
obec Malý Slavkov
Gerlachovskó 52' 060 01 Malý Stavkov

ZMLUVAoDIELo - ?-lzo11 -Zb.''^'f dvo'

uzavretej podl'a ustanovenia $ 536 a nas!. zákona č. 513/1991Zb. obchoĺtného zákonnika v znenÍ
neskoĺších predpisov (ďalej len "obchodný zákonnÍk')

čr_.l.
medzi
L,L
objednávaterom:
SÍcllo:
Štatutárny orgán:
lČO:
Peňažný ústav:
IBAN:
BIC:
osoby oprávnené rokovať
Vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:

(ďalej len,,objeĺlnávateľ)

a

L.2
Zhotovitel:
SÍdlo:

Zapísaný:

štatutárny orgán:
lčo:
DlČ:
tč opn:
IBAN:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:

obec Malý Slavkov
Gerlachovská 52' 060 01 Malý Slavkov
Ladislav Oravec - starosta obce
31984673
UniCredit Bank Kežmarok
sK 86 1111 0000 0066 0818 2153
UNCRSKBX

Ladislav Oravec
Ladislav Oravec

DlNlS,s.r.o.
Kamenica 639
08271" Lipany
v Obchodnom re$stri okresného sÚdu Pľešov
oddiel sro , vloŽka čÍslo:14130/P
Mg.SlavomÍr Dinis
36485624
20217332L9
sK2o277332Ĺ9
sK 12 0200 0000 0018 4473 5255

Mgr.slavomÍr Dinis,Václav Dinis
lng.Emil orság,Václav oinis

(ďalej len',zhotoviteľ")

za nasledovných podmienok:

Preambula

Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu Verejného obstarávania podlimitnej záRazky bez využitia
elektronického trhoviska, na uskutočnenie stavebných pĺác' ktoý sa vykonal v sÚlade so zákonom č.

343/2oL5 7. z' o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenÍ
neskoršÍch pĺedpisov ( ďalej len "zákon o verejnom obstarávanľ ). Veĺejné obstarávanie bolo
zverejnené vo Vestnftu verejného obstarávania č.25/2L9 _ 05.02.2019

čL.ll. Predmet zmluw



obec MaIý SIavkov
Gerlachovská 52,060 01 Malý Slavkov

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednáVateľa dielo
,,Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Malý Slavkov''
v rozsahu poclľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 2 ocenený výkaz výmer.

2.2 zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa

a) opisu predmetu zákazky tvoriaceho prĺlohu č. 1tejto zmĺuvy,
b) oceneného výkazu qýmer tvoriaceho prílohu č. 2 tejto zmluvy;
c) projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,

2'3 objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu za dielo.

čt-.llt. čas ptnenia

3.1 Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. ll' tejto ZoD sa uskutoční
nasledovne :

zhotovenie diela v lehote 12 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

3.2 Záväzný časový postup realizácie diela je dokladovaný harmonogramom postupu výstavby'',
ktorý vypracoval zhotoviteľ. V harmonograme je po mesiacoch uvedený vecný postup prác pre
jednotlĺvé stavebné objekty a definuje dôležité termíny zač,atia a dokončenia jednotlivých
profesijných častÍ stavby s poukázaním na hlučné, búracie a iné práce. Harmonogram postupu
qýstavbymusí rešpektovať záväznýtermín vykonania diela podľa čl. lll. bod 3.1 tejto
ZoD' Harmonogram je neoddeliteľnou súčasťou tejto zoD ako príloha č' 4. Zhotoviteľ je povinný
realizovať dielo v súlade s Wpracovaným harmonogramom. Všetky prípadné návrhy na zmenu
ha rmonogramu musi a byť vŽdy vopred odsúhlasené objednávate ľom.

3.3 Ak zhotoviteľ pripravĺ dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. lll. bod 3.1. tejto
ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa
na finančné zt4ýhodnenie.

3.4 Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. lll. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú zmluvné
strany foľmou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom
podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.

Čt.lv. ľvllesto plnenia

4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy po('ľa čl. ll. tejto ZoD je:

Miesto stavby Malý Slavkov

Vlastný areál parc. i.231'/2,525/2 k.ú. Malý Slavkov
Zberné miesta parc' č.118, L26/1', 294/Ĺ,542 a 543, k.ú. Malý Slavkov

Čl.v. cena za dielo

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy ( cena za dielo ) v rozsahu čl. ll. tejto ZoD je stanovená
dohodou zmluvných strán v zmysle zákona é. L8/Ĺ996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
na základe ponuky zhotoviteľa predloŽenej v procese verejného obstarávania ako cena konečná a
to vo výške:

Cena bez DPH: 144360,70 Eur

Výška DPH: 28872,L4Eur
Cena s DPH: L73232,84 Eur

5.2 Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prÍlohe č. 2 k tejto ZoD.
5.3 Cenu za dielo dohodnutú v čl' V. bod 5.1. tejto zoD je moŽné meniť v prípade zmeny sadzby DPH a

iných administratĺvnych opatrení štátu formou písomného dodatku k tejto ZoD.
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5.4 V prÍpade vzniku naviac prác, ktoré Wplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia
projektovaného technického riešenia v priebehu realizácie, ktorých vykonanie je potrebné na
riadne dokončenie a odovzdanie diela, prípadne zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo
ĺných zmien vyvolaných zo strany objeclnávateľa ovplyvňujúcĺch cenu za dielo dohodnutú v čl. V.
bod 5.1. tejto ZoD' budú predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a
doriešené medzĺ objednávateľom a zhotoviteľom formou ctohody o zmene k tejto ZoD.
5.4.1 zhotoviteľ je povinný k dohode o zmene zmluvy vypracovať v termíne stanovenom

objednávateľom, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa písomnej poŽĺactavky
objednávateľa, zmenu k špecifikácii ceny uvedenej v prílohe č. 2 k tejto ZoD, v nasledovnom
rozsahu:

a) rekapitulácia ceny, ktorá bude obsahovať cenu zo špecifikácie ceny, cenu
jednotlivých zmien k špecifikácii ceny a cenu spolu,
b) položkouý rozpočet naviac prác Wpracovaný na základe qýkazu výmer naviac prác
spracovaného zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projeKantom,
c) poloŽkoW rozpočet prác, Koré nebudú realizované.

5.4.2 Pĺe výpočet zmeny ceny bude zhotoviteľ pouŽÍvať ceny nasledovne:
a) zmeny množstiev, výmer - v prípade úpravy množsfua merných jednotiek' ak sa

nemenia poloŽky prác, u položiek na ktoré sú v prílohe č' 2 tejto ZoD dohodnuté
jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvýšené mnoŽstvá,

b) pri doplnení noyých poloŽiek prác, Koré sa v prílohe č. 2 k tejto ZoD
nevyskytujÚ' predloží zhotoviteľ kalkutáciu ceny v zmysle zákona č' LB/t996 z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov,

c) práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z prĺlohy č. 2 k tejto ZoD budú
odpočÍtané v nevykonanom rozsahu'

5.5 V prípade vzniku naviac prác, ktorých predpokladaná cena presahuje výšku podľa čl. V' bod 5.1
tejto ZoD' bude ich rozsah a cena prerokovaná a doriešená podľa S 18 zákona o verejnom
obstarávaní, t. j. formou zmeny k ZoD.

5.6 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj :

náklady na materiál, príslušenstvo, stroje, prÍstroje, nástroje a stavebné pomocné materiály,
Koré sú potrebné na vykonanie prác, mzdové náklady, náklady na nadčasy, odmeny,
cestovné a iné vedľajšie výdavky, dane, clá' licenčné poplatky a odvody, dopravné náklady a

náklady spojené s prípadným dovozom materiálov zo zahraničia, náklady na vydanĺe všetkých
potrebných povolenĹ náklady na zariadenie staveniska a náklady na ochranu životného
prostredia, náklacly na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatĺa diela verejným
obstarávateľom, náklady na vypratanie staveniska, odvoz odpadu, skúšky, atesty,
osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými právnymi predpismi' prípadné náklady na
vykonanie školenia, resp. poučenia a následného overenia predpisov týkajÚcich sa bezpečnosti a
ochrane zdravĺa pri práci a ochrane pred poŽiarmi a zhotoviteľ nie je z tohto dÔvodu oprávnený
požadovať jej zvýšenie'

Ó. vI. platooné podmienw

6.1 Cena za zhotovenie diela bude hradená na základe dielčich faktúr ato na základe zisťovacieho
protokolu, odsúhlaseného stavebným dozorom a osobou oprávnenou na rokovanie vo VecÍach
technických v zmysle čl' l bod 1.1. tejto ZoD, ktorého pĺílohou bude súpis vykonaných prác, v
ktorom je potrebné pŕesne dodrŽiavať teÍminológiu podľa projektovej dokumentácie a to názov
stavby, názov a označenia stavebného objektu alebo časti. Zhotoviteľ je povinný prectložiť súpis
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vykonaných prác na odsúhlasenie stavebnému dozoru najneskôr tri (3) pracovné dni pred
poŽiadavkou na ich odsúhlasenie. Stavebný dozor potvrdí súpis vykonaných prác najneskôr tri (3)
pracovné dni od ich obdržania iba v prípade, ak bude bez chýb. Ak má súpis vykonaných prác
chyby, stavebný dozor ho po pľekontrolovaní obratom vráti zhotoviteľovi na prepracovanie s
presným definovaním jeho chýb a nedostatkov' AŽ na základe odsúhlaseného a potvrdeného
súpisu vykonaných prác je zhotoviteľ oprávnený vystavĺť dĺelčiu faktúru.

6.2 Dielčia faktúra spolu s prílohami bude objednávateľovi predložená v šiestich (6) originálnych
vyhotoveniach. spolu s Wstavenou faktúrou zhotoviteľ zároveň dodá objednávateľovi ako prĺlohu
tejto faktúry :

1. zisťovací protokol a súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený stavebným
dozorom podľa čl. Vl. bod 6.1tejto ZoD,
2. atesý, ceÍtifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a ýrobkov uvedených
v súpise vykonaných prác,

3. doklady o vyuŽití a zneškodnení odpadov uvedených v súpise vykonaných prác s uvedením
názvu stavby a duhu a množstva odpadu, (evidenčné listy odpadov, váŽne lístky, faKúry za
uloŽenie odpadu na skládku) v originálnom vyhotovenĹ

6.3 Zhotovĺteľ bude preclkladať dĺelčie faktúry v súlade s bodom 6-1- a 6'2 čl. 6 tejto zmluw, pričom
prvá fakturácĺa sa uskutoční po vykonanÍ min. 50 % finančného objemu prác, ďalšĺe faktúry budú
vystavované priebežne po stavebných celkoch a to maximálne do výš}ĺy 957o' z celkovej ceny
práce, boct 3 čl. 5 tejto zmluvy. Na zvyšok ceny predloŽí zhotoviteľ konečnú faKúru aŽ po odovzdaní
a pľevzatí diela bez nedostatkov. Túto faktúru Vystaví zhotoviteľ do 15 dní po ukončení
odovzdávacieho a preberacieho konania.Vystavenie konečnej faKúry vylučuje ctodatočné nároky
na úpravu ceny.

6'4 Lehota splatnosti diellích faktúr bola výslovne vzájomne dohoctnutá 60 dní odo ctňa doručenia
príslušnej dielčej faktúry objednávateľovi, na adresu uvedenú v čl. l bod 1.1- tejto ZoD.

6'5 Za deň doručenia faktúry objednávateľovi sa povaŽuje ctátum uvedený v pečĺatke z
Podateľne obecného úradu Malý Slavkov. Lehota splatnosti faKúry zaéína plynúť od tohto dátumu.
V prÍpacle, ak posledný deň lehoty splatnosti faktúry pripadne na štátny sviatok alebo deň
pracovného pokoja, za posledný deň lehoty splatnosti faktÚry sa považuje naslectujúci pracovný
deň.

Ô. vll' Zodpovednosť za vady

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, Že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlacle so záväzkami tejto ZoD,
podľa overenej projektovej dokumentácie stavby, podľa technických noriem a všeobecne
záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a Že bude ako riadne dokončené dielo
spôsobĺlé uŽívania objeclnávateľom v súlade s príslušnýmĺ ustanoveniami $13 zákona č.
L24/20o6 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnenĺ nieKorých zákonov
v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon o BOZP" )

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za dodrŽiavanie ustanovení zákona i.79/20Ĺ5 Z.z' o odpadoch a o zmene a
doplnení nĺeKorý zákonov v znení neskorších predpĺsov.

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluw v čase jeho odovzdania
objednávateľovĺ' Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl' Vll. bod 7.1. tejto
ZoD.

7.4 Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 60 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a
začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objeĺlnávateľom. Na zariadenia a dodávky,
ktorým bol vydaný záručný lĺst qýrobcom, sa záruka riacli ýmto záručným listom. Záruka sa
nevzťahuje na závady spôsobené neodborným zásahom' mechanickým poškodením uŽívateľa a
bežným opotrebením'
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7'5 Zmluvné strany sa dohodli, Že objednávateľ má právo požactovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne
odstrániť vady cliela bezodkladne, najneskôr V lehote uvedenej v čl. Vll. bod 7.7. tejto zoD.

7.6 objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom' čo ich zistil.
7.7 zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predloŽiť

objednávateľovi písomný návrh na odstránenie vady a v prípade, Že objectnávateľ s týmto návrhom
súhlasÍ, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do piatĺch (5) pracovných dní od uplatnenia
reklamácie objednávate ľom.

7.8 V prípade vady diela, na odstránenĺe ktorej bude potrebný ctlhší čas, ako lehota stanovená v čl. Vll.
bod 7.7. tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) dnÍ po písomnom oznámení vady diela,
dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vacly diela.

7'9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. Vll. bod 7.4. tejto ZoD, ak boli
tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na
vlastné náklady'

7.t0 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, Koré boli spÔsobené pouŽitím podkladov
prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani privynaloŽenívšetkej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosťalebo na ich nevhodnosťobjednávateľa upozornila on na ich pouŽitítrval.

7.t7 Vady diela, ktoré sú zjavné uŽ pri odovzdávaní a preberanÍ diela je povinný objednávateľ uviesť
v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

7.t2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany
objednávateľa.

Čl.vlll. Zmluvné pokuty

8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdanÍm predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v čl.
lll' tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% Z ceny diela uvedenej v čl.
V. bod 5.1. tejto ZoD za každý aj začatý deň omeškania ak toto omeškanie vzniklo výlučne z
dôvodov na strane zhotoviteľa.

8'2 V prípacle omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela v
lehotách dohodnuých v čl. Vll. bod 7.7. a 7.8. a čl. X. boct 1o.4 tejto zoD, má objectnávateľ nárok
na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za kaŽdý aj začatý deň omeškania, až do odstránenia
poslednej vady diela ak toto omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na strane zhotoviteľa.

8.3 V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku alebo jeho Ďasti má
zhotoviteľ náĺok na úroky z omeškania z nezaplatenej sumy najmenej v sadzbe podľa $369 ods. 2
obchodného zákonnka'

8.4 V prÍpade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. lX bod 9.7.Ĺ,9'7.2,9.15 a 9.20 tejto ZoD má
objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 150 Eur za každý aj začaý deň omeškania'

8.5 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa čl. lX bod 9.21 tejto ZoD má objednávateľ
nárok na zmluvnú pokutu 20 Eur za kaŽdého pracovníka a každý prípad
porušenia.

8.6 V prípacle neprftomnosti stavbyvedúceho podľa čl. lX bod 9.11 tejto ZoD, prípadne jeho určeného
zástupcu na stavbe má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 150 Eur zakaŽdý pnpad porušenia.

8.7 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. lX bod 9.16 tejto ZoD má
objednávateľnárok na zmluvnú pokutu 150 Eur zakaŽdý pnpad porušenia.

8'8 V prípade neprístupnosti stavebného denníka na stavbe podľa čl. lX bod 9.9 tejto ZoD má
objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 150 Eur za kaŽdý prípacl porušenia.

8.9 Zmluvné strany nie sú v omeškanĺ podľa vyššie uvedených bodov v prípade Wššej moci, resp.
zásahu úraclných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámĺa druhej strane, alebo
sú okolnosÚ Wššej mocĺ, všeobecne známe'
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Ó. lx. Spolupôsobenie objeclnávateľa a zhotoviteía

9.1 objednávateľ odovzdá zhotoviterovi stavenisko spolu s výchocliskovými podkladmi k predmetu ZoD
podľa čl. ĺl. bod 2.3 tejto zoD ( ďalej len ,,východiskové podklady'' ) do päť (5) kalendárnych dnÍ od
nadobudnutia účinnosti ZoD a to vyhotovením záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska a
zápisom do stavebného denníka. V prÍpacte, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie,
ktoré neumoŽňuje dodržať stanovené technologické postupy pri realizácii predmetu zmluvy bude
termín odovzdania staveniska vzájomne dohoclnutý medzi oprávnenými zástupcami objednávateľa
a zhotoviteľa.

9.2 Zhotovitel' dňom prevzatia staveniska preberá na seba zodpovednosť so všetlcými právami a
povinnosťami zamestnávatera podľa zákona o BoZP a prÍpaĺtnými dôsledkami podľa $373 a nasl.
obchodného zákonníka vyplývajúcimi z porušenia povinností najmä v prípade svojich
zamestnancov, podnikajúcich {zických alebo právnických osôb, Koré budú v jeho mene a na jeho
zodpovednosť v priestoroch staveniska pracovať a vyvĺať akúkofuek činnosť podľa jeho pokynov a
pocl ľa pokynov stavbyved úceho.

9.3 Zhotoviteľ prevzaté stavenĺsko, ako svoje pracovisko a prĺestor, zabezpečí v súlade s príslušnými
ustanoveniami $ 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (

stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
9'4 Zhotoviteľ a objednávateľ ďalšie podrobnosti a špecifiká súvisiace s rozsahom a uŽívaním

staveniska počas realizácie predmetu ZoD vrátane prípactného vzájomného spolupôsobenia v
oblasti BOZP a oPP a organizačného a personálneho zabezpečenia kontrolných dní dohodnú v
ĺámci záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoveného podľa čl. lX bod 9.1 tejto zoD.
Zhotoviteľ je súčasne povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a
dotknutých organizácií z rozhodnutí, Wjaclrení a stanovísk spracovaných k projektovej
dokumentáciístavby. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

9.5 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
9.6 Zhotoviteľje oprávnený zveriťvykonanie časti cliela tľetej osobe {subdodávateľovi) iba v rozsahu (

podiel subcloclávok a subdodávateľ ) uvedenom v prílohe č. 3 tejto ZoD. Pri r4ýkone ctiela
prostrednícfuom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné
a riadne vykonanĺe diela, akoby ho vykonával sám'

9.7.1V prípade, ak zhotoviteľ zverívykonanie óasti diela subdodávateľovi inému ako
uviedo| v prílohe č. 3 tejto ZoD, je povinný oznámiť ohjednávateľovi každého takéhoto
subclodávateľa desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. KaŽdý
takýto subdodávateľ musÍ spíňať podmienky uvedené v $ 32 ods. 1 písm. a/, e/, f/, g
ah/ záRona o verejnom obstarávanÍa nesmú u neho existovaťdôvody na vylúčenie
podl'a s40 ods. 6 písm. a) aŽ h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávanÍ. V prípade
zmeny subdodávateľa, ktory má vykonávať časť diela musí byť zaregistrovaný v registri
partnerov verejného sel(ora' Zhotoviter obje(tnávaterovi spolu s
oznámenÍm o zmene subdodávatelä predloŽÍ tloklady podľa s 32 ods. 2 písm. a/, e/, f /
zákona o verejnom obstarávaní od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo
ako
úradne overené kÓpie týchto dokladov. Náklady spojené so zabezpečením ýchto
dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku na ĺch úhradu objectnávateľom.
objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámenÍm
zhotoviteľovi zaslaným do sĺedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia
oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade :

a) nepredloŽenia dokladov podľa $ 32 ods. 2 písm. a/, e/ , t/ záRona o verejnom
obstarávanĹ
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9.7.2

b) nesplnenia podmienok uvedených v $ 32 ods' 1 písm' a/, e/, f/, t/ a h/ zákona o
verejnom obstaľávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenĺe podľa 5 40 ocls. 6
písm. a) aŽ h)

a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,
c) predloŽenia neplatných dokladov,
d) posMnutia nepravdivých alebo skreslených informáciĹ
e) nezapÍsania konečných uŽívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora'

Subdodávateľ mÔŽe začať vykonávanĺe časti diela iba po písomnom odsúhlasení
objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť cliela bez
súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objeclnávateľom,
má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne Žiactať ich odstránenie
na náklady zhotoviteľa. zhotovitel' V takomto prípade nemá nárok na predíŽenie
času plnenia poclľa čl' lll bod 3.1 tejto ZoD' úhrady za takto vykonané práce a ani
úhrady za ich odstránenie.

Zhotoviteľ mÔže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok
uvedený v prÍlohe č. 3 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodávok pre uŽ v prílohe
uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s
podielom subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný
oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred
začatím vykonávania časti cliela. V prípade doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ
povinný objednávateľovi oznámit takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením a
s popisom ním vykonávaných prác a to desať kalendárnych dní pred začatím
vykonávania časti diela. Taffio subdodávateľ musí spÍnať podmienky uvedené v $ 32
ods.1 písm. al, e/,f/, g ah/ zákona o Verejnom obstarávaní. V prípade zvýšenia podielu
subdodávok musí byť takýto subdodávateľ zaregistrovaný v re$stri partnerov verejného
seKora. Zhotoviteľ objednávateľoví spolu s oznámením o doplnení subdodávateľa predloŽÍ
doklady podľa $ 32 ods. 2 písm. a/, e/, f/ záRona o verejnom obstarávanÍ od
subdodávateľa a to V originálnom vyhotovení alebo ako úradne oveľené kÓpie týchto
dokladov. Náklady spojené so zabezpečenÍm ýchto dokladov znáša zhotoviteľ bez nároku
na ich úhradu objednávateľom.
objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi

zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene
subdodávateľa v prípade :

a) nepreclloŽenia dokladov podľa $ 32 ods. 2 a/ , e/, f / zákona o verejnom obstarávaní,

b) nesplnenĺa podmienok uvedených v S 32 ods. 1 1 pÍsm. a/, e/ , f/, t/ a h/ zákona o
verejnom obstarávaní nesmú u neho existovať clôvody na vylúčenie podľa s40 ods. 6
pĺsm. a) az h) a
ods. 7 zákona o verejnom obstarávanĹ
c) predloŽenia neplatných dokladov,
d) poskytnuti a nepravd ivých alebo skreslených i nfo rmáci í,

e) nezapísania konečných uŽívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora.

Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení
objednávateľom. V prípacle, ak subdodávater zaine vykonávať časť diela bez
súhlasu objectnávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednáVateľom,
má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prĺpadne žiadať ich odstránenie
na náklady zhotoviteľa' Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predÍženie
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času plnenia podľa čl. lll bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani
úhrady za ich odstránenie.

9.7.3 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu
subdodávateľovi Žiadne práce a služby na vykonanÍ časti dieĺa jemu zadanej
zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na clodávku zariadení alebo materiálov,
prÍpadne na montáž zariadenia)'

9.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subttodávatelia sú drŽiteľmi všetkých
potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác' Pľi yýkone diela
pľostredníctvom subdodáVateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objeclnávateľovi za včasné
a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.

9.8 Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viest stavebný ctenník v zmysle platných
predpisov.

9.9 Do stavebného dennÍka s dvoma (2) prepismi bude zástupca zhotoviteľa denne zapisovať všetky
skutočnostĺ, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripravenostĹ záznamy
technického dozoru objectnávateľa a pod. Stavebný denník sa musí počas realizácie diela aŽ
do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konanĺa neustále nachádzať na stavbe a musÍ
byť vždy prístupný oprávneným zástupcom objednávateľa, zhotoviteľa, projeKanta stavby a
dotknuých orgánov štátnej správy.

9.10 Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie
stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotovĺteľa zhotoviteľ zabezpečí, Že stavbyvedúci
alebo jeho zástupca sa denne zdrŽuje na stavbe po celú dobu realizácie diela a zhotoviteľ musÍ ich
poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykol'vek
na odôvodenú a písomnú žiadosť objednávateľa (zápis v stavebnom denníku) vymeniť najneskôr
do osem (8) dní od poŽiadania osobu stavbyvedúceho, ak má objeclnávateľ k činnosti
namietaného stavbyveclúceho výhrady' o9!' o'3 &63

9.11 Za objectnávateľa je výkonom stavebného dozoru poverený phario" ľĺ'ĺ.o t. č ,a Yýkonom
funkcie koordinátora bezpečnosti|&r;..r H,'ĺ.o t. č. Tu uvedeným osobám objectnávateľa zhotoviteľ
umoŽnÍ operatívny prístup do prĺestorov staveniska po predchádzajúcom ohlásení sa u
stavbwedúceho.

9-L2 V prípade preukázateľného nedodrŽiavania prác v súlade s projektom stavby,
technologických postupov pri zabudovávanĺ materiálov a spracovávanĺ stavebných hmÔt a
použitia výrobku, Koý nemá poŽadované technĺcké a kvalitatívne vlastnosti má na základe
návrhu stavebného dozoru objednávateľa, osoba oprávnená Vo veciach technických za
objednávateľa právo na zastavenie stavebných prác s ýnimkou prác vedúcich k
odstráneniu takto vzniknutých závacl' Za preukázateľne sa takéto konanie považuje vtecly,
ak je zapÍsané v stavebnom denníku a zhotoviteľ boĺ na takéto konanie písomne
upozornený' Zhotoviteľ je povinný takéto práce' prípadne materiály na vlastné náklacly
odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. V
prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok na predĺženie času
plnenia.

9.13 Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakfié alebo sa
stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotovitel'
newzve objeclnávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce oclkryť
na vlastné náklady. objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne,
prevzĺať do troch (3) pracovných dnÍ. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za
prekontrolované a prevzaté. o prevzatÍ zakffich prác sa spracuje písomný záznam.

9't4 Pokiaľ má stavebný dozor objeclnávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne



obec Malý SIavkov
Gerlachovská 52,060 01 Malý Slavkov

kapacity na stavenisku, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku.
zhotoviteĺ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3)
pľacovných dní od zápisu v stavebnom dennku.

9.15 Kontrolné dni zvoláva a organizuje objeclnávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa
stávajú pokynmi pre realizáciu. Na kontrolných clňoch je účasť zhotoviteľa, resp.
stavbyvedúceho povínná.

9.16 objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje
stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasÍ, je povinný
pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do tľoch (3) pracovných ctní' V opačnom prípade sa predpokladá,
Že s jeho zápisom súhlasí. To ĺsté ptatí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.

9'L7 Záznamy v stavebnom denníku, Koré majÚ vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas
plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúŽiť ako podklad pre Wpracovanie písomných
dodatkov k ZoD.

9.18 Zhotoviteľ je povinný udrŽiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodl(adne odstraňovať
odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávanÍ diela, pričom je povinný clodržiavať
povinnosti uloŽené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvĺctácĺe odpadov. Zhotoviteľ
je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných),
ku ktoým dÔjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania
diela. Na neplnenie uvedených povinností upozorní zhotoviteľa stavebný dozor
objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez
zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom
denníku.

9.19 Stavebný dozor objeclnávateľa je oprávnený (zápisom v stavebnom dennku s uvedením
odôvodnenia Žiadosti) Žiaclať od zhotoviteľa výmenu personálu, KoÚ bude objednávateľ
považovať za nedostatočne odborne spôsobilÚ na ýkon prác pri realizácii diela a prikázať
zhotoviteľovi, aby tento personál nahradil noým. Zhotoviteľ je povĺnný tento pokyn zrealizovať bez
zbytočného odkladu, najneskôrvšak do troch (3) pracovných dníod zápisu v stavebnom denníku.

9.20 Zhotoviteľ bude pri ĺealizácii diela rešpektovať podmĺenky stanovené zákonom o BOZP.
Zhotoviteľ sa najmä zaväzuje, že jeho pracovníci aj pracovníci jeho subdodávateĺov buclú nosiť
ochranné pracovné pomôclĺy v súlade s predpismi BozP.

9'2t Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku
mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požĺare, havárie a pod.) vočĺ príslušným orgánom a vznik
takejto udalosti oznámiť okamžite aj objednávateľovi za Účelom objektívneho vyšetrenia a
prijatia preventÍvnych opatrení.

9.22 V prípade, že je to v možnostiach objednávateľa, umožní tento zhotoviteľovi napojenie na
odber eleKrĺckej energĺe, plynu a úŽĺtkovej vody na stavenĺsku. Náklacĺy na úhradu
spotrebovaných energii pre stavbu hradí zhotoviteľ a sú súčasťou ceny za dielo poĺtľa čl. V.
tejto ZoD.

Ó. X. ooovzdanie a prevzatie diela

10.1 zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo.
L0.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatÍm preberacieho konania písomne oznámiť

objeclnávateľovi najneskôr sedem (7) pracovných ĺtní Vopred pľipravenosť diela k
odovzdaniu' Na základe tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup
preberacieho konania.

10.3 Najneskôr dva (2) pracovné dni pred začatĺm preberania diela odovzdá zhotoviteľ
objednávateľovi jeden (1) výtlačok projeKu skutočného vyhotovenia stavby, správy o vykonanÍ
odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadenĹ prehlásenia o
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10.4

zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadenĹ certifikáty,
potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, ako aj ďalšĺu ctoclávateľskú dokumentáciu na
zaistenie bezpečnosU a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu uŽívania
riadne dokončeného diela objednáVateľom, najmä v súlade s ustanoveniami $ 13 zákona o
BOZP' Bez ýchto náleŽitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

o odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spišu zápis, kde sa zhodnotí kvalita
vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela, zistenýcrl pri preberacom konaní s určením
termínu ich odstránenia. obsahom zápisu je Whlásenĺe objednávateľa, Že odovzdanú časť
diela preberá a pokiaľ nie, z alĺých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca
oproti projektu.

objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budÚ brániť jeho uvedeniu do
prevádzlĺy a jeho riadnemu uŽÍvaniu.

Zhotovitel'odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.
Prípaclné vady a nedoroblry, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace

užívaniu odstráni zhotoviteľ v termíne podľa čl. X' bod 10.5' tejto ZoD. V zápisnici o odovzdaní a
prevzatí zhotoviteľ určí svojho zástupcu, Korému objednávatel' umoŽní prístup na miesta
prípadných vád a vydá pofurdenie o odstránení vád a nedorobkov.

V prípade odstúpenia objednávateľa alebo zhotoviteľa od tejto ZoD je zhotoviteľ povinný
odovzdať nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi podľa čl. X bod 1o.4 tejto ZoD,
týkajúcimi sa všetkých pľác na diele zrealizovaných ku clňu odstúpenia niektorej zo
zmluvných strán od tejto ZoD. o odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spĺšu zápis,
kde sa zhodnotí rozsah a kvalita vykonaných prác. obsahom zápisu je vyhlásenie
objednávateľa, že odovzdanÚ časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípacle,
ak zhotoviteľ opustí stavenĺsko a aj napriek výzvam objednávateľa sa nedostaví na
odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela, objednávateľ po tretej takejto rĺýzve písomne
oznámi zhotoviteľovi, Že za deň odovzdania a prevzatia dĺela povaŽuje deň doručenĺa tretej
výzuy objednávateľa zhotoviteľovi na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela V
rozsahu prác ukončených a odsúhlasených stavebným dozorom ku dňu oĺtstúpenia niektorej
zo zmluvných strán od tejto ZoD'

Člxl. ostatné ustanovenia

LL.L Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje
sa dodržiavať všeobecne záväzné právne preclpisy a technické normy platné v čase realizácie a
podmienlry tejto ZoD.

t1''2 Zhotoviteľ sa bude riadiť výchoĺliskovými podkladmi objectnávateľa, zápismi a dohodami
oprávnených pracovnĺkov zmluvných strán podľa čl. l. a čl. ĺX., rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknu!ých orgánov štátnej spráw.

11.3 Zámeny stavebných materiálov a dodávok uvedených v prílohe č,. 2 k tejto ZoD v "Prehľade
ekvivalentných výrobkov a zariadení pouŽitých pri ocenení predmetu ZoD'' ( ďalej len "prehľad'' )
objednávateľ nepovolÍ s r4ýnimkou situácie, kedy prÍslušný navrhnuý výrobok bude mať ukončenÚ
výrobu. Zámeny stavebných materiálov a dodávok, ktoré nie sú uvedené v prehľade alebo zmeny
technického riešenia moŽno vykonať len v odôvodnených prípadoch a po písomnom odsúhlasenÍ
objednávateľom'

tt.4 Ak clohody uzavreté poctľa čl. Xl. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas
plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohocty aj spôsob úpraw
ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Zhotoviteľ nie je oprávnený
prerušiť práce v prípade zistených naviac prác do doby ich odsúhlasenia Dohodou o zmene tejto
ZoD, okrem prípadov, ak takéto pľerušenie prác nariadi objednávateľ. V prípade takéhoto
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prerušenia prác má zhotoviteľ nárok na predíženie času plnenia podľa čl. lll boct 3.1tejto ZoD.
11.5 Počas realizácie cliela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku

objednávateľa a jeho wbavenĺ. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný
uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zarĺadenia,
nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škocly bude objednávateľ lychádzať z ceny
majetku v čase poškodenia.

11.6 Zhotoviteľ je zodpoveclný za pohyb pracovnkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môŽu
pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom.

t1'.7 objednávateľ umožní zhotoviteľovi počas doby výstavby pobyt na stavenisku a stavebnú
činnosťv nadčasoch a v dňoch pracovného voľna len po vzájomnej dohode.

11.8 zhotoviter je povinný strpieť výkon kontroly / auditu sÚvisiaceho so stavebnými prácami
keclykofuek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o pos]qĺtnutí nenávratného finančného príspevku,
a to oprávnenými osobami a poslrytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

11.8'1 oprávnené osoby na yýkon kontroly /auditu sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení,
prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a poŽadovať od
zhotoviteľa predloŽenie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné
dennílĺy, vzorky qýrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvĺsiace s touto zmluvou.

t1'.8.2 oprávnené osoby na výkon kontroly / auctitu sÚ:

a) Pos$tovateľ a nÍm poverené osoby;
b) Útvaľ vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgiínu a nimi

poverené osoby;
c) Najwšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vláctneho auditu) a osoby poveľené

navýkon kontroly/audĺtu ;

e) Splnomocnení zástupcovia EurÓpskej Komisie a Európskeho dvora audÍtorov;
f) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
g) osoby prizvané oľgánmi uvedenýmiv písmenách a) aŽ f) v súlade s príslušnými

právnymipredpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

čl. xll. Prechod úastníckeho práva

t2.L Zhotoviteľ a objednávater sa dohodli, Že vlastnÍcke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia
diela ako celku, stáva vlastnÍctvom objednávateľa.

Ó. xlll. osobitné podmienky ptnenia zmluvy

13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ako dodávateľ predmetu zmluvy svoje kapacity pre realizáciu
predmetu zmluvy navýši zamestnaním dvoch pracovníkov splňujúcich nasledovné podmienky:

a) patrĺa k marginalizovanej rimskej komunite, a zároveň

b) sú dlhodobo nezamestnanÍ v zmysle $ 8 zákona č,.5/2004 Z. z. o sluŽbách zamestnanosti a o
zmene a doplnenÍ nieKoých zákonov.

L3'2 Prĺ hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spÍňajúcich kumulatÍvne predpoklady poctľa
bodu 13.1' písm. a) a b) tohto článku poskytne objednáVateĺ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť
spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú' Splnenie predpoktadov
uchádzačmi o zamestnanie podľa bodu 13.1, písm. a) a b) tohto článku sa preukáŽe čestným
vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a
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relevantným potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradenÍ uchádzača
do evidencie dlhodobo nezamestnaných. Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého
Prijímateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby
spíňaiúce kumulatívne predpoklady podl? písm. a) a b) vyššie.

13.3 zhotovitel' má povinnosť preukázať zamestnanie dvoch osôb v zmysle podmienky uvedenej
v bode 13'1, písm. a) a b) tohto článku zmluvy a to predloŽenÍm dokumentov preukazujúcich jej
splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných
prehlásení uchádzačov o zamestnanie a powrdenia z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a
rodiny) a to najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.

13.4 Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, tj. môŽe sa jednať o pracovný pomer na kratší
pracovný čas ( na dobu určitú alebo neurčitú ), o dohodu o pľácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru atd'.

13.5 V prÍpade, Že zhotoviteľ nesplní podmienky uvedené v bode 13.1 a 13.2 tohto článku
a nepreukáže ich splnenie podľa bodu 13.3 tohto článku je povinný zaplatiť objednávateľovĺ
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za RaŽdý aj začatý deň o ktoqý je vomeškaní so
splnením podmienky uvedenej v bode 1, v bode 2 a v bode 3 tohto článku'

Čl. xlv. Záverečné ustanovenia

L4't objednávateľ môŽe od tejto zoD okamžite odstúpiť, ak zhotovitel' bezdôvodne predlžuje
čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplýVajúce z tejto ZoD. odstúpenie od
zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného octklaclu po tom, čo sa o
podstatnom poľušení zmluvy dozvedel.

I4.2 od tejto ZoD je moŽné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre
niektorú zo zmluvných strán úplne nemoŽným.

t4.3 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti povaŽovať všetky povinnosti
vyplývajúce z tejto ZoD.

L4.4 Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej
zmluvnej strany poŽadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia
moc.

14.5 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zoD a písomnej forme
uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane'

t4.6 Zmluvné strany sa dohodli, Že ZoD je moŽné ukončiť aj vzájomnou písomnou dohodou
zmluvných strán.

L4.7 V prÍpade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia
ustanoveniami obchodného zákonnÍka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.

L4.8 Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti,
ktoré spočívajú v tom, Že
a) Dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania v rámci administľatívnej kontroly zo strany

poskytovatel'a NFP.
b) clôjde napĺneniu povinnosti v zmysle s 47a ods.1 občĺanskeho zákonníka, teda účinnosť zmluva

o dielo nadobudne dňom nasledujúcim po clnijej zverejnenia'
t4.9 Neoddelĺtelhou súčasťou tejto zmluw sú nasledovné prĺlohy:

Prĺloha č. 1- opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 - Špecĺfikácia ceny - ocenený výkaz výmer a Prehľad ekvivaĺentných Výrobkov
a zariadení pouŽiých pri ocenení predmetu zmluvy (pred4ladá úspešný uchádzač včase
podpisu zmluvy)
Príloha č. 3 - äoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (predkladá úspešný uchádzač
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y čase podpisu zmluvy)
Príloha č.4 - HarmonogÍam postupu realizácie diela (pĺedkladá úspešný uchádzač včase
podpisu zmluvy)

V prípade rozporu medzi prÍlohami a ustanoveniamitejto zmluvy majú ustanovenia tejto zmluvy
prednosť pred prílohami.

L4.La Táto ZoD je vyhotovená v $tjch výtlačkoch, z Kor'ých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2
vytlačlĺy. Prílohy ŕ. t aŽ č. 4 sú vyhotovené v šiestich výtlačkoch, z Korých obctrŽí objednávateľ 4
a zhotoviteľ2 výtlačlĺy' pĺíloha č. 5 je v jednom výtlačku.

t4.tt Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvoĺená v tiesnĺ,
ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Malom Slavkove, oou .Lp.,.l'7'.'!ro ĺ1I V,ít-Qj:..$ |.W*ĺu ../r!...!.?'L]'i 3

za objednávateľa
Ladislav Oravec

za zhotovĺteľa

Mgĺ.Slavomír Dinis

Nís, s.ľ'o,
'81 lilNiEtJicA 639
okľ. SAtslNoV o'i 

ei', 09t5 25 j Ĺ1 9' t)i5 833$ô8
3b 4i:: 67t . ta iPii st{2c21?:i1219

c
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verejný obstarávateľ

ZADÁVAN t E Po D Ll M lTN EJ zÁl<pzrcvbez ele ktro n ické ho trhoviska

B. oPls PREDMETU Át<pzKY

PREomrrznxnzxy:

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v
obci MaIý Slavkov - stavebné práce
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opis preĺlmetu zákazky

Predmetom záRazky je realizácia stavebných prác v rámci pľojeKu '' Dobudovanie systému triedeného
zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Malý Slavkov ".
Podrobný popis stavebných prác je uvectený V pCIektovej ctokumentácii stavby.

Záujmové územie sa nachádza v okrese KeŽmarok, v katastri obce Malý Slavkov, v rámci
zastavaného územia obce, resp. v blízkostijeho hranice. Dobudovanie systému triedeného zbeĺu a
odvozu komunálneho odpadu v obci Malý Slavkov riešené priloženou projeKovou dokumentáciou
pozostáva z vymedzenia časti obecného pozemku na areál so spevnenou plochou a dobudovania
dreveného prístrešku a štyroch zberných miest v obci. Riešený areál je úzko spätý so zbernými
miestamĺ, čím tvorí celok určený k separovaniu a likvidácii odpadu v obci. Vyčlenená časť určená
areálu k dobudovaniu systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu sa nachádza na
parcelách číslo CKN 23t/2, 525/2, ktorých oplotená výmera predstavuje t732m2 , qýmera
spevnených a zastavaných plÔch tvorí ako celok 930m2, zastavaná plocha prÍstrešku je 2l4,72m2
a administratĺyy 15m2 Štyri zberné miesta pozostávajúce zo spevnej plochy, kde výmera spevnej
plochy jedného zberného miesta pľedstavuje 29,Lm2 a osadenia šfuoľice polozapustených
kontajnerov - zberných nádob sú funkčne rozmiestnené v obce, a to jeden je na časti parcely CKN
118 - zastavané plochy a nádvorĺa, nachádzajúcej sa v intraviláne obce, rtruhý na časti pôvoclnej
parcely cKN 12611- zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcej sa v intraviláne obce, tretie zberné
miesto sa nachádza na časti pôvodnej parcely cKN 294/t- ostatné plochy, nacháclzajúcej sa v
intraviláne obce. Posledné štvrté zberné miesto je navrhnuté na parcele č,. 542a543_ zastavané
plochy a nádvoria. Riešené pozemky sú vo vlastníctve obce. Samotný areál sa nachádza v juŽnej
okrajovej častĺ obce na okrajĺ intravĺlánu s prístupom z pozemnej komunikácie vec'úcej z centra
obce. Riešený areál určený na dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho
odpadu je navrhnutý ako novostavba pozostávajúca z oplotenia vrátane dvoch posuvných brán,
vybudovania spevnenej plochy, prÍstrešku a poŽiarnej nádrže so zvedením daŽďových vôd a
osadenia jeclnej unimobunky s chemickým wc na zabezpečenie administratí'/y. Prihliadnuc na
funkčnosť areálu, resp. diela, Koré sú riešené priloženou projektovou dokumentáciou v areáli
neuvaŽuje sa s výstavbou nových prÍpojok inŽinierskych sieti. Pripravovanou realĺzáciou diela zo
zistených podkladov poslrytnutých starostom obce nebude dotknuté Žiadne ochranné pásmo
technickej infĺaštruktúry a inŽinierslĺych sietí' Prípaclnú existenciu týchto vedení bude povĺnný si
overiť investor stavby a doclávateľ pred začatím stavebných prác na diele.

Požiaclali<v na predmet zá l<azlol zoh ĺac! ň uiúce sociá l ny asoekt:

Verejný obstarávateľ v zmysle $ 42 ods.12 zákona o Vo určĺl osobitné podmĺenlry plnenia zmluvy
(tzv. doložka plnenia zmltlvy) , ýkajúce sa sociálnych hľadísk. Súvisí s plnením prertmeÍnej zákazky
a je v súlade s legislatívou EÚ a SR. Podmienka je stanovená pri dodrŽaní poctmienky
nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania a transparentnosti a to nasledovne:

t' Zhotoviteľ sa zaviaŽe, Že ako dodávateľ predmetu zmluvy svoje kapacĺty pľe realizáciu
predmetu zmluvy navýšĺ zamestnaním dvoch pracovnkov splňujÚcich nasledovné podmienky:

a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú cllhodobo nezamestnaní v zmysle $ 8 zákona č,. 5/2oo4 Z. z. o službách

zamestnanosti a o zmene a doplnení nieKoých zákonov.

2. Pri hľadaní vhoclných uchádzačov o zamestnanie spíňajÚcich kumulatÍvne predpoklacly poclľa
bodu 1, písm. a) a b) tohto článku pos$;tne Verejný obstarávateľ Zhotoviteľovi potrebnÚ
súčinnosť spočívajúcu v predloŽení zoznamu osôb, Koré tieto predpoklady spíňajú. Splnenie
predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa bodu 1, písm. a) a b) tohto článku sa
preukáŽe čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, Že patrí k margĺnalizovanej
rómskej komunite a relevantným potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
o zaradení ucháclzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných' Ak zhotoviteľ nevyberie zo
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zoznamu osôb predloŽeného Prijímateľom vhoctného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ
oprávnený zamestnať iné osoby spínajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie'

3. zhotoviteľ bude mať povinnosť preukázať zamestnanie clvoch osÔb v zmysle podmienky
uvedenej v bode 1, písm. a) a b) a to predloŽením dokumentov preukazujúcĺch jej splnenĺe
(napľ. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení
uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z prÍslušného Úradu práce, sociálnych vecía rodiny) a
to najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.

4. FormazamestnaniatýchtoosÔb nie je určená, tj. mÔže sa jednať o pracovný pomer na kratší
pracovný čas ( na dobu uľčitú alebo neurčitú ), o dohodu o pľácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru atď.

5' V prípade, Že zhotoviteľ nesplní podmienlĺy uvedené v bode 1" a 2 a nepreukáže ich splnenie
podľa bodu 3 tohto článku bude povinný zaplatiť Verejnému obstarávateľovi zmĺuvnú pokutu
vo výške 0'05 % z ceny dĺela za kaŽdý a začad deň o ktorý je v omeškaní so splnením
podmienky uvedenej v bode 1, v bode 2 a v bode 3 tohto článku.

Uchádzačisa pri predloženÍsvojich ponúk zaviaŽu v prÍpade získania zákazky tieto vyššie uvedené
podmienky plniť. osobitné podmienlĺy zmluvy sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo'

.Zelené" požiadavl<y na predmet zákazl<y:

Ucháclzač musí deklaľovať, že v ľámci použitých stavebných materiálov a stavebných hmôt nebudú
použité nasledujúce produkty:

recyklované dosky z dreva, ktoré nemajú cloklad od nezávislej tretej strany potvrdzujÚci, že
neobsahujú Žiadne nebezpečné látky
produkty, ktoré obsahujÚ fluórované uhľovodky (HFc)
produkty' Koré obsahujú fluorid sírový (SF6)
interiérové farby a laky s obsahom rozpúšťadiel (VoC) WššÍm ako:

. náterové farby na steny (podľa EN 13300): 30 gl (okrem vody)

' iné náterové farby s výdatnosťou najmenej t5 m2/l pri krycej schopnosti
987o: 250 ýl (okrem Vody)

' všetky ďalšie výrobky (vrátane farieb, Koré nie sú náterovými farbami na
steny a ktoré majú výdatnosť menšiu ako 15 m2/l,lakov, moridíel na drevo,
podlahových náterov a podlahových farieb a príbuzných výrobkov): 18o gl
(okrem vody).

Uchádzač nepoužitie vyššie uvedených procluktov preukáže technickými listami stavebných
materiálov a hmÔt, Koré chce pouŽiť.

Verejný obstarávateľ podrobným opisom predmetu zákazky stanoviĺ minimálne poŽĺadavky, ktoré poŽaduje
dodrŽať pre daný predmet zákazky.

V prípade, že verejný obstarávateÍ použit v rámci opisu predmetu zákazt<y konkrétneho uýrobcu, uýrobný
postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo ŕniesto pÔvodu alebo ýroby, môže uchádzač v sútade s
$ 42 ods.3A/o predloŽĺť ponuku i na technicl<y a funkčný elulvatent.
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DobÚdovanb sysĺÉmu trledetÉlto zberu a odpadu M. slavkov

Malý Sbvkov

obec Malý Slavkov

lng. R. Slodiitak

DĺNlS,s.r.o.

lr€. J. Špániko\á
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12.12. 2olB

Názo/ sta\ôy

lč DPH

Ro+očet čĺslo CPV

CPA

JKSO

Ečo

Mi6b

ĺČo

Dňa Poĺožbk

objednánteľ

Projektant

Zhotoviteľ

Spľacowl

Memé a účelové jednotky

Náklady/ í mj. Náklady/1mj. Náklady/1mj.Počet Počet Počet

Rozpočtovénákladyv EUR

38 038,09

0,00n HZS

A rozp. náklady

I |HSV 42381,91

2i

Doplnkové nákladyB

0,00

I B€z p6mej podl'

2',|' Kompl.

12 DN (Í.8_1í)

10 Kultúľna pamiatkai

11

't4

z rozpoč{u

c
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 0,00

0,00

0,00

16 prcbedie

VRN

pÍáco

podmĺgnky

í3 GZS

VRN (r. í3-18)

2 Mnáklady

rozpočtové nákhdyiu:9j"iš."

iGelkové náklady

1/ĺ4 360'70

28 872,14

Gena s DPH (r.23-24) 173232,84

D

á

20,fi) %z 114360,70

Ž3 S{)M.7,12,19-n

Projektant

obiednáveteľ

P€čiaRa

A)
p&}á0 ĺas

DINIS' s.ľ.o

624. lc DPH SK20217332i
Tel., 0905 257 619. 0915 888

082 81 IGMENICA
okr. SABINOV

Prĺpočty a odpočty

0,0028 Dodávky ob.|ednávateľa

27 Kĺzavá doložka

Ž, Zvýľodnenie 0,00

0,00

sp.3M !ĺíáffi c€NxRos a' H g'ŕl07 'ĺ0 ĺ ĺ
stľena 1 z í



Rekapitulácia objektov stavby

9tavba: Dobudovanie systému triedenéhozberu a odpadu M. Slavkov

objednávaÍeľ: obec Mal Slavkov
Zhotovitel: DlltllS,s.r.o.

Miesto: Mal Slavkov
Spracoval:

Dátum:

hg. J. Špániková
12.12.2018

KčVRNHZSZRNostatnéCena s DPHZákazka Cena bez DPH DPHKd

0.00

0.00

0.00

0.00

Dobudovanie systému triedeného zberu a odpadu M.
Slavkov ĺ4,ĺ 380.70 28872.14l fig2g2.84l o.ool ĺ44 3m.7ol 0.00

zb.dvor + zb. mbÉta 144s80.70 28872.141 17s232.811 o.o0l í/luĺ 360.70l 0.00

001(oPRXĺ)
0'r

Gelkom ĺ441160'70 28872,14 173 232,81 0p0 144 360,70 0,00

D , s.r.o.

0'@ 0,00

Et) 81

lČo 36 485 sK2021 l9

$írcry$ 
'y*aíŤbm 

cENKRo8 4' tď 04íl7o7 í0 ĺ l
Sťana1 z 1



RozPočET s výxezom výnĺen
Stavba: Dobudovanb systému triedeného zberu a odpadu M. Slavkov
Objekt zb.dvor + zb. mbsta

objednávateí: ob€c Malý slavkov
Zhotoviteľ: DlNlS,s'r.o.

Miesto:
Spracoval: lng. J. Španiková

Dátum: 12.12.2018

Č. Kód poloŽky Poprs MJ MnoŽsvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

1 1211011',tz
odstránenie omice s premiestn- na hromady, so zloŽenĺm
na yzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 m3 186.000 4.71 132.06

2 122201102
odkopávka a prekopávka nezapaŽená v homine 3, nad
100 do '1000 m3 m3 186.000 2-66 494,76

3 12220-1109 Prĺplatok za lepivosť hornĺnv tr.3 m3 'r86.000 0.73 135-78

4 '131201102 Výkop nezapaŽenej jamy v homine 3, nad 100 do 1000 m3 u6.414 4.37 't513.83

5 't 31201109
Hĺbenie nezapaŽených jám a zárezw. Príplatok za
lepivosť hominy 3 m3 346.414 0.64 221.70

6 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z hoľniny ĺ.ĺ nad
20-50m m3 703.229 1_18 829,81

7

I

162s01 1 05

'167102102

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z
hominytr.1-4, do 100 m3' prĺplatok k cene za kaŽdých
ďalšich a začatých 1000 m

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornĺn tr.14 nad
1000 do 10000 m3

m3

m3

10 548,435

703.229

0,31

4.77

3270,O1

541.49
I 171201202 UloŽenie sypaniny na skĺádky nad 100 do 1000 m3 m3 703.229 0.50 35't.61

't0 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
ostatné m3 703.229 2.89 2032.33

1',! 174101001
Zásyp sypaninou so zhuhenĺm jám, šachiet, ýtt,zárezov
alebo okolo obieKov do 100 m3 m3 15.185 2.53 38.42

'12 174101001
Zásyp syparrinou so zhutnetrĺĺrt jám, šachiet, ýll,záreztx
alebo okolo ob.ieKov do 100 m3 m3 107.860 2.53 272.89

13 5E33721300 Štĺkopiesok o-32 z t 237.292 10.24 2 429.87
14 18't101102 Úprava plánev záĺezoch v hom. tr. 1-4 so zhutnením m2 930.000 0.3'l 288.30

HSV Práce a dodávky HSV

Zemné

Zakladanie

1

80 420,00

12

í52

15 215901 101
Zhutnenie podloŽia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z
homina súdŽných do 92 % PS a nesúdŽných m2 930.000 0,16 148.80

16 27152111',l
Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrutÉho
drveného, frakcie 16 - 125 mm m3 8.694 38.57 335.33

17 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo šÚkopĺesku m3 5,81't 27.59 160.33
't8 2733'13611 Betón základových dosiek' prostý tĺ.C 16120 m3 17,388 69,65 1 211.07

19 273321311
Betón základových dosĺek, železovy (bez výstuŽe), tr.C
162.0 m3 2.109 69.76 147,12

20 2733s1217 Debnenie stien základových doďek' zhotovenie-tradičné m2 6.760 10.60 71.66

21 273351218

273361821

Debnenie sĺien základových dosiek, odstránenie-tradičné

!ýstuž základových dosiek z ocele 10505

m2

t
6,760

0.M8
3,38

1296.53

22,85

62.23
23 273362A21 Výstuž základových dosiek zo zvár. síetí KAR| t 0.132 1 021.59 í34.85
24 275313612 Betón základových pätíek. prostý tÍ'c 20125 m3 27,174 73.86 2007,07

$nc@Íŕ syrfu GNKRos 1' u. gĺ'07 ĺo ĺ 
'
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ROZPOCET S \ryKAZOM VYMER
Stavba: Dobudovanie systému triedeného zberu a odpadu M. Slavkov
Obiekt: zb.dvor + zb. mbsta

objednávateÍ: obec Malý slavkov

Zhotovitel: DlNlS,s.r.o.

Miesto:

Spracoval: lng. J. Španĺkova

Dátum:12. 12'2018

Č. Kod poloŽky Pops MJ MnoŽstvo
celkom

Gena
jednotková Cena celkom

25 279313721 Betónovanie základových múrov z betonu prostého m3 12.U8 7.52 92,86
26 5893570400 futón HV4 B lll m3 12.471 69.05 861.12

27 279351 1 01
Debnenie základoých múrov jednostranné
zhotovenie-dielce m2 45.120 10.68 48'ĺ.88

28 279351 1 02
Debnenie základoých múrov jednostranné
odstránenie-dielce m2 45J20 ,ĺ'05 182,74

29 279361821 VýsfuŽ základových múrov nosnÝch z ocele 10505 t 5-114 13(}4.'t9 7 060,88

30 2E9971211
Zhotovenie vľstvy z geotextĺlie na upravenom powchu v
sklone do 1 : 5' Šĺľky od 0 do 3 m m2 930.000 0.46 427.80

3' 6536654il4 TextÍlia Geofrftex 63 63/50 5o0 glrnz 10eÁ PP m2 1004,400 1,73 1737.ô1

32 338121123
osadenie stĺpika Železobetónového so zabetÓnovaním
pätky o objeme do 0.15 m3 ks 45.000 13.46 605.70

33 5923110040 Stĺpik plotovy žetezobetónoý 1 5x1 5x22O ks 45.450 11.51 523.13

34 34624461 1

Pľĺmurovky izolačné a ochranné z tehä dĺŽky 240 mm P
1(}'20 MC 10 hr. 11Smm m2 /ĺ0.100 25.ô2 1 027,36

35 348121121
osadenie dosky plotovej Železobetónovej preÍabrikovanej
300x5oú000 mm l" 270.000 5.17 1 395.90

36 5923$38A1
Betónoý prefabrikát PD 2fi, Plotové &ska,rotn'2 ffia x
50x 300mm ks 272,700 1zil 3 408,75

63 Zvislé a konštrukcie

4 Vodorovné konŠtrukcie

Komunikácie5

37 41 1 323334

Betón stropných klenieb, škrupĺn, Železový tr. C20ĺ25 a
súvisiace konštrukcie (pätkové a Žľabové nosníky, tiahla,
stuädĺá' oblÚkové rebrá) m3 2.109 82.67 174,35

38 41135110'l Debnenie stĺopov doskových zhotovenie{ielce m? 21.090 8.16 't72,09

39 411351102 Debneníe stropov doskových odstráneniedielce m2 21.090 3.34 70.44

40 41't351173
Po'dporná konštrukcia skopov výšky do 4 m pre zať'aženie
do 12 kPa zhotovenie m2 21.090 6.29 132.66

41 41't354174
Podpoĺná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaŽenie
do 12 kPa odstránenie m2 21,090 1,76 37.12

28

42 56486í 1'l1
Podklad zo štrkodrviny s rozprestľetím a zhutnenĺm, po
zhutnenÍ hr.200 mm m2 930.000 4.92 4 575.60

43 581 1 301 1s
Kryt cementobetónový cestných komunikáciĺ skupiny CB l
pre TDZ l a ll' hľ. 200 mm m2 930.000 17.54 't6312.20

44 59691 1212 Kladenie zámkovej dlažby hĺ' 6 cm pre peších nad 20 m2 m2 41.O40 12.'11 496.99

45 592290230A Zámková dlaŽba hr 6 cm, sivé m2 45.tiU 14.70 4$.44

46 597962s03
osadenie ocivodňovacieho Žíabu s krycím roštom, š. do
20 cm' tr. zaÍaž.D 400 bet.lôŽko c25l3o m 75.000 15.34 't 150.50

47 5923010054 odvodňovacÍ žlab ks 75,000 7ô,72 574.00

$íEcowé .yrfu cENKffi {, d- ú'707 
'0 

íĺ
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RozPočET s yýmzonĺ yýmen
Stavba: Dobudovanie systému triedeného zberu a odpadu M. Slavkov
Objekt: zb.dvor + zb. mbsta

objednávateÍ: obec Malý slavkov

Zhotovitel: DlNlS,s.r.o.

Miesto:

Spracoval: lng' J. Špániková

Dátum: 12.12.2018

Č Kód položky Pops MJ MnoŽstvo
celkom

Cena
jednotková Cena colkom

48 8713 Zemné práce pre kanalizáciu' lÔŽko. obsvp, soätnÝ zásvp m 74,000 11,51 851,74

49 871383í20

MontáŽ potrubia kanalizačného z korugovaných rúr -
PVG-U tesniacich gum. krúŽkom v sklone do 20 Yo DN
200 mm m 73.240 2.44 '178.6'l

50 28ô00o5820 PVC rťtra 26aftm*orugovaný kanalizačný sysŕém ks 13.335 74.95 999.46

51 892351000 Skúška tesnosti kanalizácie D 200 m 73.200 1.34 98.09

52 8959411í 1

Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových
dielcov ks 4.000 49.76 199,04

53 592238000A,
Ulčná vpusťs absoĺäčnou a filtračnou vložkau pre záchý
ropných látok ks 4.040 8.72 35.23

Rúrcvé vedenie

ostatné konštrukcle a

Presun hmôt HSV

PSV Práce a dodávky PSV

711 lzolácie vode a vlhkosti

I 2 17

12

63 940,70

I 1

99

1

5ô 917762112
osadenie chodník. obrubníka betónového leŽatého do
lôŽkaz betónu prosteho h' C í6120 s bočnou opoÍou m 75.840 7.38 559.70

57 592290804A obrubnÍk ceshý 10oľ20/12 cm, sivá ks 83,424 4.23 352.88

58

59

917831507.

592't95738U

Osadzovanie betónových ochranných ďpikov _ jednotlivo

futónová oďlranná zábrana - stĺrĺ*v

ks

ks
40,000

40,000

4,94

5,37

197,60

214,80

60 953't71021
osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceľového
vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg ks 1.000 7.60 7.60

61 5524213560 Poklop pre revÍme šachty 600/6o0 C250 ks í.0o0 133.41 133.41

62
iP'""un hmôt pre budovy (8o1 , 8o3, 81 2), aĺislá konštr. z i

lteháĺ' tvárnic' z kovu výšky do 6 m lt9980't1001 1 327.661 9.47 12572,95

63 711'.t41559
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode
vodorovná NA|P pritavením m2 84.360 2,88 242.96

64 ô283221000
Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných
sysŕémoy m2 97,014 2,28 221,''9

a444laEEô
t l l lŤéJJc

Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode
rĺislá NA|P prÍtavením m2 80.276 ô-lz 254.46

66 6283221000
Asfaftovaný pás pre spdné vrstvy hydroizolačných
sysŕéĺnov m2 96.33t 2.28 219.63

67 71147205ô
Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóloiu
poloŽenou volne na ploche zvislei m2 214.720 2.25 483,12

68 6288000640 FólÍa protí vlhkosti a ropným látkam m2 236,192 1,42 335,39

69 99871 1201
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do
6m % 100.000 1.96 195,64

*l&ŕ s}dfuGNXRG a' td.0aí7o, ĺo íĺ
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RozPocET s vŕxnzonĺ yÍuen
Stavba: Dobudovanie systému triedeného zberu a odpadu M' Slavkov
Objekt: zb.dvor + zb. mbsta

objednávateí: obec Malý slavkov
Zhotoviteľ: DlNlS,s.r.o.

Miesto:

Spracoval; lng' J. Špániková

Dátum: 12.'l2.2018

Č. Kód položky Poprs lvu MnoŽstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

762 Konštrukcie tesárcke

7U Konštrukcie

Konštrukcie _ tvrdé

Konštrukcie stolárske

765

766

70 76233211A
Montáž viazaných konštrukciĺ krovov striech z rezÍva
priememei plochy do 12A cm? m 499.200 3.91 1 951.87

71 7ď2332120
MontáŽ viazaných konŠtrukciĺ krovov stľiech z reziva
pĺiemernej plochy 120-224 cm2 m 558.900 5.23 2923.05

72 762332130
MontáŽ viazaných konštukciĺ krovov stiech z reziya
priemernei plochy 224-288 cm2 m 26-800 7,21 193,23

73 762332140
MontáŽ viazaných konštrukciĺ krovov striech z reziva
priememej plochy 288-450 cm2 m 133.600 7.83 1 046.09

74 6051212100 Rezivo ihličnaté hranot akosť l-ll dĺžka 4 - 6 m m3 144,620 178.75 25 850.83

75 76?341201 MontáŽ latovania jednoduchých sbiech pre sklon do 60" m 1 500.000 0.53 795.00

76 6051506900
Hnnol mäkké rezivo - omietané smĺek hranolček 25-10o
cm2 mäkké rezivo m3 3.750 165,2ô 619,73

77 762395000

Spojovacie prostriedky pľe úazané konštrukcie krovov,
debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny -
svorky, dosky, kĺince, pásová oceJ, vruty m3 148,370 20.80 3 086.10

78 998762202
Presun hmôt pľe konŠtrukcie tesáĺske v objektoch výŠky
do12m oÁ 100,000 3,45 345,24

36 8íí14

8í

1 í0

79 7641717't3
Krýina LINDAB _ tĺapézový systém T-50' šĺrka 1020 mm,
hr. 0,5 mm, sklon strechy od 30" do 45" m2 3'ts.000 15.93 5 0't7,95

80 764231320 Krajový lem na strechách s twdou kMinou r.š. 250 mm m '14.400 15,67 225.65
81 764543340 odkvapový pás m 73.200 10,69 782.51

82 7647511't3 odpadová rura kĺuhová D 120 mm Lindab m 44.800 27.14 1229.31

83 764751 1 33 Koleno odpadovei rúry D 120 mm Lindab Rainline Elite ks 16.000 12.62 201 .92

84 764751143. Kotlĺk potrubia D 'l20 mm Lindab Rainline Elite ks 8.000 17.22 137.76

85 764761231
Žlauovy kotlĺk k polkruhoým ŽÍabom D 125 mm Lindab
Raĺnline Elite ks 36.700 't0.55 387.19

86 99876420'l
Presun hmÔt pre konštrukcie klam$arske v objeKoch
výšky do 6 m % 100.000 141.931 ,42

tat

a7 76590102'l Podstrešná fólia D+ M m2 315,000 4.68 't 474.20
88 998765101 Presun hmÔt pre tvÍdé kMnv v obiektoch výškv do 6 m 0,079 24.02 1,90

89 766411123

MontáŽ obloŽenia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na
pero a dráŽku do 1 m2 smrekovcovými, š. nad 80 do 100
mm m2 303.0í0 8.95 2711,94

90 61 19167300 obbženie palubovka SM hr.í5 B=8o mm m2 31513A 6.42 2 023.13

sí.M 3!dálu cENXRs {. td 04ĺ'07 ĺ0 1 l
Sbana 4 z 5

4777



ROZPOCET S VYKAZOM VYMER
Stavba; Dobudovanie systému triedeného zberu a odpadu M. Slavkov
Objekt: zb.dvor + zb. miesta

objednávateÍ: obec Malý slavkov

Zhotoviteľ: DlNIS,s'r.o.

Miesto:

Spľacoval: lng. J. Špániková

Dátum: 12.12.2a18

Č. Kód poloŽky Poprs MJ MnoŽstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

91 998766201
IPresun hmot pre konštrukcie stotáľske v objektoch výšky
ldo6m oh loo.oool 0.42 42.20

92 76765',t230
MontáŽ vrát otočných' osadených do oceľovej zárubne z
dielov. s plochou nad 9 do 13 m2 ks 4.000 12.92 171 .68

93 55344ô2700 Vráta oceľové 270x27o so zárubňou ks 4.000 273.65 1094,64
94 767871202 oceľové kotvenia dr.stĺpov t Žg pane ks 14.000 23.42 322.28

95 767920',150 MontáŽ samonosnei bĺány oplotenia ks 2.000 55.00 1 't0.00

96 5534468A00 Bránav oplotenĺ ks 2.000 151,94 303.88

97 767995103 D+M oceľového zavetrenĺa ks 14.000 3,84 53,76

98 76799510E. MontáŽ kontajnerov na odpad ks í6.000 38.36 613.76

99 767995108r D+M a dopoienie unimobunky sub 1,000 5 370.11 5 370.14

100 767995230 D+M zavetrovacích pásov sub ĺ '000 95,90 95,90
'101 767995230r oceÍové zavetrenie prístĺešku ks 12.000 76.72 920.64

102 99876720'l
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie
v objektoch 

'/ýšky 
do 6 m oÁ 100.000 0.69 69.05

767

783

Konštrukcie

Celkom

kovové 9í

1 677

144 360,70

IS, s"r.o.

sR202
088lČo 36

9

103 7837822:43
Nátery tesárskych konštrukciĺ povrchová impregnácia
Bochemitom QB i,", 616.870 2.72 1 677.89

spí.ffiÍÉ sylfu cENl(ffi a' ld. 0{ĺ'07 ĺ0 í ĺ
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obec Malý Slavkov
Gerlachovská 52,060 01 Malý Slavkov

Príloha zMLUvY o DlELo NA zHoTovENlE sTAvBY - zozMM suBoooÁvaľeľov

Zoznam sUBDoDÁvATEĽov

Pol. Názov firmy a sídlo
subdodávate ľa, lČo

Predmet dodávok, prác alebo služieb Podiel na
celkavom
objeme oru(%)

MOURU,s.r.o Vranov n. T
B.Némcovej 1143,
ICO:36486485

Pok|ádka cementobetónového krytu cestných
komunikácii skupiny CB l pre TDZ
la Il,hr.2OOmm

10%

V prípade potreby je moŽné ctoplniť strany tejto prílohy

81
okr.

S, s.ľ.

sK?021



HARMONOGRAM STAVEBNYCH PRAC

Stavba : DoBUDoVAN|E sYsTÉMU TRIEDENÉHo ZBERU A oDVozU KoMUNÁLNEHo oDPADU V oBcl MALÝ SLAVKoV-STAVEBNÉ pnÁce

trvania v mesiacoch
11.m6iac lz.mssiac

n
E

9.m siac ĺo'mgsiac

fiffi$w

n

7.mésiac 6.me9iac

ďáWffi

II

3.msrac 4.mssiac

n
OBJEKT

Prĺprava staveniska,v roba prístrešku
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