
Obchodné meno:

Zmluva o dielo č. Z201629981_Z
Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Obec Kočovce

Kočovce 280, 91631 Kočovce, Slovenská republika

00311685

2021079665

SK7456000000005806621001

0327461223

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

SK5411110000001423110003

SK2020316298

2020316298

17317282

Mlynské Nivy 61/A, 82518 Bratislava, Slovenská republika

STRABAG s.r.o.

00421232621003

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

II. Predmet zmluvy

Názov: Miestna komunikácia

miestna komunikácia, oprava, rekonštrukciaKľúčové slová:

45233142-6 - Práce na oprave ciestCPV:

Stavebná práca; SlužbaDruh/y:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Kategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

rekonštrukcia komunikácie•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Rekonštrukcia komunikácie podľa projektovej dokumentácie a v
rozsahu výkaz výmer, ktoré sa nachádzajú v prílohe.

Samostatné projekty  „oprava parkoviska pri cintoríne“ i nová  „cesta od
cintorína smerom ku ceste II/507",ktoré sú spomínané v projektovej
dokumentácii  sú predpokladané do budúcnosti a nie sú predmetom
tejto zákazky.
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Stavba je realizovaná na pozemkoch vo vlastníctve Objednávateľa.
Projektová dokumentácia v prílohe je anonymizovaná tak, aby z jej
obsahu nebolo možné určiť Objednávateľa (verejného obstarávateľa),
nakoľko verejný obstarávateľ má byť počas celého procesu zadávania
zákazky na elektronickom trhovisku anonymný.

Projektová dokumentácia bude odovzdaná neanonymizovaná
Zhotoviteľovi spolu so stavebným povolením a ostanou súvisiacou
dokumentáciou do 3 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o
dielo, ktorá je výsledkom zadávania tejto zákazky.

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať stavebné práce   (dielo) v rozsahu  výkazov-výmer (v prílohe) a za
podmienok podľa projektovej dokumentácie (v prílohe)  a Objednávateľ sa zaväzuje  riadne vykonané práce (dielo) prevziať a
zaplatiť Zhotoviteľovi  zmluvnú cenu.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet (výkazy - výmer) do 3 dní od uzavretia zmluvy na elektronickom trhovisku.

Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa
dodržiavať príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadiť východiskovými podkladmi
objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy.

Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných
pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov (pokiaľ budú využití) a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej
priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce.

Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie všetkých príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov
Slovenskej republiky vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu životného prostredia a požiarnu ochranu u
svojich zamestnancov a u zamestnancov dodávateľov Zhotoviteľa a subdodávateľov Zhotoviteľa na Stavenisku a je povinný vykázať
zo Staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú.. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť
všetkým svojim zamestnancom príslušné osobné pracovné pomôcky.

Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá a je povinný dodržiavať a plniť všetky povinnosti a podmienky stanovené zákonom č.
124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
nariadením vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a
vyhláškou Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických
zariadení pri stavebných prácach.

Zhotoviteľ je dodržať aj ostatné, v tejto zmluve neuvedené platné právne  predpisy Slovenskej republiky a  EÚ týkajúce sa tejto
zákazky a súvisiace s jej plnením.

Zhotoviteľ predloží k dňu prevzatia staveniska stavby objednávateľovi písomne, meno zodpovedného stavbyvedúceho počas celej
doby výstavby.

Zhotoviteľ je povinný mať pre obdobie od začatia až do termínu ukončenia celej stavby uzatvorenú poistnú zmluvu/zmluvy, ktorých
predmetom bude a) poistenie proti poškodeniu  alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobené činmi alebo nedbalosťou
zhotoviteľa,b) poistenie  proti usmrteniu alebo zraneniu osôb spôsobené činmi zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou:    ba)
komukoľvek, kto je oprávnený zdržovať sa na stavenisku;c) poistenie proti poškodeniu diela a materiálov počas výstavby, a to vo
výške plnenia min. 30 000€.

Poistné zmluvy  je povinný zhotoviteľ originálmi alebo úradne overenými kópiami predložiť objednávateľovi najneskôr v posledný
pracovný deň predchádzajúci dňu odovzdania staveniska. V prípade nesplnenia tejto povinnosti zhotoviteľa sa zmluvné strany
dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý aj začatý deň omeškania.

 V cene diela musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s prácami, službami a dodávkou tovaru- materiálu na stavbu, zabezpečenie
všetkých predpísaných skúšok (ak sa vyžadujú), náklady na zriadenie staveniska,zriadenie uzávierok, územné a prevádzkové vplyvy,
odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu ako i všetky ostatné náklady potrebné k riadnej realizácii diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ
je povinný zahrnúť všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciu diela do zmluvnej ceny a nie je oprávnený požadovať od
Objednávateľa žiadnu úhradu nad rámec zmluvnej ceny.

Zhotoviteľ vystaví faktúru  až  po protokolárnom odovzdaní diela a po odstránení všetkých vád a nedorobkov. Objednávateľ
neposkytuje žiadne preddavkové platby.

Dielo sa bude považovať za riadne a úplne dodané až po ukončení celého plnenia tejto zmluvy, po dodaní všetkých dodávok a
potrebných dokladov a uskutočnení všetkých prác a po odstránení všetkých prípadných vád a nedorobkov. Až do odstránenia
všetkých prípadných zistených vád a nedorobkov však nie je dielo považované za riadne odovzdané.

Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne uskutočnených prác a príp. dodaných tovarov potvrdený oprávneným
zástupcom objednávateľa, prípadne stavebným dozorom objednávateľa.  Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi.

V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ
povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list.

Následne objednávateľ začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom. Všetky prípadné naviacpráce musia byť pred
ich vykonaním vopred odsúhlasené a vopred upravené písomným dodatkom k tejto zmluve, príp. novou zmluvou.

V prípade porušenia tohto ustanovenia má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a zároveň má nárok na zmluvnú pokutu vo
výške 5% z celkovej  ceny diela.
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Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti
podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej
dokumentácie.

V prípade výskytu takých nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa
predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam (oboma
zmluvnými stranami) v stavebnom denníku s odôvodnením, inak nie sú dôvodom na predĺženie termínu zhotovenia diela.

Záručná doba na dielo je  5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela bez vád objednávateľovi.

V prípade, ak bude  právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci uložená Objednávateľovi sankcia v zmysle Zákona
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní alebo  iná sankcia súvisiaca s porušením povinností Zhotoviteľa pri plnení tejto
zmluvy, je Zhotoviteľ povinný  nahradiť Objednávateľovi takúto sankciu v plnej výške.

Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať o uložení takejto sankcie Zhotoviteľa a zároveň sa zaväzuje využiť účelné
primerané právne prostriedky (riadne opravné prostriedky) na obranu proti udeleniu takej pokuty s tým, že primerané náklady
spojené s využitím takýchto právnych prostriedkov (poplatky, odmena za poskytnutie právnych služieb, hotové výdavky, atď.) je
Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi bezodkladne po vynaložení týchto nákladov.

Lehota plnenia uvedená v zmluvných podmienkach rozsahom dátumov je  cca. 6 týždňov a je len orientačná. Záväzná lehota plnenia
je 6 týždňov odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom, pričom Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi najneskôr do 5 dní
odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Zmluva nadobudne účinnosť za splnenia nasledovných podmienok: keď bude zmluva zverejnená v súlade s § 47a ods.1 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zároveň keď stavebné povolenie na stavbu, ktorá je predmetom tejto zmluvy
nadobudne právoplatnosť. (Predpoklad nadobudnutia právoplatnosti tohto stavebného povolenia je cca.4.10.2016). V prípade, ak
zmluva podľa vyššie uvedeného nenadobudne účinnosť do 31.1.2017, tak bez nahradenia ďalšími záväzkami zaniká. Objednávateľ
je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

V prípade, ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s prevzatím staveniska alebo s termínom odovzdania diela, je povinný uhradiť
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania.

Zmluvnými pokutami uvedenými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Objednávateľ
má teda popri zmluvnej pokute aj nárok na náhradu škody v plnej výške. Objednávateľ má právo započítať si svoje pohľadávky voči
Zhotoviteľovi, ktoré vznikli podľa tejto zmluvy voči pohľadávke Zhotoviteľa na úhradu ceny podľa tejto zmluvy.

Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky  alebo povinnosti uvedenej v osobitných požiadavkách na plnenie sa považuje za podstatné
porušenie zmluvných podmienok.

Zhotoviteľ je povinný preukázať, že spĺňa všetky podmienky požadované podľa § 32 ods.1, a to dokladmi podľa § 32 ods.2, v lehote
do 10 dní odo dňa vygenerovania zmluvy na EKS, ak splnenie všetkých podmienok už nevyplýva z doplnenia dokladov do zoznamu
hospodárskych subjektov, ktorý je vedený ÚVO. Doklady podľa § 32 ods.2 písm. a), b)c) a d) (pokiaľ už nie sú uvedené v zozname
hospodárskych subjektov) uchádzač predloží ako originál, alebo jeho úradne overenú kópiu.

Ak v Momente uzavretia Zmluvy nemá Zhotoviteľ v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v
súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO, Zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu Zhotoviteľa do tohto registra.
Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak v momente uzavretia Zmluvy nemá Zhotoviteľ v registri konečných užívateľov
výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a k zápisu do tohto registra nedôjde ani do
30 dní od momentu uzavretia Zmluvy.

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

sprievodná a technická správa EKS, anonym..pdfSprievodná a technická správa

Základný Výkaz výmer.pdfZákladný výkaz výmer

Výkaz výmer - výpočet.pdfvýkaz výmer - výpočet

rekapitulácia objektov stavby, anonym..pdfrekapitulácia objektov stavby

Výkaz výmer  - cesta, anonym..pdfVýkaz výmer cesta

Výkaz výmer - DDZ pozícia 1, anonym..pdfVýkaz výmer DDZ 1

Výkaz výmer - DDZ pozícia 2, anonym..pdfVýkaz výmer DDZ 2

Výkaz výmer - TDZ , anonym..pdfVýkaz výmer TDZ

1 c-4, anonym..pdf1 c-4, anonym..pdf

3 4 SITUACIA POZDLŽNY, anonym..pdf3 4 SITUACIA POZDLŽNY, anonym..pdf

5 c-3, vzorový priečny ref, anonym..pdf5 c-3, vzorový priečny ref, anonym..pdf

6 c-1100-630, priečne rezy anonym..pdf6 c-1100-630, priečne rezy anonym..pdf
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https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/337cd74b-7689-45a0-a2c3-79ac6264c5ad
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/ed354eb6-6656-4b74-8a41-21b7a8b15356
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/711e85a7-5287-4d88-8af6-2d1641240ada
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/3fe514cc-353b-4454-b164-b7136e86471f
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/ab980014-a54d-4698-b985-6efdf28dcf92
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/59c69d23-e322-40a4-8c9f-c1c1ecffa0c3
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/e1602298-e319-407d-8b03-484d7bcdbcae
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/c410694d-f446-4976-a975-fb5aaa00e4f0
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/0aebae8e-2a64-43c8-a2c6-fdf8cbec0109
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/f616367b-8dbe-4103-a365-71e7393a7605
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/06410c8c-09a2-40ef-bdd8-59c0e6c2d53e
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/d23fed99-bd15-46a7-b049-27aaf3db6589


7 c-3.vytyčovací výkres, anonym..pdf7 c-3.vytyčovací výkres, anonym..pdf

08-schéma Cesta a parkovisko, anonym..pdf08-schéma Cesta a parkovisko, anonym..pdf

9-c-A3-op1, prehľadná schéma, anonym..pdf9-c-A3-op1, prehľadná schéma, anonym..pdf

10 TDZ DDZ Rakoľuby 01 CESTA-ver 5 2016-07-18 03,
anonym..pdf

10 TDZ DDZ Rakoľuby 01 CESTA-ver 5 2016-07-18 03,
anonym..pdf

11-c-a4 op11., anonym..pdf11-c-a4 op11., anonym..pdf

12-c-A4., anonym..pdf12-c-A4., anonym..pdf

13-c-a4-op21, anonym..pdf13-c-a4-op21, anonym..pdf

14 c-3 anonym..pdf14 c-3 anonym..pdf

15 c-4 anonym..pdf15 c-4 anonym..pdf

16 c-3.anonym..pdf16 c-3.anonym..pdf

17 c-3, anonym..pdf17 c-3, anonym..pdf

6-1-C-A4-DOPLNENÉ, priečny rez anonym..pdf6-1-C-A4-DOPLNENÉ, priečny rez anonym..pdf

P3 TS Rakoľuby, plyn, anonym.pdfP3 TS Rakoľuby, plyn, anonym.pdf

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

TrenčianskyKraj:

Nové Mesto nad VáhomOkres:

KočovceObec:

k.ú. Rakoľuby, miesto plnenia je bližšie špecifikované v projektovej dokumentáciiUlica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

10.10.2016 8:00:00 - 21.10.2016 16:00:00

Jednotka: celok podľa vyššie uvedeného

Požadované množstvo: 1,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 83 750,00 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 100 500,00 EUR4.3

V. Záverečné ustanovenia
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https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/7d0e4c17-1a40-436f-a0c3-1448753c76ce
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/1fa4aacb-b1d2-4dc5-897b-7e4178ece6f0
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/c3b5c916-5772-495c-a65e-4d33cd0596cb
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/f46bd23e-1fb4-4175-8936-3113b26b2bfe
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/1ce68ec7-2d01-4a78-ab63-91a36bdf77d9
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/fe09c540-f54b-484b-b350-8289fa304365
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/a771204d-cab1-4493-8774-0c360e00887c
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/9b7d6ab3-0366-4a2f-b586-c5a463b64263
https://portal.eks.sk/OpisneFormulareKniznice/StiahnutiaPrilohyOpisnehoFormulara/6d91cd9e-597c-446d-a01f-4079331e6e84
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Dodávateľ:
STRABAG s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Obec Kočovce
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 7.10.2016 15:47:00

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.5

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno
vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1
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