
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava—Nové Mesto
so sídlom: Junácka Č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
kontaktná osoba: Ing. Milan Cagáň, MPH
ICO: 00603317
DIČ: 2020887385
bankové spojenie: Prima bartka Slovensko, as.
číslo účtu: IBAN SKO8 5600 0000 0018 0034 7007

a

Zhotovitel‘: Lechstav, s.r.o.
so sídlom!s miestom podnikania: Srobárova 19, 080 01 Prešov
zapísaný v: OROS Prešov, oddiel Srn. vložka č. 21223/P
zastúpený: Stanislav Lech- konateľ
vo veciach zmluvných: Stanislav Lech- konateľ
vo veciach technických: Vladimír Lukáč
bankové spojenie: Tatra banka a.s.
číslo účtu: 2629797386/1100
IČO: 44557809
DIČ: 2022762599

SK2022762599

Či. ii — Predmet Zinluvy

zaväzuj e vykonat‘ riadne a včas pre obj ednávateľa, s odbornou
na svoje náklady a nebezpečenstvo, dielo s názvom:
„Výmena okien a dverí na ZS Cádrova, Bratislava,,

v rozsahu, kvalite a v súlade podľa:
1.1. špecifikácie objednávateľa, ktorá tvorí prílohu Č. 1 tejto Zmluvy,
1.2. rozpočtu zhotovitel‘a predloženého do verejného obstarávania obj ednávateľa na

azatvorenie tejto Zmluvy, ktorý tvorí prilohu Č. 2 tejto Zmluvy (ďalej len
„rozpočet“),

1.3. podmienok verejného obstarávania (sút‘ažných podkladov), na základe ktorých
bob realizované verej né obstarávanie obj ednávateľa na realizáciu diela

1.4. článku III. tejto Zmluvy — termínov plnenia,
; a to aj najmä, nie však výlučne, v rozsahu:
a) demontáž, odvoz a likvidácia póvodných olden a dverí,

Či. I — Zmluvné strany

(ďalej v texte ako „objednávateř‘)

IČDPH:

(d‘alej v texte ako „zhotovitel“)

1. Zhotoviteľ sa
starostlivosťou,

sarinova
Z 2016 - 284



b) presné zameranie každého jednotlivého okna a dverí (z dóvodu, že nie je
vypracovaná projektová dokumentácia a pri jednotlivých oknách a dverách sú
rozdieiy a odchýiky),

c) výroba, dodanie a montáž nových plastových olden vrátane vnútorných a vonkaj šich
parapetov a dverí,

d) vykonanie vysprávok okolo novoinštalovaných okien a dverí, vrátane maľby
; (d‘alej v texte spolu aj ako „dlelo, resp. predmet zmluvy“).

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na diele vykoná pine v súlade s platnou
legislatfvou, predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie
a prísiušnými STN.

3. Rozsah diela a jeho presná špecifikácia sú stanovené v špecifikácii obj ednávateľa
(príloba Č. 1), ktorá bola vypracovaná na základe požiadaviek obj ednávateľa, informácií,
ako aj miestnej obhliadky. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmiuvy potvrdzuje, že sa v plnom
rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zrnluvy, so špecifikáciou
obj ednávateľa, s podmienkami verej ného obstarávania obj ednávateľa (sút‘ažnými
podkladmi), ako aj s ďalšími východiskovými podkladmi podľa tejto Zmluvy.
Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a mé podmienky potrebné k zhotoveniu
diela. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spósobilý vykonávat‘ dielo podľa tejto
Zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými znalost‘ami, ktoré sú
k vykonaniu diela potrebné.

4. Obj ednávateľ, dielo vykonané riadne, včas, bez vád a nedorobkov, v súlade s platnými
právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými
dohodami zmluvných strán, prevezme a zaplatí zaň zhotoviteľovi dohodnutů cenu.
Zmluvné strany rozumejú, že objednávateľ nemá povinnost‘ prevziat‘ a ani neprevezme
dielo, ktoré by vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak nebránia
užívaniu diela.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečit‘ koordinátora stavby pre
bezpečnost‘ a ochranu zdravia pri práci podľa platných právnych predpisov, a to až do
odovzdania a prevzatia diela.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať prebiehajúce alebo už dokončené práce zateplenia
a modernizácie budovy.

Či. iii — Termín pinenia

1.
1.1. Termín odovzdania! prevzatia staveniska: do 14 dní po účinnosti Zmluvy
1.2. Termín začatia prác: do 3 dní od prevzatia staveniska
1.3. Termín ukončenia prác: do 45 dní od začatia prác
1.4. Termín odovzdania diela: do 7 dní od ukončenia prác

2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne v deň vzniku udalosti, vždy písomne ako aj ústnou
formou laj telefonicky!, informovat‘ objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá
bráni alebo st‘ažuj e realizáciu predmetu Zmluvy s důsledkom predlženia lehoty na
odovzdanie diela, zároveň aj s dósledkom predlženia lehót uvedených v harmonograme
prác; ako aj o oprávnených dóvodoch takejto udalosti. Ak dójde k zdržaniu prác, musí
zhotoviteľ prcukázat‘, že bob vyvolané okolnost‘ami, na ktoré sa odvoláva. V prípade
porušenia tohto ustanovenia má obj ednávateľ právo, za každé aj jednotlivé porušenie, na
úhradu zmluvnej pokuty vo výške 200,- E. Ustanovenie o nábrade škody týmto nie je
dotknuté.
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3. Dielo podľa tejto Zmluvy bude v čase odo dňa začatia prác, do ukončenia prác, podľa
ods. 1. bod 1.2. a 1.3., vykonávané v terminoch podľa harmonogramu prác, ktorý
predloži zhotovitel‘ objednávateľovi v lehote do 5 pracovných dní od účinnosti tejto
zmluvy. Dielo podľa tejto Zmluvy bude zhotoviteľom dokončeně a obj ednávatel‘ovi
odovzdané v termíne dojednanom v ods. 1., bode 1.4. tohto článku; pokiaľ nedůjde
k okolnostiam na základe ktorých může dójsť k odovzdaniu diela v neskoršom čase
(napr. z důvodu oprávneného pozastavenia stavby a pod.).

4. Ak posledný deň lehoty alebo termínu určeného pre pinenie povinností uvedených v
tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo
pracovného pokoja, zhotoviteľ je povinný dielo riadne zhotovené odovzdať v najbližší
pracovný deň nasledujúci Po dni pracovného voľna alebo pracovného pokoj a.

5. Ak by v priebehu realizácie diela došlo k rozporom medzi objednávateľom a
zhotoviteľom, nesmie důj st‘ k zastaveniu, oneskoreniu alebo mému ovplyvneniu prác
zhotoviteľom; okrem prípadov uvedených v ust. ~ 551 ods. 1 Obch. zák. a ~ 552 ods. 1
Obch. zák.

Či. IV — Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je stavba - Základná škola Cádrova ul., Bratislava, so súp. Č.
1023 nachádzajúca sa na pozemku registra “C“ KN parc. Č. 6128/6 — Zastavané plochy a
nádvoria o výmere 455 m2 vedenom na LV Č. 3686 v k. ú. Vinohrady, vo vlastníctve
objednávateľa (ďalej spolu v texte aj ako „stavenisko“).

Či. V — Cena diela

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ
zhotoviteľovi pevne dojednanú cenu za dielo vo výške 45 811,90 EUR bez DPH
(slovom štyridsat‘pät‘tisícosemdstoj edenást‘ EUR devät‘desiat centov), t.j. 54 974,28
EUR vrátane príslušnej DPH (slovom pät‘desiatštyritisícdevätstosedemdesiatštyri EUR
dvadsafosem centov).
1.1. V súlade so Zálconom o cenách Č. 18/1 996 Z.z. je cena diela stanovená ako pevná

a pre daný rozsah diela nebude nikdy menená.
1.2. Cena dojednaná zmluvnými stranami vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa —

priloženého rozpočtu zaokrúhleného na dye desatinné miesta, ktorý tvorí prulohu
Č. 2 tejto Zmluvy, a ktorá je kompletná. Za správnost‘ kalkulácie rozpočtu
zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na aplikácii
ustanovenia ~ 547 ods. 1 Obchodného zákomiíka v platnom znení, t.j. jednostranné
dodatočné zvýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné a cena je pevná. Takto určená
dohodnutá cena za dielo je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so splnením
závázkov podľa tejto Zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý
vyplynie ako dósledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave sút‘ažnej
ponuky. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ.

2. V cene sú zahrnuté všetky náldady potrebné na zhotovenie diela podl‘a tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať obj ednávateľovi žiadne mé finančně čiastky, ako sú
dojednané v tejto Zmluve.

3. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká riadnym, včasným, bez vád
a nedorobkov, vykonanín diela, ktoré bude overené úspešným vykonaním skúšok a jeho
prevzatím objednávateľom, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dojednané inak; resp. v prípade
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prevzatia jednotlivých častí diela, Po ich protokolárnom prevzati zo strany
obj ednávateľa.

4. V dohodnutej cene stí zahrnuté všetky práce a dodávky vrátane vedľaj ších, pomocných a
dopinkových výkonov a zariadenie staveniska, ktoré patrí k úplnému a bezchybnému
vykonaniu predmetu diela.

Či. VI — Financovanie, fakturácia a platenie

1. Obj ednávateľ Zaplatí zhotoviteľovi za riadne a včas Zhotovené dielo doj ednanú cenu,
spůsobom a v lehotách nižšie uvedených.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí dojednanú cenu za dielo na základe
výkazu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhiasených a
podpísaných objednávateľom, resp. osobou na to v zmluve oprávnenou (ďalej len
„výkaz prče“), a to na základe daňového dokladu — faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ
v súiade s príslušnými predpismi platnými v čase ich vystavenia.

3. Osoba splnomocnená objednávateľom vykoná kontrolu správnosti výkazu prác, a vráti
ho zhotoviteľovi parafovaný do 6 dní od jeho predloženia. V súlade s potvrdeným,
podpisaným výkazom prác zo strany objednávateľa, vystaví zhotoviteľ faktúru. Ako
podklad k fakturácii sa použije tento výkaz prác. Súpis odpracovaných hodin podľa
stavebného denníka nemůže slúžif ako podklad k fakturácii a faktúra vystavená iba na
tomto podklade bude zhotoviteľovi vrátená ako neoprávnená. V prípade, keď
obj ednávateľ s niektorými položkami výkazu prác nebude súhlasit‘, vyznačí ich
a dohodne sa so zhotoviteľom tak, aby tento mohol fakturovat‘ aspoň položky nesporné
v dohodnutej miere.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúru za dielo je zhotoviteľ oprávnený vystavit‘ naj skůr
v deň protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a súčasne Po odovzdaní všetkých
potrebných dokladov, podkladov, potvrdení a pod. v zmysle tejto Zmiuvy a po
odsúhlasení a podpísaní vyššie uvedeného výkazu prác. Faktúra je súčasne prehlásením
zhotoviteľa, že nebude uplatňovat‘ voči obj ednávateľovi žiadne ďalšie finančné
požiadavky. Faktúru je zhotoviteľ povinný doručif objednávateľovi okrem tlačenej
formy v počte 2 ks, aj v elektronickej podobe na e-mail: investicne~,banm.sk, spolu so
všetkými prílohami v tejto Zmluve uvedenými, ako aj s fotodokumentáciou
zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov.

5. Zmluvné strany si dohodli splatnosf faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi. Faktúra musí okrem bežných náležitostí a príloh, obsahovat‘ aj
vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na základe
súpisov prác.

6. Zaplatením faktúry sa rozumie odpísanie ňnančných prostriedkov z účtu obj ednávateľa.
7. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľa obj ednávateľom, pre chybné vyúčtovanie ceny

alebo nesprávne uvedenie mých podstatných údajov podl‘a zákona, resp. v prípade
absencie príloh faktúry v zmysle tejto Zmluvy, túto je povinný zhotovitel‘ opravif v čo
najkratšom možnom termíne. Počas tohto obdobia nie je objednávateľ s platbou
v omeškaní; nová lehota splatnosti začne plynúf dňom doručenia opravenej faktúry.

8. Ziadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpif prípadné pohľadávky voči druhej
strane tretej osobe, bez predchádzajúceho písonmého súhlasu druhej strany, pod
následkom neplatnosti takéhoto úkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek
zabezpečovacím prostriedkom druhej zmluvnej strany.
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Či. VII — Stavenisko

1. Stavenisko, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi k prevzatiu v termíne v súlade s či. III
tejto Zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu „Zápis o odovzdaní / prevzatí staven iska “;

pričom zhotoviteľ je povinný stavenisko od obj ednávateľa prevziať v určený deň.
Súčasťou tohto protokolu bude aj fotodokumentácia stavu staveniska.

2. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovávat‘ čistotu a poriadok, robit‘ denný
poriadok pracoviska, v súlade sa zákonom o odpadoch odstraňovat‘ na svoje náklady a
bez omeškania odpady vzniknuté jeho činnost‘ou. Pokiar dójde činnost‘ou zhotoviteľa
k znečisteniu priľahlých komunikácii a plóch, je zhotoviteľ povinný tieto na svoje
náklady neodkladne vyčistif, ako aj tieto kropif, aby sa zamedzilo prašnosti; pričom
uvedené opatrenie na zamedzenie prašnosti sa použije na celé stavenisko. Ak poruší
zhotoviteľ povinnost‘ podľa tohto bodu, a napriek upozorneniu objednávateľa
v stavebnom denníku neporiadok v lehote určenej objednávateľom neodstráni, resp.
nezamedzí prašnosti, je objednávater oprávnený Po predchádzajúcom upozorneni urobit‘
poriadok ako aj zabezpečit‘ kropenie na zamedzenie prašnosti na náklady zhotoviteľa.

3. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuj e nenarušit‘ trvalý a bezpečný príchod a príj azd k obj ektom
v blízkosti staveniska a to počas celej doby výstavby.

4. Objednávateľ bude mat‘ na stavenisku stavebnotechnický dozor, čo bene zhotoviteľ na
vedomie. Kedykoľvek v priebehu realizácie diela bude prostredníctvom neho najmä
sledovaf, či práce sú vykonávané podľa zmluvných podmienok, technických noriem
a mých právnych predpisov.

. . Stavebnotechnický dozor objednávateřa budú vykonávaf: Ing. Jozef Adam, ako aj
ďalšie osoby určené obj ednávateľom, ktoré písomxie oznámi zhotoviteľovi vopred.

5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečit‘ účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich
dodávok a prác, ktoré bude vykonávat‘ stavebnotechnický dozor a robif okamžité
opatrenia na odstránenie vytknutých závad. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku svojho
stavbyvedúceho, ktorého meno oznámi písomne objednávateľovi najneskór v deň
prevzatia staveniska.

6. Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii prác za každých okolností prísnu disciplínu
a poriadok medzi svoj imi pracovníkmi a pracovníkmi všetkých svoj ich subdodávateľov.

7. Zhotoviteľ vylúči zo staven.iska všetky osoby, proti ktorým bude mat‘ obj ednávateľ
odóvodnené námietky. Uvedené námietky sa móžu týkať nedodržiavania pokynov
a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zručnosti alebo
pracovitosti, porušovania bezpečnostných pravidiel alebo pravidiel a pokynov
týkajúcich sa dóvernosti a ďalších nedostatkov. Vylúčenie takýchto pracovníkov zo
staveniska sa vykoná tak, aby tým obj ednávateľovi nevznikli žiadne náklady.

8. Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný dodržiavat‘ všetky platné právne predpisy
týkajúce sa najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiamej ochrany
a nakladaxň s odpadmi. Zhotoviteľ je zodpovedný za informovanie svojich
zamestnaricov o bezpečnostných a požiarnych predpisoch a za ich školenie a vybavenie.

9. Zhotoviteľ je povinný stavenisko ku dílu odovzdania diela vyčistíť a odovzdat‘
v prevádzkyschopnom stave o čom spíšu zmluvné strany protokol. Súčasťou tohto
protokolu bude aj prfslušná fotodokumentácia stavu staveniska.

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradit‘ objednávateľovi sumu skutočného odberu elektrickej
energie a vody, skutočne odobratej zhotoviteľom podľa objednávateľom predloženého
vyúčtovania. Pred zaháj en.ím odberu el. energie, vody, zmluvné strany spíšu protokol,
ktorý podpíšu a uvedú v ňom počiatočný stav samostatných meračov el. energie a vody.
Po odovzdaní staveniska zmluvné strany spíšu protokol s uvedením konečného stavu
samostatných meračov ci. energie a vody.
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11. Pred zahájením prác zhotoviteľ zabezpečí fotodokumeutáciu skutkového stavu terénu
a dotknutých objektov v mieste celej stavby diela, na vlastné náklady. Táto
dokumentácia bude súčasťou dokumentácie k prevzatiu diela obj ednávateľom.

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas večernej a nočnej doby vylúčit‘ prevádzku t‘ažkých
stavebných strojov a nákladných vozidiel (ich prevádzku sústredit‘ v rozmedzí od 7.00
hod. do 18.00 hod.

CI. VIII— Stavebný denník

1. Zhotoviteľ (stavbyvedúci zhotoviteľa) je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska
o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník s minimálne dvomi kópiami, z ktorých je
jedna pre objednávateľa.

2. Povinnost‘ viest‘ stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím dlela zo strany
obj ednávateľa, ako celku.

3. K zápisom v stavebnom denníku sa budů obidve zmluvné strany vyjadrovaf do 3
pracovných dní od vykonania zápisu druhou zmluvnou stranou.

4. Stavebný denník bude počas realizácie prác uložený u stavbyvedúceho. Objednávateľ
má právo denne na jednu kópiu zápisov zo Stavebného denníka, ktoré odovzdá
zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotovitel‘a, stavebno-technickému dozoru
obj ednávateľa.

5. Stavebný denník bude obsahovat‘ najmä: dátum, údaje o počasí, údaje o pracovnej dobe,
pracovníci a leh počty, mechanizmy, časový postup prác na stavbe, výkaz výmer
dodávok, stavebných prác podľa objektov. Taktiež prerušenie prác s odövodnením,
záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, záznamy o vykonaných
skúškach, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od špecifikácie objednávateľa, zápisy
o dohodách zhotoviteľa s obj ednávateľom, požiadavky oprávnených osöb na
odstránenie nedostatkov, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného
denníka.

Či. IX — Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ diela naj neskór 4 pracovné dni pred ukončením prác vopred oznámi
objednávateľovi, že práce na diele sú pripravené k odovzdaniu a prevzatiu.

2. Splnenie dodávky diela:
a) povinnost‘ dodat‘ je splnená riadnym a včasným vykonaním zmluvne objednanej

dodávky dlela,
b) povinnost‘ prevziat‘ je splnená vyhlásením objednávateľa v protokole o odovzdaní

prevzatí, že dodávku dlela preberá.
3. 0 prevzatí diela spíšu zmluvné strany „Protokol o odovzdaní a prevzatí“, ktorý bude

obsahovat‘ najmä zhodnotenie akosti vykonaných prác, stanovisko zhotoviteľa a
objednávateľa, ako i vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá.

4. Vlastníkom zhotovovaného diela je obj ednávateľ, zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo
škody na zhotovovanej veci až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní
a prevzatí diela.

5. Zhotovitel‘ dodá objednávatel‘ovi najneskór 4 dni pred odovzdaním dlela všetku náležitá
dokumentáciu k odovzdaniu a prevzatiu a užívaniu dokončeného diela, ktorých
vyhotovenie a dodanie je súčast‘ou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy:
- vyhlásenia o zhode použitých výrobkov;
- lx kópiu stavebného dennika;
- certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácií;
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- manuály na servis a obsluhu;
- doklady o spósobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčně listy odpadov, hlásenia

o vzniku odpadu);
- príslušnú fotodokumentáciu;
bez vyššie zadefinovaných dokladov nie je možné považovat‘ dielo za dokončené
a prevziat‘ ho. Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia,
sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu diela.

6. Zhotoviteľ je povinný vyzvat‘ obj ednávateľa na kontrolu prác, ktoré v ďalšom
pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to 3 dni pred ich
zakrytím; v prípade porušenia tohto dojednania má objednávateľ právo vykonat‘
prípadnú previerku na náklady a t‘archu zhotoviteľa. V prípade zakrytých prác je
zhotoviteľ povinný pred ich zakrytím vyhotovit‘ fotodokumentáciu a túto priložif
kjednotlivým faktúram a súpisom prác.

7. Obj ednávateľ si vyhradzuj e právo vykonat‘ previerky pri dokončení diela (ďalej len
‚.previerky“) za účelom overenia riadneho ukončenia diela v súlade s podmienkami tejto
Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akákoľvek jeho časť neprej de previerkami, potom
bude zhotoviteľ povinný promptne odstránit‘ všetky vady alebo mé nedostatky, v
důsledku ktorých dielo neprešlo previerkami a objednávateľ může odmietnut‘ prevziat‘
dielo. Ak sa previerkami nezistí žiadna vada diela a důj de kvůli vykonávaniu previerok
diela obj ednávateľom k odloženiu prevzatia diela, zhotoviteľ nie je v omeškaní
s odovzdaním diela.

Či. X - Práva a povinnosti zmiuvných strán

1. Zhotoviteľ
1.1 Zhotoviteľ je povinný vykonat‘ dielo riadne, včas, bez vád a nedorobkov na svoje

náklady, na svoje nebezpečenstvo a v doj ednanom termíne vykonania diela ho
odovzdat‘ obj ednávateľovi.

1.2 Zhotoviteľ diela móže poverit‘ vykonaním diela inú osobu (subdodávateľa),
priěom v zmysle ust. ~ 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej v texte ako „zákon o VC)“) je
zhotoviteľ oprávnený vykonat‘ práce na diele prostrednictvom subdodávateľa,
ktorý splňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia a neexistujů u neho
důvody na vylúčenie podľa ~ 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO (ďalej
len „podtnienky“).

Zhotoviteľ v súlade s ust. ~ 41 ods. 3 zákona o VO uvádza, v prípade využitia
subdodávateľov na vykonanie diela (údaje sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru)
• údaje o všetlcých známych subdodávateľoch

PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o., Kolonáda 4685, 984 01 Lučenec, ICO:
36045926, DIC:2020081954, IC DPH: SK2020081954

. údaje o osobách oprávnených konat‘ za subdodávateľa v rozsahu - meno
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
Csaba Trizna, nar. 25.03.1983, bytom 98035 Petrovce 25,
Roman Kamenský, narodený 01.09.1986, bytom Ludvika Svobodu 23,
Rimavská Sobota
Gejza Váradi, narodený 19.02.1976, bytom 98044 Lenartovce 64,
Oto Váradi, narodený 20.08.1969, bytom 980 44 Lenartovce 3,
Vojtech Váradi ml., narodený 06.07.1992, bytom 98044 Lenartovce 103,
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Vojtech Váradi st., narodený 11.05.1972, bytom 980 44 Lenartovce 103,
Ladislav Král‘, narodený 16.05.1982, bytom 982 51 Figa Č.?
Alexander Sebok, narodený 23.06.1980, bytom 98021 Zip 36
Zoltán Marek, narodený 13.07.1987, bytom 98021 Bárka 178
Róbert Kovács, narodený 12.07.1991, bytom 980 35 Gemerský Jablonec 117
Róbert Bielik, narodený 06.11.1986, bytom 935 64 Kuraľany 302

V súlade s ust. ~41 ods. 4 zákona o VO sa zároveň zhotoviteľ zaväzuje oznámit‘
bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch (v prípade, ak ich
využije) podľa predchádzajúceho odseku, ako aj údaj, či noví subdodávatelia
splňajú podmienky určené v tomto bode Zmluvy; a to najneskůr v deň zmeny
subdodávateľa písomne.

V prípade, ak subdodávateľ nespÍňa podmienky, je zhotoviteľ povinný, najneskór
do S pracovných dní doručit‘ obj ednávateľovi písomne návrh nového
subdodávateľa.

Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo
vykonával sám. Obj ednávateľ má právo vyj adrovat‘ sa k navrhovaným
subdodávateľom a v prípade, že s niektorým(-i) navrhovaným(-i) subdodávateľom
(-mi) nesúhlasí, má právo to zaznačit‘ v stavebnom denníku a zhotoviteľ má
povinnost‘ sa k takejto námietke vyj adrit‘ kvalifikovaným spósobom. Zhotoviteľ je
povinný viest‘ zoznam subdodávateľov s presným určením vykonávaných prác.

Porušenie tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy,
s možnost‘ou odstúpenia od zmluvy, pričom v prípade jeho porušenia má
objednávateľ možnost‘ na úhradu zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi vo výške
500,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenia o nálirade škody týmto nie sú
dotknuté.

1.3. Zhotoviteľ, najneskór v deň začatia prác /vykonávania diela! určí zodpovedného a
kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo nadit‘ práce na stavenisku.

1.4. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy
zabezpečit‘ pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školeri~ a testov z PO
a BOZP platných v Slovenskej republike, o čom predloží objednávateľovi doklad,
a to najneskůr v deň začatia prác. Zhotoviteľ v pinom rozsahu zodpovedá za
požiarnu ocbranu diela a bezpečnost‘ pri práci a bezpečnost‘ technických zariadení
pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami prísl. právnych pnedpisov.

1.5. Zhotoviteľ móže stavbu zabezpečovat‘ len prostredníctvom zamestnancov, resp.
tretích osůb, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné práce
podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase.

1.6. Zhotoviteľ predloží stavebnotecbnickému dozoru objednávateľa zoznam
technikov, resp. zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľat‘ na realizácii tohto
diela a zaväzuj e sa, že uvedení pracovníci budú rešpektovat‘ pokyny zástupcu
obj ednávateľa. V prípade nerešpektovania zástupcu obj ednávateľa má
stavebnotechnický dozor obj ednávateľa právo zakázat‘ vstup príslušným
pracovnikom zhotoviteľa na stavenisko a zhotoviteľ je povinný tento zákaz
rešpektovat‘.

1.7. Stroje, zariadenia, konštrukcie a materiál (t.j. všetky veci, ktoré sú potrebné na
vykonanie diela) dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ

S



zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skiadovanie vrátane presunu zo skladu
na stavenisko (montážne pracovisko).

1.8. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia
mat‘ také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe
splňali okiem platných SIN a EN a mých nadvazných predpisov aj vysoké
estetické nároky určeně proj ektom stavby/diela. Zhotoviteľ sa zaväzuj e počas
realizácie diela zabezpečovať kontrolně skúšky použitých materiálov ako aj
stavebných častí diela podľa platných SIN a EN. Ak materiály, alebo stavebné
časti pochádzajú od výrobcu, ktorý podlieha permanentnému dohľadu, alebo
kontrole zodpovedajúcej štátnej skúšobne, objednávateľ móže Po dohode so
zhotoviteľom od skúšok upustit‘ za podmienky, že zhotoviteľ predloží potvrdenie o
kvalite priamo od výrobcu. Všetok materiál, časti, komponenty a zariadenia
použité na stavbu diela budú (i) nové, (ii) takého typu a na taký účel, na ktorý
majú byt‘ používané podl‘a požiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepšej kvality a
stupňa medzi podobnými typmi, bez vád a chýb. Objednávateľ si vyhradzuje právo
určit‘ výrobcov určitých materiálov, komponentov a zariadenia, avšak za
predpokladu prístupnosti takých materiálov, komponentov a zariadenia a ich
cenovej úrovni zodpovedajúcej podmienkam tejto Zmluvy. Práce, ktoré nie sú v
súlade s týmito požiadavkami, vrátane neschválených a riadne neautorizovaných
náhrad, móžu byt‘ považované za vadné.

1.9. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pričom je viazaný pokynmi
objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmat‘, či
pokyny mu dané objednávateľom sít vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak
zhotoviteľ bez zbytočného odkladu neupozorní objednávateľa na nevhodnost‘
týchto pokynov, zodpovedá za vady diela, ktoré boli týmito pokynmi spósobené.
V prípade, ak bude obj ednávateľ písomne trvat‘ na svoj ich pokynoch napriek
skutočnosti, že bol na dóvod ich nevhodnosti zhotoviteľom upozomený,
nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo spósobené nevhodnost‘ou týchto
pokynov.

1.10. Zhotoviteľ je povinný vynaložit‘ odbornú starostlivost‘ na zistenie skrytých
prekážok, ktoré sa týkajú miesta, kde má byť dielo vykonávané. V prípade, že zistí
takéto prekážky a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela riadnym spósobom,
je povinný bez akéhokoľvek odkladu na to upozornit‘ obj ednávateľa a navrhnút‘
mu primeranú zmenu diela. V prípade, ak zhotoviteľ porušil svoju povinnost‘ tieto
prekážky zistit‘, má objednávateľ právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla,
inak nemá žiadna zo zmluvných strán na náhradu škody nárok. Ak zhotoviteľ zistí
na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotovit‘ dielo riadne a včas, je
povinný ihneď takéto prekážky oznámit‘ objednávateľovi a ak sa nedajú odstránit‘,
navrhnút‘ obj ednávateľovi ině vhodné riešenie. Zhotoviteľ je povinný skontrolovat‘
všetky plány a technické podklady a písomne upozornit‘ objednávateľa na ich
nekompletnost‘ alebo nedokonalost‘.

1.11. Zhotoviteľ poskytne zástupcom Obj ednávateľa úplný a nerušený pristup na
Stavenisko a ku všetkej dokumentácii súvisiacej s realizáciou diela.

1.12. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za
škodu spósobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnost‘ou a prevádzkou. Tieto
poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavat‘ v platnosti po celý čas platnosti
a účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uvedené poistenia preukázat‘
objednávateľovi na jeho požiadanie bezodkladne; v prípade porušenia tohto
dojednania má právo objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpit‘ a zároveň právo
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požadovat‘ zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každé aj jednotlivé porušenie;
ustanovenie o náhrade škody týmto nic je dotknuté.

1.13. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania dicla,
Stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstránit‘ odpady, ktoré vznikli
v dósledku jeho činnosti; príslušné doklady o naložení s odpadom je povinný
odovzdat‘ obj ednávateľovi naj neskór pri odovzdaní diela. Zhotoviteľ sa zaväzuj e
všetku nim spósobenú sutinu, odpadový a obalový materiál sám priebežne
odstraňovat‘, minimálne raz za týždeň. Zhotoviteľ je povinný uvoľnit‘ stavenisko v
lehote uvedcncj v preberacom protokole.

1.14. Stráženie stavby, vrátane svojich zariadcní a materiálov 5~ Po dobu výstavby
zabezpečuje zhotoviteľ.

1.15 Zodpovedný pracovník zhotoviteľa poverený rozhodovaním o všetkých
záležitostiach spojených s realizáciou diela, je povinný sa zúčastnit‘ 1 x týždenne,
a v prípade potreby i v kratšom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebných
prác, ktorú zvolá stavebnoteelmický dozor objednávateľa.

1.16 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečit‘ všetky povinnosti póvodcu
odpadu, najmä odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou
osobou a následné zabezpečenie zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov
v zinysle * 107 písm. h) zákona o odpadoch v prípade vzniku nebezpečného
odpadu. Dalšie naldadaiiie s prípadným nebezpečným odpadom zabezpečí ďalej na
vlastné náklady objednávateľ.

1.17 Zhotoviteľ sa zaväzuj e vykonávat‘ pravidelné čistenie komunikácií pri výj azdoch
vozidiel zo stavby ako aj kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných
priestranstiev k priľahlej stavbe, ako aj zabezpečit‘ opatrenia na obmedzovanie
prašnosti na stavenisku, spočívajúce v opakovanom kropení staveniska
a prebiehajúcich prípadných prác na stavenisku, a to počas celej realizácie diela
vždy bezodkladne Po znečistení, do termínu odovzdania diela v zmysle Čl. III. tejto
Zmluvy.

2. Objednávateľ
2.1. Obj ednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonat‘ kontrolu vykonávania diela.

V prípade, ak obj ednávateľ zistí, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje
povinnosti, je zhotoviteľ povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť závady
(chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonávat‘ ďalej dielo riadne. Ak
tak zhotoviteľ neurobí do 7 pracovných dní, má obj ednávateľ právo od Zmluvy
odstúpit‘.

2.2. Objednávateľ je oprávnený podat‘ námietky proti pracovníkom zhotoviteľa,
s ktorých prácou nic je spokojný.

2.3. Stavebnoteehnický dozor objednávateľa, resp. mé objednávateľom poverené osoby
sú oprávnené dat‘ pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušit‘ prácu, ak je ohozená
bezpečnosť uskutočňovanej stavby/diela, život alebo zdravie pracujúcich na
stavbe, dielo nic je vykonávané v požadovanej kvalite alebo brozia mé vážne
škody a zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosialmuteľný.

Či. XI - Životné prostredie

Pre účely platnej legislatívy v oblasti životného prostredia sa predpokladá, že zhotoviteľ
kontroluje a spravuje stavenisko.
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2. Za účelom vybnutia sa akýmkoľvek pochybnostiam, zhotoviteľ je zodpovedný za
akékoľvek nedostatky z hl‘adiska predpisov životného prostredia, ktoré sa týkaj ú diela,
staveniska a a jeho okolia, a to tak počas vykonávania diela ako aj po jeho ukončení, ak
nedostatky zapríčinil.

Či. Xii - Záručná doba zodpovednosť za vady a finančná zábezpeka

1. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovaf s odbornou starostlivosfou čo
najšetmejšie, najmä tak, aby nedošlo k poškodeniu podkladných vrstiev existujúcej
stavby. Prípadné škody vzniknuté z tohto důvodu budú opravené zhotoviteľom na jeho
náklady bezodkladne, najneskůr však v lehote 10 dni od ich zapríčinenia.

2. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo bude mať v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, že počas záručnej
doby bude mať dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a že nemá nedostatky, ktoré
by rušili alebo znižovali hodnotu a schopnosť jeho používania k obvyklým alebo
v Zmluve predpokladaným účelom.

3. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúf od protokolárneho prevzatia
zhotoveného diela.

4. Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby odstráni zhotoviteľ na žiadosť
objednávateľa akékol‘vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v prípade, ak
dielo ešte nebude prevzaté, prípadne ukončené. Uvedené doj ednanie sa vzťahuj e na
práce, alebo materiál potrebný na odstránenie vád, nedostatkov alebo opomenutia pri
prácach (vrátane chýb, zanedbania alebo nedodržania zákonných požiadaviek, nariadení
alebo povoleni v důsledku nedostatočne vykonaného dozoru). Všetky zákonné nároky
objednávateľa z vád diela, zostávajú nedotknuté dojednaním v predchádzajúcej vete.

5. Na žiadosf objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej
dodávky odstránif, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie
náklady až do rozhodnutia o reklamácH zhotoviteľ.

6. Oznámenie vád (reklamácia) diela musí byt‘ vykonané len písomne, inak je neplatné.
Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada
prej avuj e. Skryté vady, t.j. vady, ktoré obj ednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a
vyskytnú sa v záručnej dobe, objednávateľ je povinný ich reklamovaf u zhotoviteľa
písonme.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstraňovať všetky vady zo záruky bezodkladne max. 48 hodin
od doručenia písomného oznámenia objednávateľom. Zmluvné strany sa můžu
v odůvodnených prípadoch dohodnúť aj na inej lehote, potrebnej na odstránenie vád.
Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstránit‘ obratom Po ich nahlásení
objednávateřom. Právo určenia, či ide o vadu, alebo havarijný stav, má objednávateľ.

8. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu 21 dní vadu neodstráni, alebo ak obratom neodstráni
havarijný stav, ktorého důsledkom může důj sť k poškodeniu majetku, má obj ednávateľ
právo vadu odstráiiit‘ pomocou mého dodávateľa. Náklady na takéto odstránenie vady
máša zhotoviteľ a čiastka použitá na zabezpečenie odstránenia vady bude
objednávateľom použitá z finančnej zábezpeky zloženej zo strany zhotoviteľa na
osobitne zriadený samostatný účet objednávateľa (bezúročne) zriadený v Prima banke
Slovensko, a.s. ‚ č. účtu: 5K356000000001800349037, za účelorn prijímania frnančných
zábezpek.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je v lehote 5 dní odo dňa účinnosti tejto
Zmluvy povinný zložit‘ finančnú zábezpeku na vyššie uvedený účet objednávateľa
s uvedením variabilného symbolu — čísla tejto Zmluvy (zložením sa rozumie deň
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pripísania príslušnej sumy na účet objednávateľa), a to vo výške 5 % celkovej ceny za
dielo dojednanej v tejto Zmluve vrátarte DPH, pričom finančná zábezpeka bude
zhotoviteľom poskytnutá počas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov
odo dňa prevzatia diela objednávateľom (podpísania protokolu o prevzatí diela) za
účelom zabezpečenia prípadných akýchkoľvek vád, chýb, prípadne nedorobkov diela
(ďalej v texte aj ako „vady c/jela“), ako aj na úhradu prípadných náhrad škód,
zmluvných pokút a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre použitie finančnej
zábezpeky zo strany objednávateľa bude najmä:

. písonmé uplatnenie nákladov na odstránenie vád objednávateľom v prípade, že
zhotoviteľ vady neodstráni v spósobom a v lehote uvedenej v tomto čláiiku,

. doklad o odoslaní písomného uplatnenia nákladov z vád diela — t.j. podací lístok
potvrdený poštou o odoslaní zásielky objednávateľom na adresu sídlalmiesta
podnikania zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy,

. ak vadu odstránila objednávateľovi tretia osoba, falctúry vystavené treťou osobou
obj ednávateľovi

. písomné oznámenie o uplatnení škody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto
Zmluvy, resp. inej sankcie.

Objednávateľje oprávnený použiť zloženú finančnú zábezpeku aj na úhradu zmluvných
pokút, náhrady prípadných vzniknutých škód, ako aj škůd voči tretím osobám, resp. aj
na úhradu zmluvných pokút v súvisiosti s nedodržaním stanovených termínov zo strany
zhotoviteľa, prípadne nezrealizovaním udržiavacích prác vůbec, resp. len čiastočne, t.j.
všetkých povinností v zmysle tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nezloží uinančnú zábezpeku
v lehote uvedenej v tomto bode, objednávateľ neodovzdá zhotoviteľovi stavenisko
v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zároveň má objednávateľ právo /možnosť/ od tejto
Zmiuvy v pinom rozsahu odstúpit‘, ako aj právo /možnost‘/ požadovaf od zhotoviteľa
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške v akej mala byť 5nančná zábezpeka zložená
a zhotoviteľ má povinnosf takto objednávateľom požadovanú zmluvnú pokutu uhradif
spůsobom podľa či. VI. tejto Zmluvy.
Objednávateľ uvoľní zhotoviteľom poskytnutú finančnú zábezpeku na účet zhotoviteľa
uvedený v záhlaví tejto zniluvy, Po uplynutí dohodnutej záručnej doby, avšak výiučne
až na základe písonmej výzvy zhotoviteľa oj ej uvoľnenie doručenej obj ednávateľovi
v súiade s touto Zmluvou a zároveň až po uplatnení všetkých prípadných platných
nárokov objednávateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

10. V prípade výskytu akýchkoľvek vád diela má objednávateľ právo zvouť si
z nasledujúcich nárokov:
a) požadovat‘ primeranú zľavu z ceny za dielo;
b) požadovat‘ bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chýbajúcich častí,

výmeny častí diela a pod.;
c) odstúpif od Zmluvy;
d) mé práva podľa zákona, resp. podľa tejto Zmluvy;
Objcdnávateľ prednostne uplatní nárok a), alebo b), pokiaľ to bude pre neho
účelné.
Uplatnením si niektorých z vyššie uvedených nárokov nezaniká právo obj ednávateľa na
náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s vadou diela vznikla.
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Či. XIII — Doručovanie

Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto Zmluvy,
ak táto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotovený písonme a móže byt‘ doručený
osobne, alebo doporučenou poštou s doručenkou, na adresu, uvedenú v záhlaví tejto
Zmluvy alebo na inú adresu, oznámenú písomne druhej zmluvnej strane v súlade
s týmto článkom.

2. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument bude považovaný za doručený, ak sa
nepreukáže niečo ině:
- pri osobnom doručení v okamihu doručenia,
- pri odoslaní doporučenou poštou s doručenkou v deň, ktorý je uvedený na doručenke

ako deň doručenia, prípadne v deň, keď sa zásielka vráti ako nedoručená.

Či. XIV — Predčasné ukončeuie Zmiuvy, Odstúpenie od Zmiuvy

Táto Zmluva móže byt‘ predčasne ukončená z nasledujúcich dóvodov:
. odstúpením od Zmluvy,
. písonmou dohodou zmluvných strán
; inak Zmluva končí splnením všetkých záväzkov podľa Zmluvy stranami.

2. Každá zo zmluvných strán má právo od Zmluv)‘ odstúpit‘ v prípade, ak tak určuje táto
Zmluva, alebo pri podstatnom porušení Zmluvy a to písonmým oznámením druhej
strane o odstúpení od Zmluvy, v prípade výskytu ktorejkoľvek zo skutočností
oprávňujúcej príslušnú stranu na odstúpenie od Zmluvy.
2.1. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán

vyplývajúce z tejto Zmluvy, od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu
škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z
ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá
bola do odstúpenia zrealizovaná. Učinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu
doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

2. 2. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
a) Omeškanie zhotoviteľa s časovým harmonograniom o viac ako 14 dní;
b) Nezačatie prác na stavbe v dohodnutom termíne;
c) Omeškanie zhotoviteľa s odovzdaiiím diela o viac ako 30 dní;
d) Ak zhotoviteľ bude vykonávaf stavebné práce v rozpore s podmienkami

dohodnutými v Zmluve alebo tecbnologickými postupmi určenými platnými
normami;

e) Ak zhotoviteľ bude postupovaf pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovat‘
tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho strane,
nebude dodržaný;

D Ak objednávateľ neposkytne spolupósobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovaní diela a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonat‘
dielo;

g) Ak obj ednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dní neprevezme ponúknuté
a riadne dokončené dielo zhotoviteľom, alebo ani neurobí opatrenia
nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziat‘;

h) Ak táto Zmluva spája s určitým porušením Zmluvy, právo tej — ktorej strany od
Zmluvy odstůpif;

i) Zistenie porušenia povinností zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne
zhotovovanie diela počas realizácie diela (t.j. výskyt väčšieho počtu
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nedostatkov diela /aspoň 3/, resp. výskyt podstatných vád diela, ktoré
zhotoviteľ neodstráni v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného
dozoru);

j) Omeškanie obj ednávateľa s platením oprávnene vystavených faktúr o viac ako
30 dní;

k) Vyhlásenie konkurzu na maj etok zhotoviteľa;
1) Ak zhotoviteľ použije ině materiály ako tie, ktorých použitie nebolo

odsúhlasené stavebno-technickým dozorom, obj ednávateľom,
m) zhotoviteľ nepoistí dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve,

prípadne neplatí dohodnuté poistně;
n) Ak počas realizácie diela dójde k poškodeniu diela alebo jeho časti,

k poškodeniu alebo strate materiálov alebo technologického zariadenia
a zhotoviteľ ich nenahradí na vlastně náklady a nezabezpečí, aby dielo
vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

o) Ak zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky zo tejto
Zmluvy na tretiu osobu;

p) Vykonanie akejkoľvek zmeny diela bez súhlasu objednávateľa;
q) Preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie diela

súvisiacich s činnosťou Zhotoviteľa;
r) Poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie

informácií v súlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa.
2.3. Učinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce:

a) práva a povinnosti strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti
odstúpenia od Zmluvy naďalej trvajú;

b) d‘alšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a
c) všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté zhotoviteľom obj ednávateľovi

na základe tejto Zmluvy trvajú až do splnenia všetkých povinností zhotoviteľa
zo Zmluvy.

3. Po predčasnom ukončení Zmluvy je zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné
vysporiadanie“ tejto Zmluvy. Finančně vysporiadanie sa stanoví vo výške pohl‘adávok,
na ktoré majú strany nárok. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy
sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

4. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto Zmluvy má objednávateľ v dósledku
podstatného porušenia tejto Zmluvy zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo výške 5 % z ceny diela bez DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok
na náhradu škody.

5. V pripade odstúpenia od Zmluvy je zhotoviteľ povinný v lehote 7 dní od doručenia
oznámerna o odstúpení od Zmluvy uvoľniť dielo pre objednávateľa a po uplynutí tejto
lehoty sa nesmie zdržiavat‘ na pozemku a diele obj ednávateľa. V tejto lehote je taktiež
povinný dodržať všetky ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa staveniska.

Či. XV - Sankcie

V prípade omeškania s odovzdaním diela, ako aj v prípade omeškania zhotoviteľa
s dodržiavaním harmonogramu prác, má obj ednávateľ právo požadovat‘ od zhotoviteľa
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý
deň omeškania, avšak len do lehoty max. 10 dní omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ
prekročí aj túto lehotu 10 dní omeškania, má obj ednávateľ právo požadovat‘ od
zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 % z celkovej ceny diela bez DPH za
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každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká obj ednávateľovi právo na
náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania.

2. Ak objednávateľ nezaplatí faktÚru v dohodnutom termíne, je povinný zaplatit‘ úrok
z omeškania stanovený zákonom.

Či. XVI - Záverečné ustanovenia

Táto Zmluva nadobúda platnost‘ dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost‘
dňom nasledujúcim Po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa
www.banm.sk.

2. Dodatky k tejto Zmluve je možné uzatvoriť výlučne v súlade s ust. * 18 zákona
o verejnom obstarávaní v platnom znení.

3. Všetky právne vzt‘ahy, ktoré sú založené touto Zmluvou sa nadia výlučne slovenským
právnym poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spnavujú sa práva a
povinnosti zmluvných strán podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a ďalšími slovenskými všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

4. Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným,
jeho neplatnost‘ alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek mého
ustanovenia Zmluvy. Strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné
k dosialmutiu rovnakého výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné
ustanovenie.

5. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých ni vyhotovenia obdrží
obj ednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.

6. Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej príloh sú pre
strany i ich prípadných zákonných nástupcov záväzné.

7. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a
vážnej vóle, túto vlastnoručne podpisujú.

-1. AUG. 2015 V~ dňa

Zhotovitel‘:

Stanislav Lech
konateľ

V Bratislave, dňa
Objednávatei‘:



Lechstav, s.r.o. - --- - -

Šrobárova 19,08001 Prešov
SK2022762599 ~

Klient: Bratislava - zš 1. stupeň
adresa: Cenová ponuka Č.: 74(2016
tel.:
e-mail: Dátum: 21.6.2016

Cenová ponuka je spracovaná na 6-komorový nemecký profil Gealan COMFORT (74 mm)
Kovanie zit. Roto. Tesnenie demci farby, falta : biela - biela
V ceno ja zahrnutá mikroventiiácia (u okien otváravo-sklopných).
Sklá U=1,0 Jargon! 4116(4mm Vyhotovil: Lukáč Vladimir
Dodávka do 4 týždňov po potvrdení objednávky.

Š v IKS SPOLU
Pos. 5 900 X 900 obvod BM obvod - BM

parapety demontáž žalůzie murárske 3.6 21 6
vonkajšie vnútorné montáž retiazkově práce parapet m parapet - m
HLIN1K Pvc 09 54

300mmIO,Smm 250mm celotieniace plocha rn2 plocha - m2
biele biele biele 0 81 4 86

oslenie ostenie in
Iks Iks Iks Iks iks 27 162

52,00 € 5,30 € 4,20 € 29,00 € 6,50 € 24,90 €
6 31 2,00 € 31,80 € 25,20 € 174,00 € 39,00 € 149,40 € 131,40 (

Š V 1KS SPOLU
Pos. 6 1500 X 1500 obvod - BM obvod BM

parapety demontáž žalúzie murárske 6 240
vonkajšíe vnútomé montáž retiazkové práce parapet - ni parapet m
HLINIK PVC 1.5 60

300mm/0,8mm 250 mm celotieniace plocha m2 plocha - m2
biele biele biele 2 25 90

oslenie ostenie - m
Iks Iks Iks Iks iks 45 180

10100€ 840€ 670€ 4830€ 1920€ 4150€
40 4 040,00 € 336,00 € 268,00 € 1 932,00 € 768,00 € 1 660,00 € 9 004,00 (

Š v 1KS SPOLU
1500 ~ 1700 obvod - BM obvod BM

parapety demontáž žalůzie murárske 6.4 6 4
vonkajšie vnútorné montáž retiazkové práce parapet - ni pa apet in
HLINIK PVC 1.5 1 5

300mm/0,8mm 250 mm celotieniaco plocha - m2 plocha m2
biele biele biele 2 55 2 5~

ostenie ostenie ni
Iks iks iks iks iks 45 9

14000€ 640€ 670€ 51,60€ 2160€ 4510€
140,00 € 8,40 € 6,10 € 51,60 ( 21,60 € 45,10 € 273,40 €
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Š V 1KS .

600 X 600 obvo;; 6M ).vt,d BM
parapety demontáž murárske 2 -I 2 4

vonkajšie vnútorně montáž práce parapet - ni parapel ni
HLINIK PVC 06 06

SOOmmIO,amm 250 mm plocha - rn2 lot:lia m2
biele biele 0.36 036

oslenie os enie - ni
iks iks iks iks 18 1.8

4000€ 370€ 310€ 1940€ 1670€
I 40,00€ 3,70€ 3,10€ 19,40€ 16,70€ 82,90€

Š V IKS SPOLU
Pos. 9 1500 X 2400 obvod - BM obvod~ BM

parapety demontáž žalúzie murárske 351
vonkajŠie vnútorné montáž retiazkové práce parapet - ni parapet m
HLINÍK Pvc 1.5 67 5

SOOmmIO,Bmm 250mm celotieniace plocha m2 plocha - m2
biele biele biele 3 6 62

ostenie ostenie m
iks Iks iks 1l<s iks 63 2835

20800€ 840€ 670€ 6280€ 3180€ 5810€
9360,00€ 378,00€ 301,50€ 2826,00€ I 431,00€ 2614,50€ 16911,00€

Cenaokienadveri: 13892,00€ SPOLU
Cena vnútomých parapiet vrátane montáže: 604,50 €
Cena vonkajšich paraplet vrátane montáže: 757,90 € Obvod - BM
Cena demontáže okien, dverl a parapiet: 1 242,80 € 621 40
Cena montáže okien a dverl: 4411,94 € Parapety m
Cena sleťok proti hmyzu: 0,00 € 135,00
Cena žalúzll: 2259,60 € Plocha - m2
Cena murárskych prác: 3891,20 € 259 77
Cena dopravy: 405,00 € Ostenie - m
Cena komplet BEZ DPH: 27464,94 € 486 40
DPH 20% 5 492,99 €
Konečná suma s 20% DPH 32 957,93 €
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echdtav, tr.o. - .—-—. —. .~- — —-—

Šrobárova 19,08001 Prešov
SK2022762599

Klient: Bratislava - materská škola
adresa: Cenová ponuka Č.: 7412016
tel.:
e-mail: Dátum: 27.6.2016

Cenová ponuka je spracovaná na 6-komorový nemecký profil Gealan COMFORT (74 mm)
Kovanie Zn. Roto. Tesnenie Čiernej farby. farba: bIela - bIela
V cene ja zahrnutá mikroventilácia (u okien otváravo-sklopných).
Sklá U=1.O /argon! 4/16/4mm Vyhotovil: LukáčVladimÍr
Dodávka do 4 týždňov po potvrdenl objednávky ________________________

Š V 1KS SPOLU
Pos. 1 1500 x 2100 obvod - BM obvod - BM

parapety demontáž žalúzie murárske 7 2 295 2
vonkajŠie vnůtorné montáž retiazkově práce parapet- rn parapet - m
HLINIK PVC I 5 61,5

300mm/0,8mm 250mm celotieniace plocha - rn2 plocha - m2
biele biele biele 3.15 129 15

osteriie os enie - m
iks Iks Iks iks Iks 57 233,7

189,00 € 8,40 € 6,70 € 58.00 € 28,00 € 52,50 €
Ks 41 7 749,00 € 344,40 € 274,70 € 2378,00 € 1148,00 € 2 152,50 € 14046,60 €

Š V 1KS SPOLU
Pos. 2 900 X 900 obvod BM obvod - BM

parapety demontáž žalúzie murárske 36 18
vonkajšie vnútomé montáž retiazkové práce parapet rn parapet- m
HLINIK PVC 09 45

300mm/0,Bmm 250 mm celotieniace plocha - m2 plocha - m2
biele biele biele 081 05

ostenre ostenie - m
iks Iks iks iks Iks 27 135

52,00 € 5,30 € 4,20 € 29,00 € 6,50 € 24,90 €
260,00 € 26,50 € 21,00 € 145,00 € 32,50 € 124,50 € 609,50 €

Š v 1KS SPOLU
2100 X 2500 obvod-BM obvod-BM

demontáž murárske 9 2 9.2
montáž práce parapet - m parapel - m

21 2,1
plocha - m2 plocha - m2

5.25 525
oslenie sleni -

iks iks 71 71
624,00 € 74,10 € 65,40 €
624,00€ 74,10€ 65,40€ 763,50€
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Š v
2100 x 2450

demontáž murárske
montáž práce parape

plocha m

ostenie m
iks lks

1 108,00 € 73,30 € 64,40 €
2216,00 € 146,60 € 128,80 € 2491,40 €

Cena okien a dveri: 10 849,00 € SPOLU
Cena vnútorných parapiet vrátane montáže: 295,70 €
Cena vonkajŠlch parapiet vrátane montáže: 370,90 € Obvod - BM
Cena demontáže okien, dveri a parapiet: 681,20 € 340,60
Cena montáže okien a dveri: 2418,26 € Parapety m
Cena sieťok protl hmyzu: 0,00 € 72,30
Cena žalúzii: 1180,50 € Plocha m2
Cena murárskych prác: 2 146,40€ 148,74
Cena dopravy: 405,00 € Osten e m
Cena komplet BEZ DPH: 18 346,96 € 268,30
DPH 20% 3 669,39 €
Konečná suma s 20% DPH 22016,35 €
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Objekt: MATERSKÁ ŠKOLA

Pol

ŠPECIFIKACIP, OKIEN A OVERĺ Priloha Č. 1

Popis

iI~

Om

—

O

. O
..„ ‚-4

...... 0

.... ••.. i~.
. .‘.. .... ‘fl

Zas klen je

Vonkajši
parapet

1500

U : 1,1 W/m2,K
hliník, náter farby bielej
Š = 300mm

P02

--~-okno plastove
biele s izolaČnýrn dvojsklorn 4 16 4
svetlošedé tesnenie
členenie a otváranie podľa schemy

Vnutorny poplastovanä doska, farba biela
parapet š=2SOmm
Kovanie celoobvodové, certifikované
Tienenie vnutorné žaluzie, farba biela
Počet ks 41

Popis okno plastové
biele $ izolačným dvojsklom 4-16-4
svetlošedé tesnenie
členenie a otváranie podľa schémy

Za5klenie ~ = 1,1 W/mil<
Vonkajši hliník náter farby bielej
parapet Š = 300 mm
Vnutorny poplastovaná doska, farba biela
parapet : 250 mm
Kovanie celoobvodové, certifikované
Tienenie vnútorné žalúzie, farba biela
PoČet ks 5



‚‚

\‘YKAZ OKIEN A DVERI

‚‘

P03

b ICe J řúlač i)yin (lvOjS Mo i-lú
wet osetie tesnenie
členenie a otvaranie podLa scheniy
otvaranie do exterieru
spodný duel plny profil

Zaskleme U = 1,1 W/n12.I(
bezpečnostna folia

Kovanie celoobvodove, certifikované G~l<

bezpečnostny stupeň 3
Ostatne samozatvárač

[Počet ks 1

-~

~oĺIs exterierove dvere trojkridlovt.
biele s zolačnyrn dvojsklom 4 16 4
svetlosede tesnenie
clenenie a otvaranie podľa schemy

otváranie do interiéru
Zaskleme U 1,1 W/miK

bezpečnostná fólia
Kovanie celoobvodové, certifikovane

~ Počet ks 2

~I~i

P04



VYKAZ OKIFN A OVURI

Objekt: ZŠ 1. STUPEŇ

—-

P02

okno plastové I
biele 5 izolaČným dvojsklom 4-16-4

svetlošedé t@snenie
členenie a Olvaranie pudl~i SLiit~i)1V ‘

--U = 1,1 W/m2K
—HIi lin k, riiter ra rby be kj

= 300mm
poplastovaná doska, farba biela
š : 250 mm

celoobvodové, certifjkovane
‘nútorné žalúzie, farba biela
6

Pos

okno plastovt~ ;
s izolačným dvojskloni si 6 1

svetlošecje (esnenie
členeriie a otvaraiiic perKa sciitmy

--
U : 1.1 W/m2,K
blinik, nater farby bielej

300mm
poplastovana doska, farba biela 1

250 mm

celoobvodové, certifikované
vnútorné žalúzie farba bielaif 40



“

P06

VYKAZ OMEN A D‘JERÍ

-~ C

;~ Ľ—

ř
1500

-

O flOpastov‘~

biele s Izolačnym dvojsklom ‘1-16-4
$vetlošedé tesnenie
~leneriie a otváranje podľa schémy
U :1,1 W/miK
-..hlinik, nater farby bielej

~= 300mm
[poplastovan~ doska, farba biela

: 250 nim
----celoobvocjove certifikov‘i

-.~-----~

P07

biele s izoiačným dvojsklem 4-16-4
Svetlosedé tesnen~e
člene,-ije a otváranje podľa schemy
~11ri~2.K~
hliník, nä tur fa rhy biu lej

— 300 ritm

poplastova iii doska, farba biel,‘ !

hi

~-250tuu
(t~lOObVO(lovu certifikovarte

1

----



VYKAZ OKIEN A DVERÍ

P08

OI<IiO plastové

s izoiačnýn~ d vojs kiom ~i ir

! $vetIo,~J‘ teslk?n ic
c a o~varanJ( púd!a~ ci ~

U 1,1 \V/irl2K

S~25Omni ‚

celoohvodové, certífikovane

PH. 0 ZAČATÍM VÝROBY JE NUTNĚ ZAMERANIEJESTVUJÚCICH OTVOROV
5TAVBE

ii


