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Zmluva o dielo
uzatvoľená podl'a $ 536 a nasl. obchodného zákonníka

článoľl
Zmluvné strany

objednávatel'

Nĺázov: obec Malý Slavkov
Sídlo: Gerlachovská52'060 01 Mďý Slavkov
o5oba oprávnená konať: Laďslav oravec _ staľosta obce
ICO: 31984673
DIČ 2O2O710l09

lankové spojenie.: UniCreďt Baĺrk Kežmarok
Císlo účtu: 6ó081 82014/1 1 1 1

Zhotoútel'

Názov: DINIS's.ľ.o.
Sídlo: Kamerrica639
osoba opĺávnená konď: Mgr.Slavomíľ Dinis,Václav Dinis
ICO:36485624
DÍČ:2O2I7332I9
tČ opH:srzO2l7332Ig
Bankové spojenie: VÚB,a. s.

Čísloúčtu: sK 12 0200 0000 o}l84473 5255
Spoločnosť zapisanáv obchodnom ľegishi olaesného súdu Prešov, odd: slo, vložka čĺslo 14130/P

ČÉnok II
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia znluvy je záwätzokZhotoviteľa ďrotoviť pre objednávatel'a Dielo:

Nazov stavby: ,,Kompostáreň v obci Malý Slavkov"

Miesto stavby : obec Malý Slavkov,k.ú. Mďý Slavkov, paľ.č. 52512 ,podl'a špecifikácie a v rozsahu
určenom nasledujúcimi dokumenfirri :

a) Tento dokurnent označený ako ,,Zmluva o dielo", spolu s príloharrri, ak nie sú ýslovne uvedene nižšie v
tomto bode;

b) Projektová dokumentácia spolu s jej prípadnými zrnenaĺri uskutočnenými počas veľejĺého obstarávania
zŕú<azky, ktorá sa zalávauzatvorením tejto Zmluvy o dielo (ďalej aj ,,Dokumentáciď'),
c) Výkaz qýĺner

d) Výzva na preďoženie cenovej ponuky z verejného obstarávani4 ktorého ýsledkom bolo uzavľetie tejto
mluvy a ponuka dodávateľa preďožená v tomto verejnom obstaľávaní.
Uvedené dokumenty treba chápať ako zálvžizné a vzájomne sa doplňujúce. V prípade rozpoÍov rnedzi nimi,
platí poradie ich záyäznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.
2.2. Zhotoviteľ sa zavázuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodľžaní
kvďitatívnych a technic\ých podmienok uľčeqých projektom stavby, v súlade s platĺrýrni technic\ými
norĺnami a všeobecne zévťĹnými právnymi pĺedpismi, za podmienok dohodnuých v zľnluve, riadne a včas
zhotovené dielo odovzdať objednávatelbvi.



2'3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s ľozsahom a povďtou diela ktoľé má vykona{
že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podrnienky nevyhnutné k realizŕrcLi diela a že disponuje
talcými kapacitami a odborn;ýrni zrďosťaľni, ktoľé sú na realizáciu ďela nevyhnutné.

Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a sifuácie i tie, ktoré zhotoviteľ pľi zachovaní odbornej
staľostlivosti má predvídať.

2.4' v prípade, ak bude na riadne uävanie predmetu anluvy nevyhnutné akékolVek pľávo duševného
vlasfiríctva Zhotovitel'a ďebo fuetej osoby, Zhotoviteľ zabezpečl- že objednávateľ nadobudnutím vlastníctva
k predmetu Zn7uvy o dielo získal aj všetky oprávnenia a licencie na takéto prbva a odplata za používanie
ýchto práv bude zahrĺutátv cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5. Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k plneniu dieta" je povinný zaobstaĺať Zhotoviteľ, pokiaľ nie
je v tejto znluve ýslovne uvedené, Že ich zaobstará objednávateľ'

Clánok III
čas plnenia

3.1 Zhotoúteľ sa zaviizuje, že zľealizuje dielodo 2 mesiacov od prevzatia staveniska.

3'2 Zhotoviteľ je povinný do 5 dní od doručenia písornnej ,ýrvy objednávatelbm prevziať stavenisko.
Zhotoviteľ je povinný začať reahzáciu stavebného diela nasledovný deň od prevzatla staveniska.V prípade,
ak si Zhotoviteľ stavenisko nepľeveäne najneskôr do 5 dní hoci mu to bolo unožnené, považuje sa toto za
odovzdané a pÍevzflte na účely tejto zmluvy uplynutím tejto lehoty. Po riadnom zrealizovaní die14 po
odovzdaní apĺevzatl prác je zhotoviteľ povinný uvol'niť staverrisko do 5 dní.

J.J Zhotoviteľ sazavŽizaje dielo realizovať v čiastkoqých temrínoch tak, ako sú uvedené v Hannonogľame
stavebných prác (ďalej len ,,Harmonogramo'), ktoý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy o die|o. (pozn'
Harmonogram predložený zhoĺoviteĺnm ako súčasť ponulry vo verejnom obstaróvaní)

3'4 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať znrenu termínu reďizácie ďela iba v ýchto prípadoch, ktoré budú
objektívne a preukázatel'ne bĺániť v realizácili diela v tennínoch podľa Haľmonogramu:

a) zásahu orgĺírrov štátnej správy' ktoý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu Zhotoviteľa;

b) pľerušení prác na ďele objednávatelbm;

c) zmene technického riešenia diela zo shany objednávateľa;

d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemoáiuje riďnu rcalir.áci.u diela alebo jeho časti. Pod pojmom vyššia
moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoĺé nie sú záúslé na vôli zmluvných strĺĺn a ktoré
anluvné strany nemôžu ovplyvni{ ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti
predpokladať pľi uzafuoľení Zmluvy o ďelo (napr. vojna, mobilizáci4 povstanie, a pod.);

e) omeškaní objednávateľa s odovzdaním staveniska;

f) v prípadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektívne neumožňujú uskutočňovania diela
alebo zabraňujú pouätiu technologických posfupov potrebných na vykonanie Diela'

3.5 Podmienkou zÍneny termínu zhotovenia diela podl'a tohto čtánku Zmluvy o dielo je skutočnosť, že
Zhotoviteľ ohlási dôvod na zÍnsnu a objednávateľ tuto zÍnenu schvĺĺli. Zmenu termínu zhotovenia diela
schvaluje objednávateľ písomnou foľmou. Zhotoviteľ v ýchto pľípadoch nie je počas tejto schvalenej doby
v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela.

3.6 Udaje o začiatku a konci lehoty ýstavby uvedené v projektovej dokumentácii nie sú pre obsab tejto
zmluvy relevaĺrÍré a zĺnluvné strany ich nebudú brať do úvahy.



ClánokIV
Cena diela

4. l Celková ceÍla za kompletné nealizov aĺie diela je

Cenabez DPH; 20 ó62'02 EUR
DPH20o/o: 4132,40 EUR
Cena celkom vľátane DPH: 24794,42 ľ-UP..

4.2 Cena diela bola určená ako súčet poloäek roz1ročfu, ktoý ĺorí prílohu č. 2 ako súčasť tejto Zmluvy o
dielo bol vytvorený ako súčasť ponuky Zhotovitel'a vo verejnom obstarávaní (ďalej len ,,Výkaz qiĺmeť').

4.3 Cena ďela obsahuje všetky naklady na zhotovenie diela" predovšeth-ýĺn náklady na pĺácu" všetky stroje,
vybavenie a zariadenie' ich pouävarrie a údržbu, ďalej všetky služby, ktore zabezpečujú reďizáciu prác,
dokončenie, údržbu počas reďizácie diel4 likvidáciu odpadu vznilĺnutého v súvislosti s realizáciou diel4
nráklady nazabeqečenie bezpečnosti a ochĺaĺry zďravia pri práci na staveĺrisku, znrluvné zárulqr, bankové
nĺáklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami Zmluvy o ďelo, vrátane zmlurme stanoven1inni
záx azkami a zodpovednosťou.

4.4Knĺlene ceny diela môže dôjsť ýlučne z ýchto dôvodov:
a) pľi nneno ľozsahu diela jeho rozšírením zo straÍry objednávateľ4 na zrĺklade písomnej žiadosti
objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Podkladom pre rľčenie zrýšenej ceny diela bude Výkaz rtŕmer. V
pľípade, ak bude požadovať objedruívateľ naviac práce, ktoré nie sú ocenené vo Výkaze výmeľ, Zhotoviteľ
predloä do 5 (piatich) dní od obdĺžania äadosti objednávatel'a návľh ceny ta\fchto pľác. Cena naviac prác
musí byť písomne odsúhlasená objednávatel'om;

b) pľi znene technického riešenia diela požadovarrého objednávatel'om, zľnefla ceny ďela bude v tomto
prípade riešená dohodou strrán, ýlučne naziklade písomného odsúhlasenia objednávateľom;

c) pri zmene sadzby dane z pridaĺrej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky anení o nnýšenú alebo
zĺiŽenú položku DPH;

d) zúžením predmďu plnenia objedndvatel'om formou vylúčerria akejkol\ek jeho položĺry
objednávatelbm na zifrJade písomného oznámenia adresovaného Zhotovitelbvi, v takom prípade sa cena
dielazlnžllje automaticky o cenu nerealizovaných položielg uľčenú zYýkazurýmeľ.

4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznaĺnil s povahou a rozsahom diela' vrátane potreby všet\ých
práv, ktoých nadobudnutie je potrebnépĺe nealizovanie diel4 podr'obne je mu znáĺnľry obsďr Výkazu qýrner.
Zhotovlteľ nie je opĺávnený účtovať objednávatelbvi äadne dodatočné nŕ/ľ.lady, hoci by pľe ľiadne
dokončenie diela ako celku podl'a projektovej dokumentácie boĹi potebné materialy, ýrobky alebo pľáce
nezahľnuté vo Výkaze Úmer, okrem ých, lĺoré vzniknú ĺazái<lade neskoršej požiadavky objednávateľa na
zÍnenu dle|a z dôvodov ustanovených v tejto Zm7ave o dielo a ktoré budú pľedmetorn jeho písomného
odsúblasenia podl'a tejto zmluvy o dielo.

čHnok V
Spôsob faktuľácie a platobné podmienlĺy

5.2. Zhotovlteľ je opľávnený účtovať objednávatelbvi cenu diela a objednávateľ je poviĺrný zaptatiť
Zhotoviteľovi cenu diela v dvoch častiach naziklade faktur:
a) 90o/o ceny po rcalizác1i 90olo stavebných prác určených na záú<lade finančného vyjadrenia ceny stavebných
pľác podl'a Výkazu ýmer(rozpočtu). Podkladom a zároveň podmienkou pľe vystavenie faktúry bude tiež
- predloženie stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetlqých dovtedy vykonaných prálc adodávok,
- fotodokumentácia priebehu prác, ktoých vykonanie je podĺnienkou splatrosti tojto časti ceny.
b) 10o/o ceny po odovzdaní a pĺevzaÍi ďela objednávateľom a po tom, ako budú riadne odstraĺrené pri
preberaní diela uplatnené vady alebo nedorobý. Tieto skutočnosti budú podkladom pĺe vystavenie faktury
na cenu diela a prílohami tejto faktury budú
- kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všet\ých vykonaných präc adodávoh
- kópia protokolu o odovzdarrí a pľevzatí diela
- záznan o odstránení vád a nedorobkov potvrdený stavebným dozorom,



-fotodokumentácia pľiebehu pľác, ktoých vykonanie je podmienkou splatnosti tejto časti ceny.
Splatnosť ceny bude 60 dní odo dňa doručenia faktúry na cenu objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ nedoľučí
objednávateľovi úplnú fakturu so všet\imi pľedpísan1ýrni prílohami, tak sa nezačne plynúť lehota splatnosti
cerry. ZmLuvné sfrany vzájornne konštatujú, že dohoda o lehote splafirosti faktury zhotoviteľa podl'a tohto
bodu nie je v hrubom nepomere k pĺávam a povinnostiam zhotoviteľa zo závälzkového vďahu zďoženého
touto zrĺiluvou.

5.3. Faktuľa - daňoý doklad bude obsahovať všetky naleätosti daňového dokladu podľa zá'kona č. 43112002
Z' z' o účtovnícwe v zrrení neskoľších predpisov zžú<ona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov, minimálne však:

a) označenie faktura - daňoý doklad ajej číslo;

b) nazov a adresu sídla objednávateľa a Zhotoviteľa a adĺesu' na ktoru má bý faktura zas\aĺá,lČo, oĺČ, ĺČ
DPH Zhotoviteľa aj objednávateľa;
c) číslo 'mluvY a ozrračenie diela;
d) označenie banky (ĺázov a adľesa banky, swIFT kód) a číslo účtu (aj v tvaľe IBAN);
e) datum dodania plnenia;

0 deň vystavenia a odoslarria faktuľy a lehota splatnosti;
g) vyšku faktuľovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, vyšku dane, celkovú fakturovarrú sumu
zaokruhlenú na dve desatinné miesta;
h) náležitosti pre účely dane z pľidanej hodrroty;
i) pečiatku a podpis Zhotoiteľa;
j) prílohy v zrnysle tejto Zmluvy o dielo.

5.4. Za správne vyčíslenie vyšky dane zpridanej hodnoty zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.

5.5. V prípade, že faktura a jej pľílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté naležitosti, objednávateľ sumu
ceny uvedenú na takejto fakture neuhĺadí a vľáti Zhotovitel'ovi s uvedením všetlaých nedostatkov, ktoľé sa
majú odshráĺriť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splaÚrosti začne plynúť
dňom riadneho doručenia opravenej faktriqy objednávatel'ovi'

5.6' Zhotoviteľ zďle objednávatelbvi fakturu spolu v 4 (štyĺoch) vyhotoveniach.

5.7. Platba sa považuje za ubĺadenú dňom odpísania jej sumy z účtu objednéyateľa v pľospech účtu
Zhotoviteľa.

5.8' Zhotoviteľ berie na vedomie, že spôsob fakfuĺácie sa bude riadiť v zrľrysle Príručky pľe prijímateľa'
operačný pľogram Kvďita životného prostredi4 podl'a ktorej objednávateľ úÍadí fakturu ďlotoviteľovi až
po vykonaní úh'ady faktury zo sfiany pos\rtovateľa nenávratného finančného príspevku.

článoľvl
Spôsob ľealizácie diela.

6.1 Zhotoviteľ je povinný dodräavať pri plnení tejto Zmluvy o dielo všetky súvisiace všeobecne závtimé
právne predpisy atechnické noĺmy.

6.2 Zhotoiteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a
overil si všetky s ým súvisiace dostupné informácie v takej mieĺe, že je plne oboanámený s jeho tvarom a
chaľakteristikou, hydľologicloýrni a klimatic\ými podmisnkami a možnosťami prístupu na stavenisko, ako aj
s potrebou všet\ých pľáv potrebných pre lealizáciu diela. Zhotoviteľ od objednávateľa v tejto súúslosti
nepoŽaduje, ani po prevzatt staveniska požadovať nebude, äadne ďatšie plnenie'

6.3 Zhotoviteľje povinný umožniť
a) objednávatelbvi,
b) stavebnému dozorq
c) oľgánom verejnej spľávy, vykonávajúcim činnosti v raĺnci svojich pľávomocí,



d) inej osobe opľávnenej na to všeobecne závĺizným právrrym predpisom alebo splnomocnenej
objednávateľom, pľísfup na stavenisko a na ktorékoltek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s
touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upľavujúcich problematiku poäaľnej
ochrany a bezpečnosť a ochĺanu zdľavia pri práci (BOZP). Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady
kooĺdinátoĺaBoZP'

6.5 Zhotoviteľ je povinný na požiadaníe odovzdať objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej
spôsobilosti všet\ých osôb, ktoý budú vykonávať dielo.

6.6
a) Ku dňu odovzdania staveniska (pĺacoviska) sa objednávateÍ zavinuje Zhotoútelbvi odovzdať:
1. projektovu dokumentacitq
2. stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavby (v závislosti na zákonných podmienkach)
3. oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozoľ, spolu s identifikačqimi údajmi tohto subjektu.

b) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoúska) sa Zhotoviteľ zaväzuje potvrdiť objednávatelbvi identifikáciu
osoby stavbyvedúceho.

6.7 Zhotovitel' počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom je povinný dodržiavať
všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú pľávnu zodpovednosť. Zhotoviteľ
je predovšet\ým povinný chľaniť ävofiré prostľedie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať
na stavenisku a priľahlých komrrnikáciách určených na dopravu rnateriálu poriadok a čistofu, odstraňovať
odpadky a nečistoty, ktoĺé vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné nĺĺklady a nesmie vypúšt'ď alebo
dovoĺiť vypúšťanie a\ýchkolVek toxic\ých odpadov alebo látok.

6.8 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnost' a ochĺanu zdraia pľi prácí a bezpečnosť
technic\ých zaľiadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných pĺác, najmä v súlade s ustanoveniami
vyhlášky Ministeľstva práce, sociiílnych vecí a rodiny Slovenskej ľepublilry č' |47120ĺ3 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podľobnosti na zaistenie bezpečnosti a oclĺ'any zďravla pľi stavebných pľácach a prácach s nimi
súúsiacich a podľobnosti o odbornej spôsobilosti na ýkon niektoých pľacovných činností. Zhotoviteľ
prebeľá plnú zodpovednosť za primeľanosť, stabilitu a bezpečnosť všethých pľacovných postupov a metód
qýstavby. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všet\ých osôb opĺávnených bý na stavenisku a
podniknúť všetky potrebné opatrenia na ocbĺanu životného prostredia na stavenisku a mimo neho talĺ, aby sa
zamedzilo škodam alebo ohrozeniu osôb ďebo majetku, alebo iným nepriamiým účinkom ĺealizácie
stavby. objednávateľ nezodpovedá za akékol'vek odškodnenie alebo kompenziĺcie splafué ktoĺémukolVek
robotníkovi alebo inej osobe vykonávajúcej práce na diele'

6.9 Zhotoviteľje povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný dennílĺ' a
to v jednom oľigináli a v jednej kópii pĺe objednávateľ4 ĺesp. stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú
všetky roďrodujúce skutočnosti, ýkajúce sa realizácie práce, predovšet\ým
a) ich časoý postup,
b) údaje o počasí (maximďna a minimďna teplota),
c) údaj o pľacovníkoch a ich počtoc\ mechanimroch,
d) rozsah a kvalita prác,
e) pľípadné odchylky od projektovej dokumentácie a ich zdôvodneni4
f) pľípadné vyjadrenia stavebného dozoru ďebo objednávatefu
g) pľípadné vyjadľenia projektanta
h) pdpadné pľeľušenia prác s ich odôvodnenírĺ1
i) iné údaje dôležité pre posúdenie hospodámosti prác a
j) údaje nevyhnuÍré pre posúdenie prác oľganmi veľejnej správy.
Stavebný dozor je oprávnený denne sledovať obsah stavebného deĺľríka. Za ýmto účelom zodpovedný
zŕlstlpca Zhotovtteľaje povinný predloäť stavebnému dozoru denný ziunan vykonanych pľác, najneskôĺ
nasledujúci deň na podpis. Stavebný dozor v stavebnom denĺíku vynaši svoj zuhlas prípadne nesúhlas s
obsahom deĺĺrélro zér.ĺamy a to s uvedením dôvodov nesúhlasu' Ak tak neurobí najneskôr do troch ĺĺní odo
dňa pĺeďoženiaziwlamu Zhotovitel'om má sa zato,že s obsahom zázrlaĺlu súhlasí.



6.10 Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania aprevzatia diela a uchováva sa minimĺálne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotoviteľ bude infonnovať objednávateľa o stave rozpľacovanosti diela (odsfraňovacích prác) na
pravidelných konholných dňoc[ ktoré bude organizovať podl'a poäadavky objednávateľa. Kontrolný deň
sa bude konať v termíne uĺčenom dohodou strán, najneskôĺ do 5 (piatich) dní od obdržania Žiadosti
obj ednávateľa Zhotovitelbm.

6'L2 Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o dodávateľoch, ktorí sa budú podiel'ď na
realizačných prácach na predmete diela. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať k zhotoveniu inému
subjektu. objednávateľ má pľávo vylúčiť z realizinie diela alebo ktorejkol'vek jeho časti hociktoĺého z
dodiĺvatel'ov Zhotoviteľa.

6.13 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy o dielo riadiť sa písornqfmi pokynmi objednávateľa. V
prípade ak pokyny objednávatel'a budú podľa názoru Zhotoúteľa nevhodné, Zhotoviteľ na to objednávateľa
písomne upozomí' Ak napľiek upozorneniu bude objednávateľ trvať na realizárcii pľedmetných pokynov,
Zhotoviteľ nezodpovedázapnpadné škody spôsobené nevhodn;imi pokynmi objednávateľa.

6.14 Zhotoviteľ sa zaväzvje, že akúkoltek ním spôsobenú alebo zapľíčinenú škodu pri ľealizácii diela
odsháni tak, Že uvedie vec do pôvodneho stavu na vlastné náklady, alebo nahĺadí spôsobenú škodu bez
zbytočného odkladu objednávateľovi. UrčeÍlie spôsobu odstĺĺnenia škody podl'a tohto bodu zľnluvy patrí
objednávateľovi.

6.15 Všetky podstatné časti diel4 stavebné materiďy, ýrobky, ich hlavné časti apodobne je Zhotoviteľ
povinný preďožiť na schvĺílenie stavebnému dozoru. Na vyäadanie rnu tiež musia byť preďožené ýlľesy, a
iné podklady súvisiace s pľedmetom plnenia'

6.|6 Zhotoviteľ použije pre dielo len qýľobky, ktoľé majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej
existencie stavby bola pri beärej údržbe zaraéená požadovaná mechanická pevnosť a stabilit4 požiarna
bezpečnost', hygienické poäadavky, ochrana zdtavia a ävotného prostredia. Za ýmto účelom materiály,
stavebné diely a vyĺobky zabezpečovane Zhotoviteľom musia byť dokladovarré certifrkárni v znysle zákona
č. l33l20l3 Z. z. o stavebných ýrobkoch a o zÍnene a doplnení niektoých zákonov a tie mateľiĺĺly, lĺtoré
tieto doklady nebudú mat', resp. nebudú zodpovedať Zmllve o dielo a požadovan1ýĺn skuškam, musí
Zhotoviteľ na vlastné náklady odsfrániť a nahľadiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzriknuté škody znáša
Zhotoviteľ. objednávateľ môže stanoviť termín na odstľĺíĺrenie chýb ich rozsúu.

6.17 Stavebný dozoĺje oprávneqý dať pľacovníkom Zhotoviteľa pokyn pĺerušiť pľácu, ak zodpovedný
pracovník Zhotovitel'a nie je dosiabnuteln1ý a ak je ohĺozerrá bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo
zdravie pľacujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávarré v požadovanej kvalite ďebo hľozia iné važne škody'
objednávateľ alebo stavebný dozor má plné právo namietať a žíadať Zhotoviteľ4 aby ihneď odvolď zo
stavby každého pracovníka" ktoľého Zhotovtteľ zabezpečlla ktoý s4 podt'a ich nazorq nespĺávne spĺáva
alebo je nezodpovedný, či nedbďý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého
prĺtomnosť na stavbe je zných dôvodov, poď'a mienlcy objednávateľa alebo stavebného dozoľq nežiadtrca.

6.18 Zhotoviteľ sa zavtánlje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zľetelhe označené fuemnou značkou
tak, aby mal objednávateľ a stavebný dozor prehl'ad o l'uďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska'
Fiĺemným štítkom neonačeného pracovníka má zástupca objednávateľa pľávo vykáuať zo stavby.

6.19 Zhotoviteľ je povinný odškodniť v plĺej ýške objednávateľa za všetky škody a naľoky súúsiace s
úmÍtím alebo zranením akejkolVek osoby, sffatou ďebo poškodením akéhokolvek majetku (iného ako dielo)
alebo životného prostredi4 ku ktoým došlo nasledkom realizácie diela alebo odstránenia všetkých jeho
vád.Medzi tieto naroky patria tiež náklady súúsiace s reklamáciami, súdnym alebo spravnym konaníľ1
nďrradami škôd iným osobáĺn' ktoré bude objednávateľ povinný zaplatrť, iným nakladom' poplatkom'
pokutou ďebo inou sankciou uloženou objednávatelbvi.

6.20 Zhotoiteľ je povinný mať uzatvorené:
! poistenie pĺoti poškodeniu diel4 s ýškou poishého kľytia min. vo ýške ceny pľedmefu zŕkazky s DPH



D poistenie pľoti všetloým rizikáru ktoré je poistením proti strate alebo poškodeniu akéhokol'vek majetku
dodaĺrého na stavenisko Zhotovitelbm alebo jeho subdoďĺvateľoĺr1 s ýškou poistného krytia min. vo ýške
ceny pľedmetu zrĺkazky s DPH.

Tieto poistenia musia bý platné počas celej doby reďizŕlcie stavebných pľác _ diela podl'a tejto znluvy a
Zhotoviteľ je povfuný to na ýrvu objednávatel'a kedykoľvek pľeukrĺzať. Zhotoviteľ preukaže
objednávateľovi existenciu vyššie uvedených poistení pľeďožením poistky ďebo poistnej zmluvy najneskôr
do 7 dní od účinnosti tejto Zmluvy.

6.2I Znluvné stľany v súlade s ustanovením $ 263 zríkona č,. 5l3/I99l Zb. obchodného zákonníka v zneĺlt
neskoľších pĺedpisov (ďalej aj ,,obchodný ziĺkonník") vylučujú pre pľávne vzťahy vypýajúce z tejto
zľnluvy účinnosť: ustanovenia $ 551 ods.1 štvrtej veý obchodného zákonníka; ustanovenia $547 ods.2,3,4
obchodného zakonníka; ustaĺrovenia $548 ods.2 obchodného zĺĺkonníka; ustanovenia $551 ods.2 druhej
vety obchodného zákonníka; ustanovenia $552 obchodného zákonníka.

6.22 Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaĺrí diela skryté pľekĺážky ýkajúce sa miest4 kde sa má dielo vykonať, a
tieto pľekrážky znemoäujú vykonanie diela dohodnuým spôsoboĺq je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez
zbytočného odkladu objednávateľovi a nawhnúť mu zÍnenu diela. Kým Zhotoviteľ nedostane písomné
pokyny objednávateľa uľčujúce spôsob a rozsďr o zÍneny dielaje Zhotoviteľ opľávnený vykonávanie diela
prerušiť iba v tej časti, ktorá je postihnutá skryĺými prekážkaĺni. Ak Zhotoviteľ porušil svoju povinnosť
zistiť pľed začatfun vykonávania diela pľekažky uvedené v tomto odseku a ozorá,uĺ.ljrť ich objednávatelbvi, má
objednávateľ voči nemu naĺok na nĺĺhĺadu škody.

6.23 Zhotoviteľ sa zaviinlje vyhotovovať a aĺchivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania
Diela najmĺ! nie však ýlučne všet\ých zakqývaných častí Diela. Na poäadanie objednávateľa sa
Zhotoúteľ zavťizaje sprístupniť objednávateľoú fotodokumentáciu a umožniť objednávatelbvi vyhotovenie
kópií fotodokumentácie. Pokiaľ sa Zmluvné stľany nedohodnú inďq povinnosť Zhotovitel'a archivovať
fotodokumentaciu zaĺriká odovzdaním fotodokumentacie objednávatelbvi pri odovzdaní apĺevzaÍi Diela.

6.24 Zhotoviteľ sa zaviinlje najneskôr do 7kďendríľnych dní odo dna podpísaĺria tejto Zmhavy o dielo
obidvoma Zmluvnýni stľanaľni preďoäť objednávateľovi zozranr svojich pľacovníkov a pľacovníkov
svojich subdod.ávateľov' ktorí budú vykonávať stavebné pĺáce a teĺrto zozĺI?Im sa zavänlje počas doby
zhotovovania Diela priebežne aktualizovať. Za omeškanie so splnením tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný
zaplatiť objednávateľoú zrrrluvnú pokutu vo qýške 100 EUR zakaňdý deň omeškalria.

6'25 Zhotoviteľ sa zaviizuje vykénať zo staveniska všetky osoby, ktoľé odmietajú dodľžiavať podmienky
ustanovené všeobecne zéxamými pľávnymr pľedpismi na úseku bezpďnosti a ochľany zdĺavia pri práci,
ochĺany pred poäanĺri' hygieny a ochĺaĺry ävofirého proshedia alebo osoby, ktoĺé tieto pľedpisy porušujú
ako aj všetky osoby, ktoré nie sú uvedené y zoaname> podl'a predchadzajúceho bodu (neýka sa osôb
poverených objednávatetom. Za ýmto účelom sa Zhotoviteľ zaviiafie zabezpeéiť, aby všetci jeho
pľacovníci, vľátane pĺacovníkov subdodávatelbv, absolvovali všetky príslušné školenia a disponovďi
všethýĺni nevyhnutnými certiÍikátľri, osvedčeniami a povoleniami.

6.26 objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela v rámci
pľacovnej doby poäadať pľacovníkov Zhotoviteľa ako aj pľacovníkov subdodávatel'ov o absolvovarrie
skušky na oveľenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej ľesp. psychoĺopnej látky. V pľípade
pozitílmeho ýsledku uvedených skušok sa Zhotoviteľ zaväzuje s okamätou účinnosťou odvolať z pĺérc na
dodávke stavebných pr6c previnilého pracovníka Zhotoúteľa alebo subdodávatel'a; pre vylúčenie
ďýchkoltek pochybností platí, Že odmiefuutie vykonania ďíúšky pĺacovníkom Zhotovitel'a ďebo
subdodávateľamápre účely tejto Zĺnluvy rovnaké účinky ako pozitívny ýsledok skušky.

6.27 Zhotovlteľ sa zavtizaje zabezpeéiť, aby sa jeho pracovníci, ako aj pĺacovníci subdodávatelbv, bez
súhlasu objednávatel'a nepohybovali alebo sa nezdržiavďi na častiach stavenisk4 ktoré bezprostredne
nesúvisia s ýkonom prác na Diele.

6.28 Zhotoviteľ sa zaviinlje nepoužiť bez pľedchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a akýkolvek
materiaĺ alebo qýĺobky, ktoré nie sú uvedené v Dokumentácii. Za týmto účelom sa zlrotoviteľ zavtauje, že
pri vykonávaní Diela nebude pouäty materiĺĺl, ktoý je škodlivý alebo svojou povahou inak nevhodný.
Všetky stavebné vyrobky a materiríly pouäté pri vykonávaní Diela musia spĺĺaľ kritfiá uvedené v právnych



pľedpisoch a pĺojektovej dokumentĺácii. Všetky stavebné výrobky pouäté pri lykonávaní Diela musia byť
bez alqŕchkoltek právnych vád a nesmie sa na vďahovať výhľada vlastnícfua akejkolVek tretej osoby.

6.29 Zhotoviteľ sa zaviizaje zabezpečiť si na vlastné naklady dodávku médií (voda" elekhika a pod.), a to
počas celej doby zhotovenia Diel4 vrátane zriadenia všetloých prípojok a inštalácie meľačov a ľozvodov'
Poplatky za pripojenie a dodávku méďí ako aj ďalších služieb s ým súvisiacich uhÍádza v celom ľozsahu
Zhotoviteľ.

Clánok VII
Zmluvné pokuty a náhľada škody

7.I v prípade omeškarria Zhotoviteľa s riadnym a včasn:ŕm odovzdaním rnluvného diela je Zhotoúteľ
povirrný zaplatlť objednávatel'ovi znluvnú pokutu vo ýške 0,5olo mrluvnej ceny diela za každý začaý deň'
omeškania" celkovo však maximálne do hodnoý 50 %o z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 v pľípade omeškania Zhotovitel'a s riadnyn a včasným uskutočňovaním mluvného diela v súlade s
Harmonogľamom je Zhotoviteľ povinný zaplaĺť objednávatelbvi znrluvnú pokutu vo ýške 0,5olo zmluvnej
ceny ďela zakaždý začaý deň omeškani4 celkovo však maximalne do hodnoty 50 o/o z celkovej aĺiluvnej
ceny diela.

7.3 V prípade vzniku niektoľého z dôvodov na odstupenie od zľnluvy, uvedených v bode 8.1 Zmluvy o ďelo
je olľem odstupenia od mrluvy, Zhotoviteľ poviĺmý zaplatiť objednávateľovi anluvnú pokutu vo qýške
25o/o zounluvnej ceny ďela.

7.4 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s odstrĺíĺrením vád a nedoĺobkov uvedených v zápise o odovzdaní a
prevzatt ďela v dohodnutom termíne, ďebo ak Zhotoviteľ neodsfiiĺni vady diela uplatnené objednávatelbm
v záručnej dobe v zľnysle čt. Dq bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo včas, je povinný zap|atiť objednávatelbvi
zľnluvnú pokutu vo qýške 100,- EUR zakažd{t vadu a každý začaý deň omeškaniaaž do ich odsnánenia.

7.5 v prípade ak Zhotoviteľ neumoälí objednávateľovi či stavebnému dozoru kedykoltek kontrolu
prebiehajúcich stavebných prac je povinný zaplanť objednávatelbvi zĺnluvnú pokutu vo ýške 500 Euľ za
každý jednotliÚ aj opakovaný prípad takéhoto postupu.

7 '6 v prípade porušenia povinnosti Zhotovitel'a mať platné poistenie v ľozsahu uĺčenom touto Zmluvou o
dielo' je povinný zaplatiť objednávďelbvi zmluvnú pokutu vo ýške 5o/o z ceÍI! diela a to aj opakovane'

7.7 v prípade ak sa na stavenisku bude nachádzať osoba neuvedená v zoz;ÍIame osôb predloženom a
aktualizovanom ZhotovitelbÍ', je Zhotoúteľ poviĺrný zap|atiť objednávatelbvi zrnluvnú pokutu vo ýške
200 EUR zakúdé takéto porušenie povinností.

7'8 V prĺpade omeškania je Zhotovitel'a s pĺeďožením dôkazov o existencii poistení poď'a ust' bodu 6.20
tejto znluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplaťiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo ýške l00 EUR denne za
každý deň omeškarria'

7.9 v pľípade ak Zhotoviteľ poruší niektoru, zo svojich zmluvných povinnosti uvedených v bodoch 6.18,
6.25, 6.26' 6.27, 6.28, tejto Zmluvy o dielo, je povinný objednávateľovi zaplatiť arrluvnú pokutu vo ýške
200 EUR za každý jednotliý prípad porušenia zmluvy.

7' 10 Týĺĺito zľnluvnými pokutami nie je dotknuý naľok strán na uplatnenie nĺáľoku na nďľadu škody, lĺĺoý
ostava v celom ľozsahu zachovaný.

7.II Zhotovlteľ do 7 dní od účinnosti tejto Zmluvy z|oži na bankoý účet objednávateľa zábezpeku vo
ýške 2 600'00,-EUR. Táto zitbezpeka slúži na úhĺadu zĺrúuvných sankcií, nďrľady škody a ostatných
pohľadávok, ktoré vzniknú objednávateľovi voči Zhotoviteľoi na záfl<lade tejto Zmluvy o dielo alebo v
súvislosti s ňou. V prípade vzniku pohl'adávky objednávďeľa voči Zhotoviteľovi, objednávateľ ozrámi
Zhotoviteľovi ýšku tejto pohľadĺívky a jej úhĺadu zo srrmy zloženej zábezpeky. Výška dožsĺej zébezpelry
sa ým nĺži o príslušnú sumu a Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 dní po doručení takéhoto ozrámenia
zapIattť objednívateľovi (prevodom na bankový účet) taku sumu ktorou doplní zLoŽenú zábezpeku na



dohodnufu \ďšku 2 600,00,-EUR. Nedoplnenie sumy zéhezpeky podl'a pľedchádzajúcej veý v stanovenej
lehote je porušením zľnluvnej poviĺurosti podstatnýrn spôsobom. Po zaplatení celej ceny diela podľa bodu
5.l. tejto Zmtuvy o dielo, je Zhotoviteľ opľávnený poilaďď objednávatel'a o wátenie zloženej zábezpeky,
resp. jej nevyčerpanej časti a objednávateľ je v takom prípade povinný wátrť zábezpeku' resp. jej
nevyčerpanú časť Zhotovitelbvi najneskôľ do 7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil.

7.I2 Zábezpeku podl'a pĺedchádzajúceho bodu tejto Zmluvy o dielo môže zloäť Zhotoviteľ aj vo forme
bankovej zĺĺruky, kĺorá umofuí jej uplatnenie v znysle predchádzajúceho bodu na ulu'ádzaĺlie tam
uvedených pohl'adávok a v tejto bankovej zánrke musí byť jedinou podmienkou uhĺadenia pohlaďávky
nárok vznesený objednávatel'om bez dodatočných obmedzení stanovených bankou ďebo Zhotovitelbm.
Banková zŕrukamusí bý platrá po dobu o mesiac presahujúcu dohodnu!ý termín úončenia reďizácie diela.
V prípade čerpania finaĺrčných prostriedkov z bankovej záraky je v Zhotoviteľ povinný doplniť vyšku
bankovej záľllky do 7 dní tak aby opätovne zodpovedďa požadovanej ýške, teda 2600'00,-EUR.
Nedoplnenie sumy zábezpelq podlb predchádzajúcej veý v stanovenej lehote je porušením zrnluvnej
povinnosti podstatrým spôsobom. Po zaplatení celej ceny dieta podľa bodu 5.1. tejto ZÍnluvy o dielo' je
Zhotoviteľ oprávnený požiadať objednávateľa o vrátenie zaručnej listiny, a objednávateľje v takom prípade
povinný vrátiť záručnú listinq ak už nemá äadne nĺĺľoky, ktoĺé by z nej mohol uplaňovať, a to najneskôr do
7 dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil. original bankovej zaruky je Zhotoviteľ povinný
odovzdať objednávatelbvi najneskôľ do 7 dní od účinnosti tejto Zmluvy.

7.I3 y prípade omeškania dodávatel'a so zaplatením zibezpeky podl'a bodu 7'11 tejto Zmluvy alebo
pľedloženia listiny bankovej záni<y podľa bodu 7.12 tejto Zmluvy, obdobne aj omeškania s doplnením ich
vysky na stanovenú hodnotu, je Zhotoviteľ poviĺĺrý zaplaťrť objednávatelbvi zĺnluvnú pokutu vo ýške 500
EUR za každý deň omeškaĺria' celkovo však maximalne do vysky požadovanej zíbezpel<5,'

čt,ĺooľ vľr
odstúpenie od zmluvy

8.1. objednátvateľ môže odstupiť od tejto Zmluvy o dielo, čiastočne odstupiť od tejto Zmluvy o dielo, ďebo
odobrať Zhotovitel'ovi časť ĺealizovaných ýkonov a nechať ich ľealizovať tľetími osobaĺri rra primerané a
preúazané nráHady Zhotoviteľa bez ohľadu na ceny určené podt'a Yýkan ýneľ, a to z nasledovných
dôvodov leäacich na stľane Zhotoviteta:
a) ak Zhotoviteľ je v omeškaní s reďizáciou ďela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pätrásť) dní;
b) ak Zhotoviteľ preukázatelhe nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po písomnom
upozornení zo strany objednávatel'a nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14 (štrnast) dní od doručenia
písomného upozomenia;
c) ak Zhotoviteľ inak podstatn;ýrn spôsobom poruší tuto Zĺnluvu o dielo. Pod podstatným porušením tejto
Zmluvy o ďelo sa rozumie predovšetlqým porušenie povinností Zhotoviteľa ustanovených v bodoch 6.19 a
6.20 a opakované porušenie ďalších povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o ďelo.
d) ak na Zhotoúteľa bude vyhlasený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu.

8.2. Ak nastarre okolnosť uvedená v bode 8.t _ odobĺatie Zhotoviteľovi časti ĺeďizovaných ýkonov a
prenechaĺrie ich reďizácie tľetími osobami, objednávateľ si uplatrí u Zhotoviteľa preukazatelhé zqŕšené
náklady. Preukĺízatel'né zýšené náklady musí zlrotoviteľ uhĺadiť objednávatelbvi najneskôr do 10 dní od
kedy bol na ich úhĺadu vyzvaný.

8.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený odstupiť od tejto Zm7uvy o dielo okľem prípadov ýslovne uvedených v
tejto Zmluve o dielo.

8.4. Pokiaľ sa od tejto Zmluvy o dielo odstupi a strarry sa písomne nedohodnú inak,
a) Zhotoviteľje povinný okarržite zastaviť práce' okrem pľác neodkladnýc\
b) zĺrrluvné strany vykonajú prevzatie doteľaz vykonaných prérc adodávolq o čom vyhotovia pĺotokol, ktoý
podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvďite a v
súlade s touto Zmluvou o dielo, ktoré objednávateľ prevezxne a Zhotovitelbvi uhĺadí,
c) Zhotoviteľ bezodkladne stavenisko opustí, pričom do momentu opustenia staveniska zabezpeči ochľanu
staveniska.



8.5' Pod neodkladnými pľácami sa rozumejú pľáce, ktoľých nevykonarrie by moblo spôsobiť ohĺozenie
ävota alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prosfredí, majetku objednávateľa alebo tretej
osoby.

8.6' obidve zmluvné starry môžu ukončiť tuto Zmluvu o dielo odstupením v prípade, ak zrluva
nenadobudne účinnosť do 2 rokov od jej podpísania zĺluvn;ýĺni sfranami.

čHnotĺuĺ
Odovzdanie a pľevzatie dielao aĺručná dobu a zodpovednost'za vady

9. 1. Predmetom odovzdani a a prevzatia bude celé dielo naľaz.

9.2. Zhotoiteľ je povinný písomne ozrarniť objednávateľovi najneskôĺ 14 (štrnasť) dní vopľed, kedy bude
predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na zlíklade návrhu Zhotovitefu objednávateľ nlo|él
najneskôr do siedmych ĺĺnĺ písomnou pozvánkou pĺebeĺacie konanie, na ktoľom si zmluvné strany dohodnú
časoý program odovzdania diela'

9.3' K preberaciemu pĺotokolu je zhotoviteľ povinný pripraviť a objednávatelbvi odovzdať tieto doklady:
a) v prípade, ak budú pouäté: atesty a certifikáty qirobkov, osvedčenia o slĺuškach pouäých rnateriálov a
konštrukcií,
b) dokumentáciu priebehu všetkých ľeďizovaných stavebných prác (fotogĺafie, prípadne videozaznamy),
c) kópiu Stavebného denníka'
d) geodetické poľeďizačné zameľanie skutočného vyhotovenia stavby, ktoré bude spĺňať predpisy
zodpovedajúce zápisu do katastra nehnutelhosti,
e) doklady o likvidácii odpadu v súlade s pľávnymi predpismi,
f) iné zápisy a doklady reďizovaných prác poď'a dohody sffáĺr,
g) porealizačné vyjadrenia sa správcov existujúcich inänieľskych sietí' ak sú podläpredpisov vyžadované;
h) všetky ďalšie doklady vyžadované právnymi norĺnarri pri kolaudáciu diela.

9.4.o odovzdaĺrí aprevzatídielaspíšeobjednĺávateľaZhotoviteľprebeĺacípľotokol.

9.5. objednávateľ sa zavžizaje dielo pĺevziať v prípade ak bude dielo bez viĺd a nedoľobkov a Zhotoiteľ
odovzdá pri preberacom konaní objednávateľovi všetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zrnluvy.

9.ó. V prípade ak objednávateľ bezdôvodne odmietre dielo pĺevzlať, dielo sa považuje za prevzate a
odovzdané v deň preberacieho a odovzúĺvacieho konani4 alebo v deň' kedy sa takéto konanie malo konať.

9.7. Pľebeľací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsďrovať najmä:
a) zäkJaóné údaje o diele,
b) zoznam odovzdaných dokladov,
c) prehlĺásenie strán o toÍrL že Zhotoiteľ dielo odovzdĺĺva a objednávateľ dielo preberri pokiaľ
objednávateľ nevyräje svoje právo odmietrruť ďelo preváa{
d) podpisy oprávnených zástupcov zľnluvných sfrĺĺn,
e) ďzku trvaĺria zaručnej lehoý,
f) termíÍL do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko.

9.8. Ak objednávateľ odmieÍre prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré
dielo neprevzal. Po odstľránení vád a nedorobkov, pre ktoré ďelo nebolo prevzaté objednávatel'om, opakuje
sa prebeĺacie konanie podľa tohto članku Zmluvy o dielo'

9 .9 . Zhotovlteľ zodpove dá za to, že dielo bude zhotovené podlb podmienok tejto Zmluvy o dielo a že počas
zaručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Ztnluvné stľany sa dohoďi, Že zélruénä doba bude tľvať 60 (šest'desiat) mesiacov a zaéína plynúť odo
dňa odovzdania a prevzatia ďela bez vád a nedorobkov. V prípade' ak bude dielo odovzdávané po častiach,
ziručná doba plynie na každú sarnostatne odovzdávanú časť diela osobime.



9' 1l ' Práva zo zodpovednosti za vady musia byť upĺatnené u Zhotoviteľa v zmučnej dobe, inak tieto pĺáva
zanikajú.

9.l2. objednávateľ onléĺrli Zhotovitelbvi bez zbytočného odkladu vady diel4 ktoľé sa objavili počas
zaľučnej doby a ktoľé sa vyskytli aj napriek primeranej staľostlivosti po odovzdaní ďela (sloyté vady).
V ozniĺmení objednávateľ uveďe ako sa vady prejavujú. K oanámeniu prípadne pľedloží dôkazné
prostriedky a navrhovaný teľmín ich odstánenia.

9.I3 . Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 (piatich) pľacovných dní po jej obdržaní a následne
dohodnúť s objednávateľom a podlb okolností aj s pĺojektantom spôsob a primeľanú lehofu bezodptatného
odstľánenia vady. Ak reklamuje objednávateľ u Zhotoviteľa vady zlrotoveného diela v zĺáľučnej dobe, je
Zhotoviteľ povinný tieto odstrĺánit'v technicky najkľatšom možnom čase. objednávateľ môže poskyĺrúť na
požiadaĺrie Zhotoviteľa dlhšiu lehofu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V pľípade, ak nedôjde
medzi stranami k dohode ohl'adom lehoý na odstránenie viád ďel4 tato lehota bude 30 dní od obdržania
ľeklanrácie objednávateľa Zhotoviteľom.

9.14. objednávateľ môŽe zadať odsbánenie nejakej vady tľetej sfrane na naklady Zhotoúteľa. Môže tak
urobiť vtedy, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstrĺĺni včas. objednávateľ je povinný informovať
Zhotoviteľa minimálne 10 (desat) dní vopľed o svojom úmysle zadať odstranenie vady tretej strane. Ak
Zhotoviteľ sám neodstľáni talcito vadu do 10 (desiatich) dní od obdržania inforrrácie podl'a predchádzajúcej
vety' objednávateľ môže z'adať odsÚánenie tejto vady tľetej strarre. Primerané nráklady súvisiace s
odstľánením vady budú vytlčtované Zhotovitelbvi, ktoý ich uhĺadí objednávatetbvi do 5 (piatich) dní od
doručenia faktury.

ClánokX.
Využitie subdodávatel'ov

10.1. Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 3 k tejto zĺiluve zozĺ'am všet\ých svojich subdodávatelbv
(identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v
rozsahu meno a priezvisko, adresa poby[ dátum naľodenia. Až do splnenia tejto ZÍrúuvy je zhotoúteľ
povinný oznrímiť objednávateľovi akrikolŤek rnenu údajov o subdodávateľovi.

Í0'2' Zhotoviteľ je opľávnený kedykoltek počas trvania tejto Zmluvy vyrneniť ktoréhokoltek
subdodávateľ4 a to za predpoklada' Že noý subdodávateľ spĺňa poäadavky uvedené v ust. $ 41 ods.1 písm.
b) zákona č.343l20I5Z.z o verejnom obstarávani a o 7mene a doplnení niektoqých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďďej ,ZvO"), ako aj povinnosť zápisu do ľegistra pmhrerov veľejného sektor4 ak
zál<on pre takéhoto subdodávatel'a tento zápis vyžadu1e. Najneskôr 7 dni pred prijatím subdodrávky od
nového subdodávatel'a alebo od uzawetia zmluvné vďahl s noým subdodĺ{vatelbm (podl'a toho ktoľá
udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný onémiť objednávatelbvi (identiÍikačné) údaje o novom
subdodávateľovi a o osobe oprávneĺrej konať za nového subdodĺívateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, dátum naĺodsnia a zÍroveÍl pľedloäť objednávatelbvi doklady pľeukazujúce, Že noý subdodávateľ
splňa podmienky účasti osobného postavenia v rozsďtu požadovanom ust. $ 41 ods. 1 píľn.b) ZYo. Až do
splnenia tejto ZÍnluvy je zhotoviteľ poviĺrný oznámiť objednávateľovi akukolVek zrnenu údajov o novom
subdodávatelbvi.

l0.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotoúteľ povinný plniť v pľípade subdodávatelbv,
ktorí mu dodávajú tovary.

10.4. v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností ýkajúcej sa subdodávatelbv ďebo ich zmeny (napr.
neoznĺĺmenie zÍneny subdodiĺvateľa' nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti
podľa ust. $ 41 ods. 1 písm. b) Zvo, alebo vyuätie subdodávateľ4 ktoqý nespĺňa podmienky podl'a ust. $ 4 1

ods' 1 písm. b) Zvo ďebo povinnosť zapisu do registra paľmerov verejného selr:tor4 má objednávateľ právo
odstupiť od Zmluvy a má nráĺok na zmluvnú pokuĺr vo ýške 5o/o z cen! za dielo, za každé porušenie
ktorejkolVek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.



čtánoľxl.
Všeobecnó a záverečné ustanovenia

LI.1. Zonan osôb, ktoqých zdĺoje a kapacity boli Zhotovitel'om pouäté na preukĺázanie splnenia podmienok
účasti:
1..................
2.. .....................
3. ............... .......(uvedie sa podlb potreby)

11.2. osoby uvedené v bode 11.1. zodpovedajú za plnenie tejto zmluvy spoločne a nerozdielne spolu so
Zhotoviteľom v znysle ust. $ 511 ods.l občianskeho zdkonnílĺa ( zakon č,.40/1964 Zb. v zľrrcru neskoĺších
predpisov)' Ak dlh voči objednávatelbvi splní Zhotoviteľ ďebo jedna z osôb uvedených v bode l1'2. tejto
zrĺrluvy, povinnosť ostafirých zanikne. Velkosti podielov na dlhu u jednotliých ĺtlžníkov nie sú pÍedmetom
tejto Zmluvy. osoby uvedené v bode 1l.1. tejto zmluvy svoj závŕizok spoločný so Zhotoviteľom potvĺdzujú
podpisom tejto Zĺúuvy.

I|'3. Zoanam osôb zodpovedných zarealizárciu stavebných pĺĺác: ...'..'..' .....'...'.(musí sa zhodovať s osobami,
horé úspešný uchódzač uviedol pri preulrazovaní splnenia podmienok účasĺi technickej a odbornej
spôsobilosti.). Zhotoviteľ môže počas plnenia tejto zĺnluvy pouäť aj iné osoby zodpovedné za realizáciu
stavebných pľác, ale musia to byť osoby s minimiĺlne ľovnalcými kvalifikačnými pľedpokladmi a tuto
kvalifrkáciu musí Zhotoviteľ pľeúĺázať objednávateľovi najneskôr tri dni pred začatím činnosti ýchto osôb
na dodávke ďela a to spôsobom ľovnalqým' ako bol povinný preukazať kvďifikačné pľedpoklady osôb
zodpovednýchzarealizálciu stavebných prác. V prípade ak tento postup Zhotoviteľ nedodrä, nernôžu sa iné
osoby zúčastiovať na dodávke diela ako osoby zodpovedné zaĺealizäciu stavebných pľác.

11.4. Pri plnerrí tejto Zmluvy o dielo sa riadia anluvné straĺry v prvom rade jej ustanoveniami Právny vďah
zaĺožený touto Zmluvou o dielo sariadi právnym poriadkom Slovenskej ľepubtíky.

11.5. s výnimkou štafutárnych zástupcov objednávateľa resp. inej osoby výslovne písomne splnomocnenej
štatutárnymi zásfupcami objednávateľ4 nemajú äadne retie osoby akékot'vek oprávnenie rokovať alebo
dohodovať so Zhotovitel'om zĺlenu podmieľrok tejto Zmluvy alebo meniť dohodnuý rozsah Die14 Cenu
Diela ďebo akokolŤek meniť ustanovenia tejto Zmluvy.

11.6' Pre vylúčenie ahŕchkoltek pochybností platí, že akékol'vek Zhotovitel'om poslqytnuté r1ýkony nad
dohodnuý rozsah Die14 prípadné pľĺĺce naviac' zlepšenia a pod., ktoré nebudú objednávatel'om vopľed
ýslovne písomne uznané forĺnou písomného dodatku k tejto Zm7uve, nebudú objednávĺeľom Zhotoviteľovi
uhĺadené aZhotovlteľ nieje opľávneqý požadovať ich zaplatenie z akéhokol'vek dôvodu.

l1.7. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inalq všetky písomnosti musia byť doručované na adreqy
strán uvedené v čl. I tejto Zmluvy o dielo ďebo na iné adľesy, ktoru si stľany oznámia. Písomnosť sa
považuje za doručenú za nasledovných podmienok:
a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti opľávnenej osobe atebo inej osobe opĺávnenej
prijímať písomnosti zatúto mrluvnú strarru a podpisom takej osoby na doručenke ďďebo kopii doručovanej
písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. ďebo kuriéľnej služby doručením na adresu
znluvnej strany a v prípade doporučenej zasielky odovzdaním písomnosti osobe opľavnenej prijímať
písomnosti za tífio nnluvnú stľanu a podpisom takej osoby na doručenke, najneskôľ však uplynutím 3' dňa
nasledujúceho po dni podania zĺĺsielky na pÍepravu' a to bez ohľadu na úspešnosť doľučenia a bez ohľadu na
to, či sa drutrá zĺnluvná strana s písomnoďou oboznámila alebo nie.

11.8' Žiadna zo anluvných strrán nesmie postúpiť práva apovinnosti vyplývajúce z tejto Zn|uvy o dielo na
tretiu osobu bezpredchildzajúceho písomného slihlasu drutrej zrnluvnej stany.

1 l.9' Akékoltek dohody, ztrleny, alebo doplnenia k tejto Zmlave o ďelo sú pre straĺry záviimé len vtedy,
keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo môže
pľedkladať ktorakoltek zo zĺnluvných stĺán. Dodatky k tejto Zmfuve o dielo, môžu zľnluvné sÚany
uzatváĺať v súlade s ustanovením $ 18 ZVo.



11.10. V pľípade zmeny obchodného men4 atestov, čísla účfu ďebo iqých údajov alebo skutočností,
potľebných pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, každá zo zĺľúuvných strĺán oznámi tuto skutočnosť
bezodkladne druhej zrnluvnej strane.

11.11. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sú oddelitelhé v tom zľrrysle, že neplatnosť niektorého z
nich nespôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokiď by sa v dôsledku ZÍneny pľávnej úpravy
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do ľozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len
''kolízne ustarrovenie'') a predmeÍrý ro4poľ by spôsoboval neplatnosť tejto Zm7avy o dielo ako takej, bude
tiúo Zm7uva o ďelo posudzovaná akoby kolízne ustanovenie rrikdy neobsahovala avďah zľnluvných stľan
sa bude v tejto zráležitosti spľavovať všeobecne závllunými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany
nedohodnú na znení nového ustanovenia' ktoré by nahĺadilo kolízne ustanovenie.

II.12. Prílohami tejto Zmluvy o dielo sú:
Príloha č. 1 _ Haľmonogram prác
Príloha č. 2 - oceľrený Yýkazvýmer
Príloha č. 3 _ Zozrleĺrl subdodávatelbv

11.13. Táto Zĺrúuva o dielo sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazykll, po dvoch pre
každú zo zmluvných strán.

ll.l4' Tiúo Zmluva o ďelo nadobúda plaÍrosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvn;imi sÍanami a účinnosť
po splnení nasledovných podmienok:
_ zverejnenie zmluvy v súlade s $ 47a ods. 1 občianskeho zrákonník4
- objednávatelbvi budú preukazatelhe pridelené finančné prostriedky na krytie nakladov na nadobudnutie
pľedmetu záŕĺ.azky,
- proces tohto verejného obstaľávania bude preukazateľne schvrĺlený posýovatel'om finančných
pľostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie pľedmetu zŕl<azý, tzv. dňom doručenia kladnej správy
z kontroly verejného obstaĺávania od poskytovatelä

Podmienky uvedené v tomto bode musia byť splnené kurnulatívne.

11.l5. Zhotoviteľ sa zavžizuje sfipieť ýkon kontroýaudifu súvisiaceho s dodávaqými prácami kedykotŤek
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenáwatného finančného príspevku medzi príslušným
riadiacim orgáĺrom a objednávateľom a to opnávnenýni osobami, najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Utvaľ vnútorného.auditu fuadiaceho oľgĺáĺru ďebo Sprosftedkovateľského orgánu a nimi povererré osoby,
c) Najvyšší kontrolný urad SR, Urad vlĺídneho auditu, Čertifikačý oľgan animi poveľené oioby,
d) organ audifu, jeho spolupľacujúce oľgĺáĺly a osoby poverené na ýkon konfioly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvoľa audítorov,
f) orgrán zabezpečujúci ochľanu Íinančných záujmov EÚ.

v ľ.*hn-'.}-k'..l 9:l* día 26 . lJ6. ? o2 c V Kamenici , oĺa'K.,99.3p.z.

Za objednávateľa: ZaZhotoviteľa:

l}íĺ'l'tS1S.ľ.o.
KAMEI{IO{

Ladislav Oravec
Staľosta obce

Slavomír
Konateľ

,09(b
.ĺČlČo 3ó
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KRYGĺ LlsT RozPoČTU

-Kompostáreň Malý slavkov (zadanie}

Malý Shvkov

obec Malý Slavkov

DlNlS,s.r.o.

ĺng.orság

36/856-,24 sK2m1733219

T.4.Tn

Názov stavby

lČ DPH

Rozpďet čÍsĺo Dňe Poĺoži€k

JKSO

EČo

Mi€sto

lČo

objednatrabľ

Projektant

zhotovit€ľ

Spracoval

CPV

CPA

Memé a účelové jednotky

Náklady/1mj. Nákladyl1mjPočet Počet PočetNáklady / 1 mj.

Rozpočtovénákladyv EUR

í 1 586'02

I076,00

0,00

0,00

0,00

2066.,2,02

3 0,00

5

iMontáŽ

n 0,00

iMoľrtaŽ

HSV rooaavry

7 izRN (r. í4)

rozp. náklady

Pĺáce nadčas

I : Bez pevnej podl.

't1

(r.8-íí)

21 0,00

náklady

čĺnncť

ľajšie rozpočtové nákhdy

0,00

z rozpočtu 0,00

(r. í3_í8)

0,00

0,00

0,00

0,00

pÍcredia

VRN 0,00

0,00

nakbdy

17

2

13

'l4 iPÍojekto/é prace

15 ist'ďerÉ podmienky

ĺ6

't8

19

25 iCena s DPH (r.23-24)

20662,02

4132,40

24794,42

D icelkovéĺákladľ

24 IDPH 2o,m % z 20w4Ú2

23 istič€t 7' 'l2, 1*n

Projektant

č?-

?c. 3Ó

Dátum Pgcpe

.ľ.o.

5 Ó2. . lť Dtľ{ st(?o?l't3'l9

okr. SABTNOV
Td 

' 
090s 25? ĺ79' íI|15

objednávateľ

i

Prĺpočty a odpočty iE

0,00

0,00

0,00

Ž3 objednávatďa

$ri{M q/9fu trilKRos 4.ld- gĺ'0710 ĺĺ
Sfena I z 1



Rekapitu lácia objektov stavby

Stavba: 010 -Kompostáre Ma! Slavkov (Zadanie}

objednávateľ:

Zhotoviteĺ:

Mle8to;

Obec Mal Slavkov
DlNlS,s.r.o.

Mal Slavkov

Spracoval:
Dátum:

lng.orság
30.4.2020

Kd Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH oatatné ZRN HZS VRN Kč

so 0í
072

Kompoctáľe jĺ Mal Slavkov
010 -Kompostárejĺ Mal Slavkov (Zadanle)

mo82.o2l 11Fl2,&
m6B2.O2l 41s2.N

21794.42

24794,42
o.ool 20 662.021 0,00

o.ool 20 662.021 0,00

o.ool 0,00

o.ool 0.00

Gelkom m862,o2 4132,4Ít 21794,1? 0,@ 20882,02

lco 3Ó

0,00 0'@

S, s.r.o.

0,00

*

C)

* ) *

a

*

<)

N L .tI

cf-

s9ír@rnÓ ryĺaíím cENxRoB 4' t l. 04í'07 ío 1 1

Sbene 1 z 1



RozPocET s VYKAZoM \íYMER
Stavba: 010 -l(ompostáľeň Malý Slavkov (Zadanie)

objekt: Kompostáreň Malý Sbvkov

objednávateÍ: obec Malý Slavkov

Zhotoviteľ: DlNlS,s'r.o.

Miesto: Malý Slavkov

Spracoval: lng.orság

Dátum: 30.4.2020

Č. KÓd poloŽky Pops MJ MnoŽstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

,| 12',t101112
Odstránenie omĺce s premiesh. na hromady, so zloŽenĺm
na yzdialenosť do 'l00 m a do 1000 m3 m3 17_000 0.897 15.249

2 '122201102
odkopávka a pĺekopávka nezapaŽená v homine 3, nad
100 do 1000 m3 m3 136.000 3.460 470.560

3 12220-'t109 Prĺplatok za lepivosť horninv tr.3 m3 136.000 0.939 127.7A4

22 132201',t01 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 19.000 28,509 541,671

4 16220',t102 1.507 233_585
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad
20-50m m3 155,000

5 '162501105

Vodorovné pľemiestnenĺe výkopku po spevnenej ccďe z
horninytr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za kaŽdých
ďalšich a začatých 1000 m m3 2 325.000 0.390 906,750

6 167102102 0-985 152.675
Nakladanie neuĺahnutého výkopku z homĺn tr.1-4 nad
1000 do 10000 m3 m3 155,000

7 't71201202 UloŽenie sYpaniny na skládkv nad 't00 do 1000 m3 m3 155.000 0.626 97.030

I 171209002
Popĺatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
ostatné m3 155.000 o.475 73.625

9 18íí0-1102 Úpĺava pláne v zárezoch v hom. tľ. 1'4 so zhutnením m2 340,000 0.394 133.960

21

HSV Práce a dodávky HSV

Zemné

Zakladanie

Zvislé a

20 662,022

2671 í492

33

I5

konštrukcie

Komunikácie

10 215901 101
Zhuhenie podložia z rasťej hominy 1 až4 pod násypy, z
hornina súdžných do 92oÁ PS a nesÚdŽných m2 340.000 o.207 70,380

1'l 27',t571111 Vankúše zhutnené @ základy zo Štrkopiesku m3 2.280 27.471 63.546

23 274ŕ13ŕt12 Betón základových pásov, prostý tr.C 20125 m3 16.720 92.417 1545.212

14 289971211
Zhotovenie vrstvy z geotextllie na upravenom povrchu v
sklone do 1 : 5 . šĺrkvod 0do 3 m m2 340.000 0.600 204.000

20 ô936654510 Textília Geofiltex 63 63/50 w ď,n2 10016 PP m2 367,200 2'1irô 788,011

l.
ilulu'ĺuo nosné (m3) PREMAO 5(lÉ5Ý5s betónovou
lvýplňou hr.250 mm1'127130227 m3 't4.250 166.589 2 373.893

l.
|vý"tuz pre murivo nosné PREMAG s betónovou výplňou z
locele 1050511361825x5 t í'306 690,636 1 171,007

ĺzIsoĺgoĺ ĺ ĺ ĺ
Podklad zo štrkodMny s ľozpresbetĺm a zhutnenĺm, po
zhutnenĺ hr' 200 mm m2

I

34o,oool 5,884 2 000,560

ĺslseĺĺgoĺĺs
Kryt cementobetÓnový cestných komunikácií skupiny CB l
pĺeÍDZ l a lĺ. hr.200 mm m2 34o.oool z2.000 7 480.000

$í.M s}d&m trNKffi 4. H' gl'ď t0 í'
Strana 1 z 2



ROZPOCET S VYI(AZOiJI VYMER
Stavba: 010 _Kompostáreň Malý Slavkov (Zadanie)
objekĺ Kompostáĺeň Maý Slavkov

objednávateľ: obec Malý Slavkov

Zhotovitel: DlNlS,s.r.o.

Miesto: Malý Slavkov
Spracoval: lng.oĺság
Dáfum: 30.4.2020

Č. Kód poloŽky Poprs MJ Mnoävo
celkom

Cena
jednoť<ová Gena celkom

28
|P'""un hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s xrvto. l

|asfaľtovým akejkofuek dĺžky obiektu lt9982251 I 1 369.383 2212.604s.seol

99 Presun hmôt HSV

Celkom

2

LN s T

2A 662,022

S, s.r
-l

a ŕo

* 7332t9lČo só É opľt
.k

2
*

ý!ffió sťriM cEt{XRos ĺ. 3d. oaĺ'o ĺ0 í ĺ
Stanta2 z2



HARMONOGRAM STAVEBNYCH PRAC

Stavba :KoMPoSTÁREŇ V oBcl MALÝ SLAVKoV

5í 52 53 54 55 56 57 58 59 6041 424344454647 4a49ú

ffii
I

n

3í 32 33 34 35 36 37 38 39 40

ffiW

-

11 12 13 14 í5 í6 ĺ7 ĺ8 19 20

n
't234567E910OBJEKT

Prĺprava stavBniska

Zemné a b racie prác

Zakladanie

zvislé a kompl tné konštrukcio

Komunikácie a spevnené plochy

Dokončovacie práce, prava ter nu

Reallzácla stavby: 2 meslace

0'ĺ

02

03

u
05

06

07

08

í0
11

12

'ĺ3

14

15

16

17

18

19

trvania v d och

S, 3.

*

1

tr
2

L

:ŕ

:t

L
?r-

TsP\

c---__
lČo 36 DPH

r

9



Príloha č. 4

Čestné pľehlásenie zhotovitelh
o subdodávkach

v súlade so zákonom č.343l20t5 Z' z. o veľejnom obstaľávaní a o zmene a doplnení
niektoých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len,'zákon o verejnom obstarávaní")

Podpísaná pľávnická osoba lfyzická osoba:

Čestne pľehlasujem,
a) že dodanie predmetu zmluvy, ktoqým je ,rKompostáreň v obci Malý Slavkov"
zab ezpečime výhĺadne vlastným i kapacitam i.

iliľ i'll i1;,ri :llc I i Ú :': tl l il :l lij';i,: |í i!i \ | !.} ť ! i ai)

Subdodávatel' 1 *:

Predmet subdodávky:
Podiel subdodávky (%):

*Poznámka: použije sa tol'kolcrát, kolkolĺľát je to potrebné.

Neodclelitel'nú súčasť tohto prehlásenia fvorí/tvoria čestne vyhlásenie/vyhlásenia
subdodávateľďsubdodávateľov o skutočnosti, Že spĺĺa/spĺĺa;ú podmienky účasti podľa $ 32
ods. l zákona o veľejnom obstarávani aŽe neexistujú dôvody na jeho/ich vylúčenie podl'a
$ 40 ods. 6 písm. a) aŽh) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

Som/sme si vedomý/í právnych následkov, v prípade zistenia nepľavdiých údajov v tomto
vyhlásení.

1 s.ľ.

ťo 3Ó

Mgr.Slavomír Dinis
Konateľ

obchodné meno DINIS,s.r.o.

Sídlo Kamenica 639

IČo 3648s624

Zapisanáv oR oS Prešov,odd.sro,vložka č.l4l30lP
Zastiryenit Mgr.Slavomír Dinis

obchodné meno
Adľesa sídla
IČo
osoba/osoby oprávn enáĺ é konat' za subdodávatel'a *

1 Meno a priezvisko
2 Meno a priezvisko

V Kamenici , dňa z6.c,'7ozc
r9


