dňa 08.11.2017

Ing. Já/l Michel
riadtiel' oblasti

na základe plnej moci

Ing. Jozef Rambala
vedúci prevádzkovej jednotky

na základe plnej moci

l


