
Zmluva o dielo č. O3i05l2021
na zhotovenie stlvčbní,€h prác Stavebné práce k zákazke: Zlepšenie prístupu k pitnej

vorle pre obyvatel'ov zŘlRK v obci Svinica uzatrorená potll'a § 5J6 a nasl. Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení ne§korších predpisov (ďalej len ,,zmluva")

1. 1 Olljednávatel':
Ntizov.
Sídlo:

lCO:
DlČ:

E-maii:
Web:

čHnot t
Zmluvné strany

obec svinica
Svinica 282, 044 45 Bidovce

00 324161
2021245050

obecsvinica@stonline. sk
lrrvrv obecsr,inica,sk

Krajina: Slovenská republika
Statutárni, zástupca. Ing, Lubomír Sinrko, starosta obce

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s_

Císlo účtu: 041566400I/5600
Kontaktné miesto: Obecný úra,J, Svinica 282, 044 45 Bidovce
Telefón: +42I 055 l 696 5225

Stránka profilu VO: http, yy11111o. gor sk protll} -'prrrilI, pdetail

a

l .2 Zhotovitel':
Obchodné meno: RELiEN s,r.o.
Sídlo; Havanská 25.040 13 Košice
V zastúpení: Martin Cunan, konatel'
ICO: 47 395 907
DIČ: 2023906522
Ič oprl SK2O2j9a6522
Bankové spojenie. Tatra banka, a.s., Košice
IBAN: SK19 l100 0000 0029 20902962
Zapisaný v obchodnom registri olrresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vl.č, 33505/V
(ďalej len,,zhotovitel')

Objednávatel' a zhotovitel' spolu aj ako ,,zmluvné strany" alebo osobitne aj ako
,,zmluvná stranď' vo všetkých gŤamatických tvaroch,

1.3 Na obstaranie predmetu tejto zákazky bol použitý postup verejného obstarávania na
7.adáv^nie z,ákaz.kv s nízkou hodnotou podla § l|7 zákona č. 34312015 Z. z..

o verejnom obstarávani a o zmene a doplneni nieL:toných zákonov (ďalej len ,,zrí{<on
o verejnom obstarávaní" alebo aj ako ,,ZoVO), v ktorej sa zhotovitel stal úspešným
uchádzačom.

1.4 Podkladom pre uzatvorenie tejto zrnlulry je cenová ponuka zhotovitel'a (v postavení
uchridzača) (položkový rozpďet, ocenený qýkaz výmer) doručená obiednávatelbvi
(v postavení verejného obstanivatel'a) na záHade Výzvy na predkladanie ponúk
zaslanej osloveným hospodárskym subj ektorn, dna 03. 03. 202 1.

Miesto výkonu prác: Obec Svinica, Svinica 282,044 45 Bidovce, rniesto plnenia
presne uvedené v rámci projektovej dokumentácie



3,1

3.2

2.1

2,2

3.3
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Č|ánok ll.
Pretlmet zmluvy

predtrretorn zrnlur.vJe vykonanie diela - stavelrné práce k zákazke.
,,Zlepšenie pri*t*pu k pitnej votle pre obyvatelbv z foIRK v obci Svinica..

l, ztrrl.sle ir l rozsahu stano\enoin v projektoi,e.j dokrrinerrtácle a poiožkor,éiro rozpočírt
cliela,
Presná špecilikácia prác a dodávok diela podl'a te;to zmluw je uvedená v cenolej
porruke zhotovitel'a - vý,kaz výmer (položkoi,ý rozpočet diela), Položkor,1. rozpočet j e
príiohou č. i tc.jttr zrrrluvy.

článok ilI.
PI,áva a povinnosti zm|uvných strán

Zhotovitel' sa zavázuje zhotovit' pre objednávatel'a dielo za podrnienok dohodnutých
t,te.|to zmluve a riadne a včas zhotolené dielo odovzdať objednávatel'clvr
v zodpovedajúce1 kvalite.

Objednár,atel' sa zavázuie poskytovat' zhotovitelbvi nevyhnutnú súčinnos1' potrebnú
na zhotovenie diela, prevziat' riadne dokončené drelo a zaplatiť za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu, ak dtelo nebude vykazovat' vad1,, ktoré móžu tnat'zásadný rlply,v na
;eho riadne užil anie.

Zhotovitel' potr,,rclzuje. že sa vplnom rozsahu zoznámil s rozsahonr a povahou
podrnienok objednávatel'a na v1,,hotovenie diela. žc sú mu ználne technické.
kvalitatil,ne, matcriálol,é. časové a inó podmienky na reaiizáciu die]a a že disponuje
takýrni kapacitarli a odbornilrrri zna.losl'ami, ktoró sú na zhotovenie dicla potrebné

Článok Iv.
Termín plnenia

Zhotovitel' sa zavázuje zhotovit' clieio špecifikované a r-rrčcné r, rozsahu podl'a bodu 2, i
a 2,2 te.jto zlrrluvy a o<iovzdat'ho oblecinavatel'ovi v tjlglr1. lehotách:
Stanovená lchota realizácie diela začne plynút'od nasledujúceho dňa ;ro otlovztlaní
prevzatí staveniskao o čorn bude whotovený pisornnÝ záznam_
Lehota realizácie die|a : najneskdr do 60 pracovných dní od nasledujúccho tlňa po
protoktllárnom odovzdaní a prevzatí staveniska_ maxirnálne však do ukončerria
aktl vr11, prcrj ektu do a6i2,a21.

Zhotovitel je povinný bezodkiadne pisoínne informovat' objednávatel'a o l,zniku
akejkolvek udalosti, ktorá móže nrat'vplyv na riadne a včasnó zhotovenie diela,

Nedodržanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotoritefom v lehole určenej
podi"a ods,.1.1 tohto článku zmluv1,, pre dól ody na strane zhotovitel'a má za následok
uplatnenie sankcie zo strany objcdnávatel'a r,,oči zhotovitel'ovi, a to vo fonrre zrnluvne.j
pokirty v zmysle čl. X, bodu l0, l tejto zmiuvy,

Zhotovitel' spJni sr"t1 závázak zhotoliť dielo ieho nadn1,,m ukončenim, vrátanc
odstránenia pripadných r,ád odovzdaním diela objednávate[ovi- Za ukončenie ciiela sa
povaŽu_je deň. kcdi, bol obotla zmlrlvnýrrri stranami podpísaný- Protokol o orlovzdaní
a prevzatí diela.

n,\

4.3

4.4

2



4.5

4.6

4-,7

5,1

5,2

Ak po protokolárnorr odovzdali a píevzati diela podl'a bodu 4.4 tejto zmlur,y
objednávatel'ovi budú zistené vady diela, je zhotovitel' povinný takéto vady diela, Ltoré
mu budú zo st any objedúvatel'a písorrrne oznámené, bezodkladne odstrániť na vlastné
náklady (záručná doba)-

Ak zhotoviteť riadne dokončí dielo pred dohodnuqým tennínom uvedeným v bode 4.1

zmluvy, objednávatet' sa zavázlje takto riadne vykonanó dielo prevziat' aj v skoršom
termíne. Zhotovitel' riadne dokončenie diela pred tennínom dohodnudm v bode 4.1 a
jeho možnosť prevzatia oznámi objednávatelovi písomne na fakturačnej a
korešpondenčnej adrese uvedenej v bode 1.1 zmluvy.

Dodržanie tenninov plnenia podl'a bodu 4.1 tohto článku zo strany zhotovitel'a je
závislé od riadnej a včasnej súčinnosti objednávatel'a dohodnutej v tejto zmluve.
Zhotovitel'nie je l, omeškani so splnenírn závázku po dobu, počas ktorej nemohol plnit'
svoje povinnosti následkorn okolností vznikrruqich na stíane objednávatel'a, pričom
tennin plnenia sa o tento čas predlžuje bez nároku objednávatel'a na uplatnenie sankcii.

členot V.
cena diela

Dohodnutá eena za zhotovenie diela je stanovená v súIade so zákonom é, 1811996 Z. z.
o cenách v znení neskoršich predpistlv, vyhlášky MF SR č, &711996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách aje doložená cenovou ponukou
zhotovitel'a uvedenej v pdlohe č. l.

Dohodnutá cena diela je nasledovná:

cena celkom za dielo - všetkv položkv/súčet cien všetkÝch položiek oceneného
výkazu vÝmer

Cena diela bez DPH
DPI{

8.877,38 Eur
2OYo l 1.775,48 Evl

5.j

5.4

Cena diela s DPH; 10.652,86 Eur
(slovom: Desaťtisícšesťstopáťdesiatdva Eur a 8ó centov)

V cene uvedenej v bode 5.2 zmluvy sú zahrnuté všetky náklady zhotovitcl'a
na realizitciu prác súvisiacich s vykonaním a odovzdaním diela vrátane vedl'ajších
rozpočtovaných nákladov a doplnkor.lich nákladov. Zhotovitel' nie je oprávnený
jednostranrre zrlýšiť dohodnutú cenu díela.

Ak objednávatel' nariadi práce na odstíánenie pripadných vád diela, tieto priice vykoná
zhotovitel' na viastné náklady a nie je to dóvod na zmenll ceny za dielo podi'a tejto
zmluvy.

Čtánok \.I.
Platobné podmienky

Zmllvné strany sa dohodli na realizácii dielabez zálohov"ých platieb. Zhotoviter \Tstaví
faktúru objednávatel'ovi za vykonané práce a dodávl,1, až po riadnom ukoněeni
a odovzdaní diela objednávatelbvi, najskór však ku dňu protokolámeho odovzdania
a prevzaíia diela. Podkladom pre lystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác
potvrdený podpisom oprávnenej osoby za zhotovitel'a a oprávnenej osoby
za objednávatel'a. Súpis §kutočne lykonaných prác podl'a predcltídzajúcej vety tvorí
prílohu í'aktúry q,stavenej zhotovitelom podía tohto bodu.

6.1



ó./ Zhotovitel'om vystavená faktúra musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:
- označenie povinnej a oprárrrenej osoby, sídlo, IČO, IČ DPH,
- číslo faktúry.,
- číslo tejto zraluv1,,
- <leli vystavenia a deli splatnosti l'aktury,
- označenie peňažného ústavu a IBAN účtu, na kto{í sa má platiť,
- fakturovanú sumu,
- označenie diela,
- pečiatku a podpis opnivnenej osoby zhotovitel'a,
- prílohu, Ltor*u je súpis skutočne vykonaných prác potvrdený zhotovitelbm

a obj ednávatelbm,
Lehota splatnosti vystar.enej farn-rry je do 60 dní odo dňa riadneho doručenia faktúry
bez vád objednávatelbvi v listinnej podobe na fakturačnú a korešpondenčnú adresu
uvgdenú v bode 1. 1 znrluvy.

Objednávatel'má právo vrátiť vystavenú fakťuru zhotovitel'ovi, ak vystavená fakfura
neobsahuje náležitosti daňového dokladu podl'a všeobecne záv|úných právnych
predpisov Slovenskej republiky alebo ak neobsahuje náležitosti podla bodu ó 3 tejto
zmluÝy, Takto objednávaterom wátenťr fakturu zhotoviter podťa charakteru
nedostatkov bud' opraví alebo vystavi novú. V takom prípade sa zasíavi plynutie lehoty
splatnosti faktúry a nová ó0 dňová lchota splatnosti začne plynúť dňom riadneho
doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávatelbvi.

Cena diela sa povžuje za uhradenú v deň, kedy bola ěiastka odpisaná z účtu
objednávateLa.

Čtánot vlt.
Záručná doba a zodpovednosť za vady

Zhotovitel zodpovedíi za to, že dielo je zhotovené v súlade s podmienkarni
dohodnutými v tejto zmluve a podl'a všeobecne závžÝných právnych predpisov.

Zhotovircr zodpor.edá za vady, ktoré rná dielo v čase jeho odovzdávania
objednávatel'ovi alebo ktoré vzniknú počas plynutia záručnej doby_

Zhotoviter nezodpovedá za vady diela, ktoró bolí spósobené použitím podkladov a vecí
poskytnrrlich obj ednávatelorn a zhotoviteť ani pri vynaložení starostlivosti nernohol
zistiť ich nevhodnosť alebo napriek.jeho upozorneniu objednávatel' na ich použití trval,

Záručná doba na zhotovené dielo je 60 mesiacov a začina plynúť dňom protokolámeho
odovzdania diela zhotovitelbm objednávateťovi.

Ak sa počas pIynutia záručnei doby zisti, že dielo má vady, objednávatel'má právo
požadovat' odstránenie t}chto vád a zhotoviteť je povinný tieto nodo§tatky a]ebo iné
vady odstrániť na svo.je náklady.

7.6 Objednávatel' sa zav|uuje, že ním zistený nedostatok alebo inú vadu diela oznámi
zhotovitel'ovi bezodkladne po zistení na adrese zhotovitel'a uvedenej v bode 1.2
Zn,lluvy.

7.7 Zhotoviter sa zay^zuje začať s odstraňovanim prípadných vád diela bezodkladne po
pisomnom oznámení objednávatel'a podlh bodu 7.6 zmluvy a zistené vady na vlastné
náklady odstrriLrriť v čo najkratšom technicky možno čase podl'a písomnej dohody
zmluvných strán, 

článok vlil.
Podmienky vykonania diela

6.3

6.4

6,5

7-I

7.2

7.3

].4

7,5



8.1 Zhotovitel' sa zavazaje zhotoviť dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednost',
na vlastné náklady. vlastn}mi prostriedkarni a v požadovanej odbornej kvalite, pričom
je povinný dodržiavať platné technické normy a všeobecne záv!úné právne predpisy
vzt'ahujúce sa na dielo.

8,2 Objednávatel' odovzdá zhotovitelbvi stavenisko o čom bude vyhotovený Protokol
o odovzdaní a prevzatí staveniska.

8,3 Zbotoviteťie povirrný viesť stavebný (rnontážny) dennik, lrtory na vyžiadanie sprí§tapní
objednávatel'ovi.

8.4 Objedruivatel' sa zavázuje, že poskytne zhotoviteťo.r.i súčinnosť spočívajúcu najmá
v sprístupnení priestorov k prevedeniu prác, odovzdaní doplňujúcich údajov
a podkladov, ktoďch potreba vznikne počas realizácie prác. Objednávatel je povinný
odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteť mohol na ňom začať práce v sulade
s podmienkami zmluvy.

8.5 Objednávatel zodpovedá za to, že odovzdané podklady potrebné pre realizáciu diela sú
bez prár.nych a fallicloých nedostatkov,

8.6 Zhotovitel' zodpovedá za bezpcčnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, ktori
sú zhotovitel'om o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci poučeni, a tiež zodpovedá
za ěistotu a poriadok na síavenisku. Zhotovitel je povinný dodržiavať nariadenie vlády
SR ě. 396/2006 o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,

8.7 Zhotoviteť odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré vzniknú pre zhotovovaní diela
v súlade so zákonom ě. 7912015 Z. z. zákon o o<ipadoch a o zmene a dopineni
niektoqi,ch zákonov v znení neskorších predpisov,

8,8 Zhotoviter si v spolupráci s objednávatel'om zabezpeči možnosti napojenia na odber
elektrickej energie a vody a do stavebného dennika zapiše počiatoěné a konečné
merania. Podmienky odberu vody a elektrickej energie budú dohodnuté v protokole
o odovzdaní a prevzati staveniska uvedeného v bode 8.2 zmluvy.

8.9 Stavebný materiál a zaňaderua potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotovitel'.
Kúpna cena týchto vecíje súčasťou konečnej ceny dohodnutej v tejto zmluve,

8.10 Nebezpečenstvo vzniku škody na jednotlivých ěastiach diela, ako aj na veciach
a materiáioch potrebnýoh na zhotovenie diela, znáša zhotoviiel' až do okarnihu
Fotokolámeho prevzatia diela objednávatel'orn,

8.11 Stavebné práce budú realizované v pracovných dňoch od 7:00 hod, do 18:00 hod.,
v ostatných dňoch budú stavebné práce realizované len zo súhlasom objednávatel'a
v určených hodinách.

Článok Ix.
Odovzdanie a p revzatie diela

9.1 Zhotoviteí sa zavžizuje najmenej tri pracovné dni pred odovzdanim diela, ktoré je
predmetom tejto zmluvy, pisomne lyzvat' objednávateťa na jeho prevzatie, Následne si
zmluvné strany písomne dohodnú presný ěas odovzdania a prevzatia diela,

9.2 O priebehu preberacieho konania spiše objednávatel' v súčinnosti so zhotovitelbm
preberací protokoi o odovzdaní a prevzaíi diela, ato v dvoch rovnopisoch, z kto4ích
dostane každá zo zmluvných strán po jednom vyhotoveni. Preberací protokol
o odovzdaní a ptevzati diela, okrem základných údajov o zmluvnom vzt'ahu obsahuje:

- zhodnotenie akosti vykonaných prác,



- súpis zistených vád a v takom prípade dohodu zmluvných strán o opatreniach
a lehotách pre zhotovitel'a na odstránenie zistených vád diela,

- súpis odovzdaných dokladov,
- atesty a ceřifikáty výrobkov, akje to vo vázbe na charakter diela nevyhnutné,
- kópiu stavetného dennika,
- doklad o likvidácii stavebnej sutiny,
- doklady o lykonaných predpísaných skťrškach a reviziách. ak.je to vo vžizbe na

charakter diela nevyhnutné,
- dátum a podpis}i oprávnených zástupcov znluvných síán,

Článok x.
Zmluvnó pokuty

10.1 V prípade omeškania zhotoviteťa so zhotovením a odovzdanim diela v dohodnutom
čase plnenia v zmysle čl, IV. tejto zmluvy zaplati zhotoviteť objednávatel'ovi zmluvnťr
pokutu vo výške 1 % z celkovej dohodnutej ceny diela uvedenej v čl. V. tejto zmluvy
zakaždý začatý deň omeškania.

10.2 Ak zhotovitel' neodstráni vady diela podl'a písornrrej dohody zmluvných strán v zrnysle
bodLl7,7 tejto zmluvy zaplati zhotoviíel' objednavatel'ovi zmluvnú pokutu vo ql,ške 1 %
z celkovcj dohodnutej ceny diela uvedenej v čl. V. tejto zm}uvy za každý začaqa dcň
omeškania.

l0.3 V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou faktúry za dielo zaplatí objednávatel'
zhotovitelbvi ťroky z omeškania vo výške 0,02 Yo z dlžnej čiastkry za každý začatý deň
omeškania.

l0.4 Nedodržan ie závázku zhotovitel'a podlb ělánku 14.12 tejto zmluvy sa považuje
za podstalné porušenie Zmluvy, zhotoviteť zaplatí objednávatel'ovi zmluvnú pokutu
vo lýške l % z celkovej dohodnutej ceny diela uvedenej v čl. V. tejto zmluvy za kaž,dý
začati deň orneškania splnenia predmetného závázku.

článok xL
Vyššia moc

11.1 Pre účely tej to zmluvy sa vyššou mocou rozrtmie každá vonkajšia udalosť alebo
okolnost' 1,ýnimočného a neodvratného charakteru, ktoru anluvné strany nemohli
predvídat' a ovplyvniť pri podpisovani zmluly odielo a ktorá znemožňuje realizáciu
celého zmluvného diela, napr. vojna, mobilizácia, živelné pokomy a pod.

l1.2 Ak by vyššia moc spósobila prerušenie plnenia zmluvných závázkov oviac ako 30
kalendánrych dní, zrnluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, prípadne na iných
postupoch týkajúcich sa d'alšej realizácie zmltxry.

11.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej
moci, zmluvná strana, na strane ktorej sa \rysLftla prekžka vyššej moci, požiada druhú
zmluvnú stranu o úpravu zmluvy alebo o prípadné ukoněenie zrnluvy.

l l .4 V prípade vyššej moci nie je zmluvná strana, Llorei sa vyššia moc priamo týka,
v omeškaní s plnením závázku vyššou mocou dotknutej zmlrrvnej povinnosti
a oprávnená strana nemá nárok na prípadnú zmluvnú pokutu spojenú s omeškanim
takejto povinnosti, a to počas trvania vyššej moci, ale len do doby uvedenej v bode 'l 

l .3
zmluvné strany po uplynutí doby podl'a predchádzajúcej vety postupujú podťa bodu
1 l ,3 zmluly.



Clánok XIl.
ostntné ustanovenia

l2. i Zhotovitel" nrá povinnost' objcdnávatel'a praviclelnc intbruovat' 0 §ta\e
a lozpracovanostt dte}a. a to vždy na požiadanie ob.lednávatel'a a pocil'a jeho potreb!,,

12,2 Zhotovitel'prehlasuje, že má odbornú spósobilost'a oprávnenie wkonávat'diclo, ktoré
je predrnetorn tejto zi,n luvy,

l2,3 Zhotol,itel' pri plnení svojho anluvného závázku postupuje s odbomou starost]ivost'ou.
Je povinný do<iržiavať všeobecne závázné právne predpisy, techncké nornr,v
a podrnienky dohodnuté v tejto ztnluve- Zhotovitel" je povinný riadiť sa podkladrni
posb,tnuť}-nrl od obiednávatel'a a pok1,,nrr-ri objednár,alel"a.

Článok xIIl,
Likončenie zmluvy

l3,1 Zmiuvné slrany sa dohodli, že zmluva móže zaniknlrť pisonrnou dohodou zmlur.ných
strán. písomnou vj,poved'ou obiednávalela alebo odstúpením od zmiuv.r,.

i3.2 Oblednávatel' móže a.j bez uvedenra clóvodu rrkončiť zl,nluvu rii,poved'ou
s jednomesačnou výpovetlnou lelrotou, Výpovedná lehota začína plynút' prvÝm dňorn
po doručeni r,ýpovede zhotovit91'0vi,

13.3 Zmluvne stran}, sa dohodli" že odstúpiť od ztnluvy je rrrožnó iba pn jej podstatnom
porušení. Odstúpenie od zrrrluvy .je účinné dňorn doručenia odstilpenia od zrrrltrvy
v listinrre.; podobe tednej zo ztnluvných strán.

1.3.1 7 a podstatnó ponršenia zmlrt_.,1- l(.1 stťány zhotovitefa sá po.,ažtlc

j3.4. i neodovzdanie zhotol,eného diela v požadovanej kvalite a rozsahu podl'a prílohy
č, l,

13,:1.2 omeškanie s dokončením a odovzdaním dicla viac ako 15 kalen<lárn_,-ch dní, ak
sa zm]uvné strany nedohodnú inak.

i3..1..3 opakovarré porušenie zmluvnýolr pcrrlrrrierrok. a to rrapriek pretlchátlza.júeernLi
písomnému upozorneniu zo strany objednávatel'a,

13.4.4 Nedodržanie závázku zhotovitel'a podla článku 14,12

13.5 Právo na náhradrr škody zostála zachované aj po odstúpení od zmluv1,, Odstúperric
od znrlul,y sa nedo§"ka nároku dnlhcj zmlLlvnej strany na zaplatenie zmlrrvnej poku6,.

l j.6 Po zániku zrnluv1, z dóvodu odstúpenia od zmIuvy tldol,zdá zhotol,iteI'objednávatel'ovi
rozostavané dielo v star e. r, akclm sa ku dňu odstúpenia nachádza, zhotovilel' odovzdá
objednávatei'ovi spolu s rozosta!aný1ll dielorn realizačne projekt1,. ktoró prijal
od objednávatel'a k vl,konaniu diela, atesql, osvedčenia. certiiikáty- záručné listy a pod,.
týkajúcc sa zrcalizovanej časii dieia.

Článok xnl.
záverečné ustanovetlia

l4.1 Vzt'ahy toulo zmluvou bližšie rreupravetié sa spravujú prislušnýnri usianoveniatni
zakona č, 5]:]i i99i '/,b. t)bchodný, zákonntk v zneni neskoršiclr predprsor,
a rtstanoveniami rných všeobecne zár.ázných právnycir predpiso\r Slovenskei republik1,.



l4.2 Zmluya podlieha povinnému zverejneniu v súlade so zákonom ó 21112000 Z.z.
o slobodnom prístupe k intbnnáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskoršich predpisov-

l4.3 Táto zmluva nadoirúda platnosť dňorn jej podpisania oprávnenýrni zástupcami oboch
zrnluvných stnírr a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia apo schváleni
postupu zadávania zákaz§ v rámci kontroly pris'lušným RO. Pre nadobudnutie
úěinnosti je nelryhnutné splnenie oboch odkladacích podmienok.

14.4 tJchádzaě berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka, je financovaná z fondov EÚ, toto
plnenie bude predmeton administrativnej kontroly procesu verejného obstarávania zrr
strany príslušného Riadiaceho orgánu,

l4,5 Zhotovitel' je povinný strpieť qikon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytnutírn služby
kedykoLvek poěas plnenia predmetu zákazky a v nevyhnutnej dobe aj po ukončení
zákazky a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri qi kone konttoly/auditu.

14,6 Vere_iný obstarávater je oprávnený neuzavrieť Zmluvu o dielo ak v rárnci kontroly
procesu verejného obstarávania zákazky, bolo konštatované porušenie zákona,

l4.7 Schválenie postupu zadávan ia zákazky v rámci kontroly prislušným riadiacim orgánom
je zároveň podmienkou nadobudnutia úěinnosti zrnluvy

l4.8 Túto zmluvu je možné meniť alebo doplňať iba tbrmou očislovaných písomných
dodatkov so súhlasom oboch zmluvných strán a za dodížania podmienok podl'a
ustanovení zákona č. 343j2015 Z- z. o verejnom obstarávaní aozmene a doplnení
n,iektoďch zákonov v znení neskorších predpisov,

14.9 Neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. l,PD (poskytne objednávatel')
a ocenený výkaz qimer (poskytne zhotoviteť).

14,10 Zmltnné strany sa dohodli, žc účinky doruěenia akýkol'vek písornností podl'a tejto
zmluvy nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielatelbvi alebo dňom
odmietnutia pri.jatia zásielky adresátom.

14.1 1 Ak sa zisti, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné, neplatrrosť
alebo neúčinnosť ustanovenia nemá za následok neplatnosť alebo neúčinrrosť ďalších
ustanoveni zmluvy, ani samotnej znluvy. Zmluvné strany sa zavěaujú, že neplatné
alebo neúčinné ustanovenie bez zbytočného odkladu nahradia tak, aby bol v čo
naiváčšom možnom rozsahu dosiahnutý účel, ktoný v čase uzavretia tejto zmluvy
sledovali neplatným alebo neúěinným ustanovením. Obdobne budú zmluvné strany
postupovať aj v pripade, ak sa zistí, že nieltoré z ustanoveni tejto zmluly je
rrevykonatei'né.

14 I2Y erejný obstarávatel uplatňuje podmienk-u sociálneho aspektu vo verejnom obstalávaní
v súlade s § 42 ods, 12 zákona č.343/20l5 o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a
antidiskriminačného zákona tým, že pri realuácii stavebných prác zmluvne zaviÝuje
úspešného rchádzača v pIávnom postavení zhotovitera stavebných ptác realizovať
dočasné vyrovnávacie opatrenia.
Zhotor.itel' sa zavžlnuje a je v zmysle tejto ZmluÝy povinný počas celej doby realizácie
stavebných prác zamestnať podl'a zá,kona č, 31ll200l Z. z. (Zákonnik práce) minimálne
jednu osobu splňajúcu kumulatívne nasledovné predpoklady: a) patrí k
marginalizovanej rómskej komunite. a zároveň b) je nezamestnaná, pričom
uprednostnená bude dlhodobo nezamestnaná osoba (osoba. ktorá bola za posledných 24
kalendámych mesiacov nezamestnaná aspoň 60 kalendámych dni)
Zhotovitel' preukazuje splnenie danej podmien§, zamestnať minimálne jednu osobu
splňajúcu predpoklady prostredníctvom dokumentov preukazLrjúcich jej splnenie (napr,
pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení



uchádzačov o zan§sfnaníe a potvrdenia z pdslušného uradu práce) a zároyeí predloží
súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov,
Zhotoviteťje poúaný do 7 pracovných dní odo dňa začatia realizácie stavebných prác
predložit' doklad o splnení povinnosti podl'a tohto bodu.
Ak v priebehu plnenia predmetu zákazky dójde z akéhokoťvek dóvodu k ukončeniu
uza§"oíeného píacovnoprávneho rzt'ahu v zmysle splnenia závíizku Zhotovitel'a podfa
tohto článku tejto Zmluvy.-, je Zhotovitel'povinný najneskór do 7 pracovných dní od
ukončenia tohto pracol,noprávneho vzťahu zamestnať iného uchádzača o zamestnanie,
všetko pre účely splnenia daného závíÝku uvedenom v tomto čl.inku.
Objednávatel' sa zavžizuje, že pri hlbdani vhodných uchádzačov o zamestnanie
splňajúcich kurnulatívne predpoklady podl'a tohto článku Zrnluvy, poskytne

Zhotovitolbvi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v prcdloženi zoznamu osób, ktoré tieto
predpoklady splňajťr.

Ak zhotoviteť na základe Objednávateíom predloženého zoznamu t}chto osób
nevyberie zo zoznamu {rchto osób vhodného uchádzača o zamestnanie. pre splnenie
závázku tohto.článku tejto Zmluvy, je Zhotovitel' oprávnený zanestnat'iné osoby, ktoré
však musia splňat' kumulatívne predpoklady podl'a tohto článku Zmluvy.

Nedodržanie závázkls zhotovitel'a podl'a tohto článku sa považuje za podstatné
porušenie Zmluvy " so všetk,,ými následkami a rrplatneniami znluvnej pokuty a iných
sankcií podl a tejto Zm!uvy.

14,13Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktoryrch po ich podpísaní
oprávnenými zástupcami zmluvných strán objednávatel' dostane dva rovnopisy
a zhotovitel' doslane dva rovnopisy,

14.14 Zmluvné strany lThlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozuneli,
že zmluvu uzatvárajú na základe svojej skutočnej vážnej, určitej a slobodnej vóle,
že zmluva nebola uzatvorená v tiesni, pod nátlakom, aní za mlášť nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú,
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