ZMLUVA

O DlELO Č.

„Dodanie a výsadba nových stromov v parku v Lednických Rovniach“
v projekte
„Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach“
uzavretá podľa ~ 536 a nasi. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami:
J. OBJEDNÁVATEB:
sídlo:
iČo:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:
zastúpený:
Číslo telefónu:
e-mail:
(ďalej len „Objednávateľ“)

Obec Lednické Rovne
Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovno
00317462
2020615597
Prima banka Slovensko a.s.
51(26 5600 0000 0029 9632 7001
Mgr. Marian Horečný (starosta obce)
042J28 53 401
podatelna~lednickerovne.sk, starosta@lednickerovne.sk

a
2. ZHOTOVITEĽ:
sídlo:
iČo:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:
zastúpený:
Čislo telefónu:
e-mail:
zapísaný:

PETMART plus,s.r.o.
J.Kollára 700/3,01851 Nová Dubnica
50072943
2120161670
Slovenská sporiteľňa,a.s.
81(90 0900 0000 0050 8061 5592
Peter Horanský-konateľ
+421.904995111
peterhoro95~gmail.com
Obchodný register Okresného súdu Trenčín odd.Sro,číslo zápisu:32306/R

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ abbo spoboČne ako „Zmluvné strany“)

RUE A MBU LA
1.

Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu „Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických
Rovniach“ z výzvy CLTOI programu „PODNIKANIE V OBLASTI KULTÚRY, KUL.TÚRNE
DEDIČSTVO A KULTÚRNA SPOLUPRÁCA“ z FinanČného mechanizmu Granty El-lP 2014-2021 a
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Zmluvné strany prehlasujú, že sú si vedomé skutočnosti, že
zmluva, ako aj všetky jej prípadné dodatky, móžu byť zverejnené na webovom sídle správcu programu a
budú zverejnené na webovom sídle objednávateľa
-

2.

Táto Zmluva o dieto sa uzatvára ako výsledok verejaého obstarávania na predmet zákazky „Rekonštrukcia
kukúrnej pamiatky—výsadba nových stromov v parku v Lednických Rovniach v rámci projektu č.
CLT01028 s názvom „Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach“ (‚alej len
„projekt“) v zmysle a v súlade s usmerneniami 140/SO 140, z finančného mechanizmu Európskeho
hospodárskeho priestoru 2014
2021 a nadväzujúcimi dokumentami zverejnenými prislušným
140/SO 140, ako aj s projektovou zmluvou uzatvorenej na základe schválenej žiadosti CLTO1O2S“,
—
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ktoré realizoval Objedriávateľ v súlade s ~ 117 a nasl. zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a dopineni niektorých zákonov v neskoršich predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou. Na základe vyhodnotenia ponúk bala j~nuka Zhotoviteľa
vybraná ako ponuka úspešného uchádzaČa v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predktadanie
ponúk. Na základe tejto skutoČnosti a predtoženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v slobodnej vůli
a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu o dielo (ďaI~ len „Zmluva~‘).

Ďánokí
Predinet Zmluvy
!.

Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinnosti Zmluvných stit v súvislosti
so závazkom Zhotoviteľa zhotoviť Dielo špecifikované v odseku 2 tohto Článku Zmluv)‘,
v rozsahu a za podmienok stanovených touto Zmluvou, jej prílohami a v súvislosti
so záväzkom Objednávatel‘a Dielo prevziať a zaplatit‘ Zhotoviteľovi cenu za Dieto dohodnutú podľa Článku
III tejto Zmluvy.

2.

Predmetom Dielaje:
Dodanie a výsadba nových 220 ks stromov v parku v Lednických Rovniach.
Nové výsadby stromov majú za cieľ doplnit‘ chýbajůcu vekovú kategóriu stromov a vhodne doplnit‘
kompozíciu parku a predížiť životnost‘ stromových porastov. Všetky sadenice stromov budú so zemným
balom, výška kmeňa listnáČov 200 —220 cm, okrem javan Acer campestre, ktorý bude kerového tvaru.
Výsadba bude prevedená do jám objemu 0,4 m3 s 50% výnienou půdy za záhradnícky substrát. Stromy
budú zaistené troma drevenými, tlakovo impregnovanými kolmi. Kmene listnatých stromov budú
ošetrené náterom proti vysychaní. Pd výsadbe je potrebné zaistit‘ zálievku vodou v cávke 200 litrov na
jeden strom.
Náklady na následnú starostlivost‘ o vysadené dreviny nic sťi predmetom obstarávania.
Projektová dokumentácia v technickej správe rieši komplexnú výsadbu stromov aj krov v rámci celého
parku, avšak predmetom tohto verejného obstarávaniaje iba Časť týkajúca sa výsadby stromov.

3.

V nadväznosti na závšzok Zhotoviteľa podFa odseku I tohto Článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zavlizuje, že
Dieto uskutoČni:
a)
za podmienok stanovených v tejto Zmtuve,
b)
v súlade s výkazom výmer, dokumentáciou obsahujúcou informácie o Diele, která bola podklaclom
v realizovanom verejnom obstarávaní,
c)
v súlade 5 podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní,
d)
vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť,
e)
v súlade s Arboristickým štandardom výsadba stromov a krov (súčasť dokumentácie v verejnom
obstarávaní)
-

4.

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe
technické a kvalitativne podmienky na reatizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými
znatosfami, ktoré sú na zhotovenie Dieta s odbornou starostlivost‘ou v sútade s touto zrnluvou potrebné. V
prípade, ak svoj záväzok (jeho Časť) plní zhotoviteľ prostredníctvom tretej osoby (subdodávateľ),
zodpovedá voČi objednávateľovi ako keby závšzok (jeho Časť) vykonával sám.

5.

V nadväznosti na závázok Objednávateľa podľa odseku I tohto Článku Zmluvy sa Objednávateľ zav~izuje,
že Dielo zhotovené v sútade s touto Zmluvou prevezme a zaplatí Zhotovitel‘ovi dohodnutú cenu, podľa
podmienok dohodnutých v tejto Zmtuve.

6.

Objednávateľ je oprávnený jednostranne na základe vlastného rozhodnutia rozhodnúť o nerealizovaní
niektorých prác a dodávok, ktoré sú súČasťou rozsahu diela podľa tejto zmtuvy. V takom prípade sa zníži
zmluvná cena diela o cenu týchto prác a dodávok uvedenú v Rozpočte (viď príloha Č. I Zmluvy). V zmysle
dohody zmluvných strán nevzniká zhotoviteľovi v důsledku využitia práva objednávateľa uvedeného v
predchádzajúcej vete žiadny peňažný nárok a to ani titulom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z
omeškania Či zmluvných pokút.
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7.

Rozsah pln enia tejto zmluvy je oprávneným výdavkom v rámci uvedeného projektu a htdú financované z
fmančného mechanizmu Európskeho hospodárskehO priestoru a z vtastných zdrojov Objednávateľa ako
Partnera projektu Č. 1.

8.

Miesto pinenia zmluvy je: Lokalita historického parku v obci Lednické Rovne, parcela KNC 3/l v k.ů.
Lednické Rovne (národná kultúrna pamiatka)
ČIánok ti
Čas pinenia
Objednávateľ sa zav~izuje písomne upovedomif ZhotoviteFa o termíne odovzdania objektu budúceho
pracoviska Zhotoviteľovi za účelom realizácie Diela minimálne 2 pracovné dni pred plánovaným terminom
odovzdania objektu. Qdovzdanie objektu ajeho prevzatie ZhotoviteFom bude vykonané Protokolom
oodovzdaní a prevzatí staveniska na realizáciu diela. Bezdůvodné odmietnutie prevzatia objektu
Zhotoviteľom bude považovaně za podstatné porušenie povinnosti Zhotoviteľa.
—

2.

Zhotoviteľ sa zaviizuje, že dieto zrealizuje riadne a včas v tomto termine:
Realizácia diela: od 19.09.2022 do 18.11.2022
Zhotoviteľ je povinný a zaviizuje sa najneskůr do terminu ukončenia realizácie Diela toto Dieto riadne
vykonat a na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdaf toto Dieto ObjednávateľOvi.

3.

Zhotovitel‘ sa zavazuje vykonávat práce v súlade sharmonogramom prác, ktorý tvcri prilohu Č. 2 tejto
Zmluvy.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v odseku 2 toh:o Článku Zmluvy
sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteVné s výnimkou:
a)
udatostí, ktoré nie sů závislé od vůle Zmtuvných strán a tieto ich nemůžu ovptyvnit,
t. j. napr. nepredvídateľné okolnosti, nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma,
rozhodnutia tretích strán orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície a sťažnosti občanov a pod.,
b)
neposkytnutia riadnej a vČasnej súČinnosti zo strany Objednávatel‘a dohodmitej v tejto Zmluve,
ktorá je riadne odůvodnená, z důvodu Čoho došlo k prerušeniu vykonávania Diela,
c)
v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele (zmenově
konanie).
—

5.

Pre vylúčenie pochybností platí, že v pripadoch podľa odseku 4 tohto článku Zmtuvy, následkom čoho je
potreba predÍženia lehůt podľa odseku 2 tohto článku Zmluv)‘, Zhotoviteľ pisomne oznámi tieto skutočnosti
Objednávatel‘ovi a Zmluvné strany uzavrú dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané
predÍženie terminov uvedených v odseku 2 tohto článku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré sú
nezávislé od vůle Zmluvných strán, resp. o dobu prerušenia vykonávania Diela z důvodu neposkytnutia
riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa, ktorá je potvrdená zástupcom Objednávateľa oprávneným na
rokovanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutá Zmluvnými
stranami v rámci zmenového konania. Uvedené nemá vplyv na povinnost Objednávateľa vykonat zmenu
Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

6.

Zmluvně strany sa dohodli, že v pripadoch mých ako sú uvedené v odseku 4 tohto Článku Zmtuvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochádza k posunu vo výkone prác v zmyste Harmonogramu pit, ktoré nemajú vplyv
na posun lehůt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný informovat o týchto
skutočnostiach Objednávateľa. Ike vylúČenie pochybností platí, že na odsúhlasenie takěhoto posunu stačí
súhlas Objednávateľa a Zmluvné strany nie sú povinné uzatvárat k Zmluve dodatok.

7.

Porušenie povinnosti Zhotoviteľa informovat Objednávateľa o posune vo výkone prác oproti
Hannonogramu výstavby alebo omeškani.e Zhotovitel‘a s výkonont prác oproti harmonogramu o viac ako
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5 pracovných dni, ktoré nebolo schválené Objednávateľom, sa považuje za podstatné porušenie povinnosti
podra tejto Zmluvy.
Článok Iii
Cena za Dlelo
Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle ~
3 zákona Č. 18/1996 Z. z. o cenách v zneni neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií
Slovenskej republiky Č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Č. 18/1996 Z. z. o cenách v zneni
neskorších predpisov vo výške:
cena bez DPH: 88551,72 €
DPH 20%:

0

cena spolu: 88551,72 €
cena spolu slovom: osemdesiatosemtisicpat‘stopaťdesiatjeden eur a sedemdesiatdva cenrov
je dohodnutá ako koneČná, maximálna a nemenná, okrem pripadov uvedených v odsekc 4 tohto článku.
K zmluve je priložená priloha Rozpočet, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasf. Príloha je vyplnený
výkazJvýmer vo všetkých položkách. V pripade, ak zhotoviteľ niektorú položku nevypní, má sa za to, že
takěto práce, montáže, dodávky materiátov atď., budú vykonané a ich cena je už zahrnutá v niektorých
mých položkách.
2.

Ak je Zhotovitel‘ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, bude k cene za Dlelo bez DPH podľa
odseku 1 tohto článku Zmluvy účtovat‘ aj daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a Qbjednávateľ sa
zaväzuje ju ubradiť spolu s cenou. ike vylúčenie pochybnosti platí, že pokiaľ Zho:oviteľ v momente
uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nieje oprávnený k cene bez DPH
uvedenej v odseku 1 tohto Článku Zmtuvy navyše účtovat‘ daň z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedená
v odseku I tohto článku ako cena bez DPH je v takomto prípade považovaná za cenu konečnú a zároveň
nie je oprávnený domáhat‘ sa úpravy ceny podľa odseku 4 písm. a) tohto Článku.

3.

Pre vylúČenie akýchkoľvek pochybnosti platí, že cena za Dielo dohodnutá podľa ods. I tohto Článku ako
maximálna a konečná zahtňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s predmetom Zmluvy, odborné
posudky, výrobnú a dielenskú dokumentáciu, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, a to aj tie, ktoré
nie sú v Zmluve explicitne uvedené, najmu, ale nielen:
.
zhotovenie podrobnejšieho projektu (akje k realizácii Diela potrebaý),
.
vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, zariadení a konštrukcii,
.
úhradu spotrebovaných energii počas realizácie Diela,
• úhradu vodného a stočného v priebehu realizácie Diela,
• náklady na vyloženie, skladovanie materiálov a vybavenia,
.
všetky mzdové a vedl‘ajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady
na pracovnlkov, dane, odvody, náklady na nadČasy, odmeny, cestovné a ině vedľajšie výdavky
výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
.
náklady na všetky bezpečnostně opatrenia do doby prevzatia dokončeného Dlela Objednávateľom,
.
náklady na zabezpečenie dokladovej časti k preberaciemu konaniu (Diela) v dvoch vyhotoveniach
v slovenskom jazyku,
.
náklady spojené s poskytnutím záruky na realizovaně Dielo, v dósledku porušenia povinností
Zhotovitel‘om,
.
náklady na zariadenie pn‘coviska a na vypratanie pracoviska,
.
náklady spojené s dovozom materiálov, výrobkov zariadenia a vybavenia zo zahraničia, dopravných
nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov,
.
náklady na osvettenie pracoviska ajednotlivých pracovísk,
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

náklady súvisiace s bezpečnost‘ou a ochranou zdravia pri práci počas realizácie Dlela,
náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariaden.i počas realizácie [Mela,
náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu realizácie [Mela,
náklady na colné a dovozné poplatky,
náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
náklady spojené s obmedzeným priestorom pracoviska,
náklady na zabezpečenie vykonávania prde v soboty pnp. riedele,
náklady, sůvisiace & užívaním verejných plóch as osobitným užívaním verejných komunikácií,
náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
náklady na uvedenie pracoviska do póvodnébo stavu,
akékoľvek ině náklady, ktoré vzniknú ZhotoviteFovi pri realizácii Diela podľa tej:o Zinluvy.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku Zmluvy
je možné meniť iba v prípade;
a)
zineny sadzby DPH počas trvania Zmluvy,
b)
znieny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentáciilvýkazu
výmer/dokumentácii obsahujůcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom
verejnom obstarávaní; týmto nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podra odseku 7 písm. e) tohto
článku Zmluvy,
c)
mých skutočností odóvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami.

5.

Ak Objednávateľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác naDiele alebo ak bol rozsah zmien prác na Diele
ovplyvnený nesúladom projektovej dokumentácie/výkazu výmer/dokumentácie obsahEjúcej informácie o
Diele & realitou pni realizácii prde, Zmluvné strany si dohodli nasledovný postup (v zmysle tejto Zmluvy
ide o zmenové konanie):
5.1
Objednávateľ vystaví pisomnú požiadavku na zmenu rozsahu vykonania prde na Diele a pnedloží ju
Zhotoviteľovi.
5.2
Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu rozsahu
vykonania prác na Diete, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v
závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny požadovan~ Objednávateľom.
Pni oceneni zmeny postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
a)
pni položkách obsiahnutých v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve bude zachovaná ich
jednotková cena,
b)
pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve, ale
obsiahnutých v cenníku stavebných prde budů cenníkové ceny požadovaných naviac prde
upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a
rozpočtovou cenou z realizačnej projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia,
c)
pri položkách nenachádzajúcich sa v pnitoženom výkaze výmen Diela k Zmluve a ani v
cenníku stavebných prde bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripravi
kalkuláciu.
5.3

5.4

Ak hodnota zmien predstavuje zníženie celkovej ceny Diela alebo ide o navýšenie celkovej ceny
Dieta a hodnota jednotlivej zmeny je nižšia ako 20 000 eur bez DPH a zároveň hodnota všetkýeh
zmien je nižšia ako 15 % z celkovej ceny Diela s DPH osoba Objednávateľa oprávnená rokovať vo
veciach technických, v tehote do 5 dní odo dňa doručena ocenenia zmeny resp. v inej pnimeranej
lebote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej mšeny, rozhodne, či
trvá na vykonaní zmeny rozsahu vykonania prde na Diele alebo zmenu zamietne. V pnipade, ak
hodnotajednotlivej zmeny je vyššia ako 20 000 eur alebo ak hodnota všetkých zmierr celkovej ceny
Diela presiahla 15 % z eelkovej ceny Dieta s DPH, za Objednávateľa vo veciach schvaľovania
zmien koná osoba oprávnená na rokovania vo veciach zmtuvných. Objednávateľ je oprávnený
vykonať zmenu Zmluvy len v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
V pripade, že Objednávateľ sůhlasi s ocenením zmeny rozsahu vykonania prde na Diele, Zmluvné
strany uzavrá dodatok k Zmluve.
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6.

Ak Zhotoviter požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnia
postup podl‘a odseku 5 tohto Článku Zmluvy.

7.

Zhotoviteľ sa nemůže dovolávaf a uplatňovaf nároky na zvýšenie ceny Dieta v prípadovh;
a)
vlastných chýb,
b)
nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania,
c)
nedostatkov riadenia a koordinácie Činností pri príprave a realizácii Diela,
d)
zvýšenia cien dodávok a prác pre Diolo,
e)
ak je súČasťou súfažných podkladov aj projektová dokumentácia a zároveň aj výkaz výmer, s
ktorými sa Zhotovitel‘ v plnej miere oboznámil v procese verejného obstarávania a na základe
ktorých predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nesúladu majú informácie v projektovej
dokumentácii prednosť.

8.

Zmena rozsahu prác na Diele vykonaná Zhotoviteľoin bez pisomného potvrdenia Objednávateľom abbo
v důsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok Zhotoviteľa, resp. povinnosf
Objednávateľa na úhradu takto vynaložených tinanČných prostriedkov.

9.

Pro vylúčenie pochybností platí, že akákoľvek zmena ceny za Dieto podľa odseku 4 tolato Článku Zmluvy
bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zároveň nemá vplyv na povinnost‘ Objednávatel‘a
vykonat‘ zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Čiánok [V
Platobné podmienky a fakturácia
Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmtuvných strán vykonávané pozadu, formou
jednej faktúry vystavenej na základe Zhotoviteľom predložených a Objednávatel‘om pctvrdených súpisov
skutočne vykonaných prác. Zhotoviteľ predloží súpis skutoČne vykonaných prác Po úplnom vykonaní diela
a objednávatel‘ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od
predloženia tohto súpisu. V prípade ak Objednávateľ k súpisu skutočne vykonaných prác predloženému
Zhotoviterom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej veLe svoje výhrady a Zhotoviteľ predloží
Objednávateřovi opravený súpis skutoČne vykonaných prác, Objednávateľ tento opravený súpis skutoČne
vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu tivedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od
predloženia tohto opraveného súpisu. V zmysle zmluvy o dielo je platba za úplné plnenia prác a dodávok
Objednávateľom dohodnutá na základe vystavenej faktúry tak, že Zhotoviteľ může vysaviť faktúru až Po
úplnom vykonaní predinetu zmluvy a na základe Objednávaterom potvrdeného súpisu skutoČne
vykonaných prác a dodávok.
2.

Celková fakturovaná suma nesmie presiahnuť celkovú cenu Diela uvedenú v Článku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutoČne vykonaných prác a dodávok.

3.

Faktům musí obsahovat‘ informácie podľa ~ 3a ods. I zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zneni
neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 22212004 Z. z.
o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktům obsahovat‘ najmá:
.
názov Diela,
.
obchodně meno a sídlo Objednávateľa, ičo,
• obchodně meno a sídlo Zhotoviteľa, ičo,
.
predmet úhrady,
.
vecne vykonané práce dokladovaně odsúhlasenými súpismi,
.
deň zdaniteľného plnenia,
.
deň vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry,
.
oznaČenie peňažného ústavu a Číslo účtu, na ktorý samá platit‘,
• fakturovaná základná Čiastka bez DPH, Čiastka DPH (20%) a celková fakturovaná suma v eurách,
.
meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
‘
pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
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výška zádržného podl‘a odseku 9 tobto článku Zmluvy.
4.

Písomná faktúra sa doručuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto
Zmluvy.

5.

Neoddeliteľnou prílohou faktúry musí byť kópia podpísaného Protokolu o odovzdani a prevzatí Dlela.
Protokol musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, ktorí sú uvedení v záhlaví
Zmluvy.

6.

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňajej doručenia Objednávaterovi.

7.

Ak faktúra nebude obsabovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo
formálnej správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová
lehota splatnosti začne plynúf dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry
Objednávatel‘ovi.

8.

V prípade zastavenia prác z důvodov na strane Objednávatera, budú vykonané práce fakturované podľa
skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa.

9.

Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo odúčtovat‘, prípadne započitať aj vŠetky zmluvné pokuty,
ktorých povinnosť úhrady vznikne Zhotoviteľovi pripadnýrn nedodržanim zmluvných podmienok podľa
tejto Zmluv)‘ alebo Objednávateľom preukázanú a vyčíslená Škodu, za vznik ktorej nesic zodpovednosť
Zhotovitel‘.

10.

Objednávateľ je pred zaplatením ceny Biela oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný predložiť
písomné potvrdenie, že má uhradené všetky splatné závazky voči svojim subdodávatefom, ktorých nárok
na ich zaplatenie je bez akýchkoFvek pochýb oprávnený. V prípade, že sa preukáže, že Zhotoviteľ nemá
uhradené vŠetky splatné závazky voči svojitn subdodávateľom, náležité platby za tovar, práce alebo služby
je oprávnený Objednávateľ uhradiť priamo subdodávatel‘ovi, ktorý dodal tovar, uskutočnil práce alebo
poskytol služby ZhotoviteFovi, ak oto subdodávateľ požiada. Objednávateľje povinný spůsob úhrad a ich
výšku podľa predchádzajúcej vety vopred prerokovat‘ so Zhotoviteľom a subdodávateľmi.

II.

Zmluvné strany sa
na predmet Zmluvy.

12.

Objednávateľ je oprávnený započítat‘ akúkoľvek svoju i nesplatná pohľadávku, ktorú má voči
zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči
objednávateľovi. Zápočet pohľadávok může objednávateľ uplatniť pil úhrade faktúry zhotoviteľa.

13.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa
započítat‘ akúkorvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

1.

2.

dohodli,

že

Objednávateľ

neposkytuje

Zhotoviteľovi

žiaden

preddavok

Článok V
Práva a povinnosti Zhotovitel‘a
Zhotoviteľ je povinný vykonat‘ Dielo vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednosf,
na vlasmé náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať vŠetky bezpečnostné a protipožiame
opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek Objednávateľa.
Zhotoviteľje v súlade s ~ 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v znení neskorších predpisov
povinný bez zbytočného odkladu upozornit‘ Objednávateľa na nevhodná povahu alebo vady vecí,
podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Dlela, ak
Zhotovitel‘ túto nevhodnost‘ zistí alebo může zistit‘ pri vynaložení odbornej starostlivosti.
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3.

Ak Zhotovitel‘ zistí skryté prekážky na mieste, kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dieto
riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstránif, navrhnúf
Objednávateľovi zmenu Zmiuvy. Zmena Zmluvy sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnoin
obstarávaní.

4.

Zhotovitel‘ je povinný realizovať práce podFa požiadaviek Objednávateľa a projektovej dokumentácie v
súlade so špecifickými podmienkami, a to najmä v súlade s:
a)
technickými normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky,
b)
podmienkami uvedenými v podkladoch z realizovaného verejného obstarávania,
c)
zákonom Č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov,
d)
zákonom Č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplueni niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
e)
nariadením vlády Č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri
používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov,
I)
nariadenim vlády SR Č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko v znení neskorších predpisov,
g)
vyhláškou Č. 453/2000 Z. z., Morou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znenf
neskorších predpisov,
h)
vyhláškou Č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov,
i)
zákonom Č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
j)
Zák. Č. 543/2002 0 ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
k)
Zák. Č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
I)
STN 837010 Ochrana prirody. Ošetrovanie, udržiavanie a o ochrana stromovej vegetácie
m)
Arboristický štandard Č. 4 Výsadba stromov a krov
n)
Arboristický štandard Č. 2 Ochrana drevín pri stavebnej Činnosti.
-

..

5.

Zhotoviteľje pri vykonávaní Diela povinný:
a)
dodržať všetky všeobecne závazné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov, ako
aj závázné i odporučené STN súvisiace s predmetom tejto Zmluvy,
b)
pine rešpektovaf všeobecné technické požiadavky a obchodně podmienky prác a zhotoviť Dieto a
jednotlivé práce a postupy v sůlade s nimi,
c)
dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa Diela,
d)
zabezpečiť dodávku materiálu a strojového vybavenia potrebného na realizáciu Dieta
a jeho dopravu,
e)
zabezpečíť, aby všetky použité materiály a výrobky pri realřzácii Dieta mali certifikát
o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu a zároveň Dielo musí spÍňať príslušné hygienické
predpisy,
t)
zabezpečiť, aby všetky prvky, materiály, mechanizmy a strojně zariadenia použité
na zhotovenie Dieta spIňah požiadavky bezpeČnej prevádzky, ako aj zabezpeČiť a udržiavaf
bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných pri zhotovení Diela,
g)
udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie Dieta a zabezpečíť koordináciu svojich
prípadných subdodávateľov (ak ich využije),
h)
zabezpečif bezpeČnosť a ochranu zdravia všetkých osób v priestore staveniska a ochrannej z6ne
staveniska a vykonať také bezpečnostně opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osób v okolí staveniska
(bezpečnostné pásky a pod.),
i)
zabezpečiť na vlastně náklady osobně ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastných
pracovníkov, resp. jeho subdodávateľov,
j)
zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet Diela mali všetky legislativou predpísané školenia
a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácií predmetu pinenia tejto Zmluvy
Zhotoviteľom,
ako
aj
škoienia
v
oblasti
bezpečnosti
a
ochrany
zdravia

a

k)
I)

m)

n)
o)
p)

pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy,
pokyny, zásady a pracovně postupy na zaistenie BOZP počas výstavby,
dodržiavaf všetky predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednávateľa a ku škodám zapričineným činnosťou Zhotoviteľa počas vykonávania Diela,
zodpovedaf za Škody spósobené na majetku Objednávateľa a v prípade spůsobenia Škody nahradiť
vzniknuté Škody, najmä uviesť vec na vlastně náklady do póvodného stavu alebo nahradif vec novou
vecou toho istého typu (a ak to nieje možné, vecou najbližšieho podobného typu alebo druhu) alebo
nahradiť vzniknutú Škodu, pričom nemá nárok na úhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci
a poškodenej veci v čase pred jej poškodením,
zodpovedaf za poŠkodenie alebo zničenie Diela alebo jednotlivých častí Diela
až do odovzdania celého Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. Dňom odovzdania celého
Diela prechádza nebezpečenstvo Škody na vykonanom Diele na Objednávateľa,
pri tikvidácii odpadu postupovaf v zmysle zákona Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a dopineni
niektorých zákonov v zneni neskorŠích predpisov,
do piatich dní vypratať a uvoľniť pracovisko, ak důjde k zániku jeho závázku vykonaf Dielo podľa
tejto Zmluvy,
Zhotoviteľ nesie zodpovednosf za funkčnosť inžinierskych sieti počas doby realizácie Diela. V
prípade poškodenia počasjeho činnosti ich opraví na vlastně náklady. Náklady na práce zhotoviteľa
uvedené v tomto ustanovení sú zahnuté v cene diela.

6.

Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku realizácie Diela až Po
jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi predložením na vyžiadanie Objednávateľa.

7.

Zhotoviteľ sa zavŠzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto
Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona Č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorŠích predpisov (ďalej len „zákon o registri
partnerov verejného sektora). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle ~ 2 ods.
1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov
verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o
registri parlnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávatera predložiť všetky
zmluvy so subdodávateľmi.

S.

Za poŠkodenie podzemných vedení a inžinierskych sjetí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za
prestoje vzniknutě z tohto důvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným
poŠkodením týchto vedení a sieti.

9.

Zhotoviteľ sa zavŠzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom zákazky, a to
kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti ZnMuvy o poskytnuti uvedeného NFP uzavretej
objednávateľom a poskytovateľom NFP až do uplynutia doby povinnej archivácie týchto dokumentov, na
to oprávnenými osobami, ďalej Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť týmto osobám vykonávajúcim
kontrolu/audit/overovanie, všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
a) Poskytovateľ pomoci a poskytovateľom poverené osoby;
b) Povereni zamestnanci Ministerstva financii SR, Najvyššieho kontrolného úradu, prislušnej správy
finančnej kontroly, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR;
c) Štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom zneni a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o flnančnej
kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov;
d) Riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES;
e) Osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. & až c/ v súlade s prísluŠnými predpismi;
f) Úradu vlády Slovenskej republiky;
g) Úradu pre finančný mechanizmus;
h) Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva;
i) Výboru pre finančný mechanizmus;
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j)

10.

Úradu generálneho auditora Nórskeho král‘ovstva a ďa]šim kontrolným orgánom a orgánom
oprávneným na výkon kontroty v zinysle príslušných právnych predpisov SR.
k) Zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov.
Objednávateľ má právo si uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 5% z odkovej ceny zákazky a náhradu Škody
v pripade, ak Zhotoviteľ nedodrží podmienky úplného prístupu k účtovníctvu Zhotovitel‘a alebo sa
preukáže, že pri získaní zákazky sa Zhotoviteľ dopustil konania, ktoré by holo považované za kolúzne
správanie (konflikt záujmov, koordinácia ponúk a pod.) alebo mým nedovoleným spůsobom ovplyvnil
výber úspešného uchádzača z verejného obstarávania, ktorého výsledkomje táto zmluva. Zmluvnú pokutu
má nárok si objednávateľ uplatnif u Zhotoviteľa aj opakovane za každé takéto porušenie. Čo sa považuje
za kolúzne správanie je definované v Príručke pre prijímateľa a projektového partnera pre Finančný
mechanizmus EHl> a Nórsky ilnančný mechanizmus 2014-2021 vedenej Úradom vlády ako Usmernenie
U-NKB-6/20 19 k Príručke pre prijímatefa a projektového partnera.

11.

Počas vykonávania služby Zhotovitel‘ znáša nebezpeČenstvo škody spósobenej na pozemkoch a veciach
objednávateľa. Zhotoviteľ počas vykonávania služby zodpovedá aj za Škody spósobené voči tretím osobám.

12.

Zhotoviteľ nesie pinů zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sana pracovisku.

13.

Zhotoviteľ zodpovedá za Čistotu komunikácií, Po ktorých sa bude odvážať materiál potrebný dodanie
predmetu zmiuvy.

14.

Objednávateľ počas realizácie služby má právo kontrolovaf vykonanie množstva a kvality služieb a
priebežne Zhotoviteľa upozorňovať na prípadné vady s požiadavkou na ich odstránenie v primeranej lehote.

15.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pracovné operácie plnenia uskutoČňovaf podľa aktuálnych klimatických podmienok
tak, aby boli zabezpečené všetky podmienky odborného pinenia predmetu zmluvy. V závislosti od počasia
bude mócf niektoré prac. operácie Časovo posunúť (po dohode s Objednávateľom) a to vždy tak, aby sa
časový posun neprejavil negatívne na kvalite plnenia.

16.

Zhotoviteľ sa zavüzuje pred výsadbou drevín kontaktovaf Objednávateľa ohľadne kontroly dodávky
sadovnickeho materiálu.
ČlánokVl
Práva a povinnosti Objednávateľa
Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávaf kontrolu dodržiavania podmienok tejto
Zmluvy vo všetkých veciach sůvisiacich s pripravou a realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy. Výkon týehto
Činnosti nenahrádza Činnosf Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, aru Zhotoviteľovu zodpovednosť za plnenie
povinností súvisiacich s realizáciou Diela.

2.

Objednávateľ je povinný v lehote do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy odovzdaf
Zhotoviteľovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentácie v tlačenej forme, ktorá je identická s projektovou
dokumentáciou predloženou v realizovanom verejnom obstarávaní.

3.

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných
pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí prítomnosť neoprávnených subdodávateľov,
neuvedených v tejto Zmluve, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa.
Neumožnenie kontroly, neoznámenie subdodávateľov alebo umožnenie prítomnosti neomámených
subdodávateľov na stavbeje podstatným porušením Zmluvy.
Čláiiok VII
Subdodávatelia
Zhotoviteľ je oprávnený vykonať Časf pinenia predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa
uvedeného v prílohe č. 3 tejto Zmluvy Zoznam subdodávateľov a podiet subdodávok.
—
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2.

3.

Zhotoviteľ, ak bude mať záujem zadaf určitý podiel predmetu zmluvy ďalšiemu subdodávateľovi, ktorý
nebol definovaný v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude mať záujem zmenif subdodávatera,
uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, počas plnenia predmetu tejto zmluvy, může tak urobif až Po
odsúhlasení Objednávateľom. Zmenu subdodávateľa oznámi Objednávateľovi najneskůr 5 kalendániych
dní pred vykonaním zmeny. Doplnenie subdodávateľa, resp. zmena dodávateľa sa Po odsúhlasení
QbjednávateFom zapíše do zoznamu subdodávateľov, ktorý je prulohou tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s omámením zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesf údaje o ňom
v rozsahu podľa ~ 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa
obsahuje najmfl:
a)
obchodxié meno/názov subdodávateľa,
b)
údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
dátum narodenia,
c)
rozsah subdodávky vyjadrený v eurách,
d)
skutočnosf, Čije subdodávater zapisaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosf
má podľa osobitných predpisov,
e)
doklad o oprávneni realizovať plnenie,
I)
důvod zmeny původného dodávateľa,
g)
dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa.

4.

Subdodávateľ uvedený v prilohe Č. 3 a každý nový subdodávateľ musí byť zapisaný v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zákona Č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosf zákon ukladá.

5.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha Č. 3 tejto Zmluvy obsahuje aktuálne a úplué údaje v zmysle ustanovenia ~
41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov akéhokoľvek aktuá]neho subdodávateľa je
Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámif Objednávateľovi. Neoznámenie zmeny subdodávatel‘a
zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľom.
Článok VIII
Odovzdanie a prevzatie Diela
Zhotoviteľ sa zavazuje odovzdaf Dielo vcelku.

2.

Povinnosť zhotoviť Ojelo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi
na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez vád a nedorobkov, ktorého návrh je povinný
pripraviť Zhotoviteľ. Ak všeobecne závazné právne predpisy, technické normy alebo projektová
dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie
takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu Ojela. Pripravenosf na odovzdanie je Zhotovitel‘
povinný oznámiť Objednávateľovi pisomne dostatočne vopred tak, aby bola dodržaná lehota podľa článku
II ods. 2 písm. b) tejto Zmluvy.

3.

Objednávateľ prevezme Ojelo od Zhotoviteľa až vtedy, pokiaľ Zhotovitel‘ prevezme písomným protokolom
jednotlivé časti Diela od svojich subdodávateľov, uvedených v prílohe tejto Zmluvy
Zoznam
subdodávateľov a podiel subdodávok.
—

4.

K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle článku V ods. 6 tejto
Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je to uvedené v článku V ods. 6 tejto Zmluvy,
má Ojelo vady.

5.

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Ojelo vyčistené od zvyšných materiálov
spolu so záberom plóch využívaných na zhotovenie Ojela tak, aby bob možné Dielo riadne prevziať a
následne riadne zhotovené Dielo uživať. Ak Dielo nebude vyčistené pri odovzdaní a prevzatí Ojela,
Zhotoviteľje povinný zaplatiť Objednávateľovi pokutu vo výške 50 eur,- za každý aj začatý deň porušenia
povinnosti.
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6.

7.

1.

Ak pri preberaní Dieta Objednávateľ zisti, že Dielo má vady, Dieto neprevezine a spíše
so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spósobe a termine ich odstránenia. Zhotoviteľ
má povinnosf odovzdaf Dieto po odstránení týchto vád a Qbjednávateľ má povinnosť Dielo
bez vád a nedorobkov prevziať. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto vád včas
alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávriený objednať si ich odstránenie a tretej osoby na náklady
ZhotoviteFa.
Doktadom o splnení Dieta Zhotoviteľomje protokot o odovzdaní a prevzatí Dieta, návrh ktorého pripraví
Zhotoviteľ a ktorým zástupca Objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedený
v záhlaví tejto Zmluvy, potvrdí prevzatie Dieta bez vád a nedorobkov.

ČIáuokIX
Prechod vbstníctva, nebezpeČenstvo Škody a zodpovednosť za škodu
Vlast~íkoin Diela počasjeho realizácie je Objednávateľ.

2.

Materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je
súčasťou ceny Dieta podľa článku III ods. I tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do
ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmtuvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu
uhradil ObjednávateT pred ich zabudovaním do Dieta.

3.

Nebezpečenstvo Škody na Diele ako aj na veciach a materiátoch potrebných na zhotovenie Diela znáša
Zhotovitel‘, a to až do času protokolárneho odovzdania Dieta Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom.

4.

Dňom podpísania protokotu o odovzdaní a prevzati Dieta prechádzajú na Objednávateľa nebezpečenstvá
vzniku Škody na Diele.

5.

Zhotovitef zodpovedá za vŠetky Škody, ktorě vzniknú Objednávateľovi v dósledku poruŠenia jeho
povinností vyplývajúcich. z tejto Zmtuvy.

6.

V pripade vzniku Škody porušením povinností vyptývajúcich z tejto Zmluvy ktoroukoVvek Zmtuvnou
stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej Škody.

1.

ČlánokX
Zodpovednosť za vady a záruka
Vadou alebo nedorobkom Dieta sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Dieta stanovených
touto Zmluvou ajej prílohami a všeobecne závaznými technickými normami a predpismi alebo písomnými
podmienkami a usmerneniami prísluŠného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorá podľa
tejto Zmtuvy je Zhotoviteľ povinný predtožiť Objednávateľovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo časti
Dieta.

2.

Dieto musí byť zhotovené v sůlade s touto Zmtuvou, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho
riadnemu uživaniu atebo spósobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela.

3.

Dieto má vady, ak:
a)
nie je dodané v požadovanej kvatite,
b)
vykazuje nedorobky, t.j. nieje vykonaně v cetom rozsahu,
c)
sú vady v dokumentoch potrebných na uživanie Dieta uvedených v článku V ods. 6 tejto Zmtuvy,
d)
má právne vady v zmysle ~ 559 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnlk v znení neskorších
predpisov alebo je Dieto zaťažené právami tretích osób.

4.

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktorě boti priamo spósobené dodržiavaním nevhodných pokynov
vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov atebo vecí prevzatých od Objednávatet‘a
a Zhotoviteľ ani pri vynaloženi všetkej starostlivosti nemohot zistiť ich nevhodnosf, prípadne na ňu
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pisomne upozornit Objednávateľa, ale ten na ich použiti pisoinne trval. V prípade odstránenia takýchto vád
Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.
5.

V súlade s ~ 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Qbchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ
nernohol zistif pri odovzdaní a prevzatí Diela.

6.

Záručná doba Dielaje 1.2 mesiacov a začína plynúf dňom protokolárneho odovzdania Biela Zhotoviteľom
a jeho prevzatia Objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy ObjednávateV nemohol Dielo užívaf pre
vady, za ktoré zodpovedá Zhotovitel‘. Zhotoviteľ bude povinný dodaný rastlinný materiál bezplatne
nahradiť novým v prípade zistenia, že zaehodnotenie (úhyn) póvodného rastlinného materiálu bol
spósobený neodbornými postupmi súvisiacimi s výsadbou dodaných rastlín.

7.

Zárukou Zhotoviteľ preberá záviizok, že Bielo bude počas záručnej lehoty spósobilé na použitie na
dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. Počas záručnej doby
má Objednávateľ právo požadovaf a ZhotoviteF povinnosf bezodplatne odstránit‘ vady Diela.

8.

Záruka sa nevzfahuje na vady spósobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.

9.

Objednávateľ sa zavšzuje, že pripadnú reklamáciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zistení pisomne
u Zhotoviteľa. Na účely tejto Zmluvy sa písomne uplatnenou reklamáciou rozumie aj reklamácia zastaná
emailom oprávnenou osobou v zmyste tejto Zmluvy.

10.

Zhotoviteľ Sa zaväzuje, že s odstraňovaním vád Diela začne najneskór do 3 pracovných dní
odo díla doničenia písomnej reklamácie podl‘a odseku 10 tohto článku Zmluvy. Zhotoviteľ sa zavüzuje
každú písomne oznámenú vadu na Biele odstrániť bezodkladne, najneskór však do 30 kalendárnych dní od
doručenia písomného oznámenia o vade na diele. V pripade ak je vada na diele závažného charakteru a
náprava takejto vady nie je možná v lehote 30 kalendárnych dní od doručenia písomného oznásnenia o vade
na diele, zaviizuje sa Zhotoviteľ odstránif vadu na diele v lehote do 60 kalendárnych dní od okamihu
doručenia pisomného oznámenia o vade na dlete. Ak Zhotovitel‘ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ
oprávnený žiadať dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť ad zmluvy alebo
zabezpečif odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sáni táto vadu odstránif na
náklady Zhotoviteľa.

11.

0 odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie dóvody,
pre ktoré odmieta opravu prevziať.

12.

V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Biela, ktové
budú mať za následok zvýŠenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to
za podstatné poruŠenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny Biela vo výške 10 %
alebo odstúpiť od Zmluvy. Týmto ustanovením nieje dotknuté právo Objednávateľa na náhradu Škody.

13.

Na nároky Objednávateľa z vád Dlela sa vzťahujú primerane príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
Článok XI
Sankcie a ukončenie Zmluvy
V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Dieta riadne &alebo včas, t.j v lehote podľa článku It
ods. 2 tejto Zmluvy má Objednávater nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Biela, a to v prípade,
ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. I
tejto Zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Ak došlo k omeŠkaniu Zhotovitel‘a so zhotovením Biela
z dóvodu pósobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk a pod.), Objednávateľ neuplatní
zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi za dobu trvania vyššej moci. Objednávater neuplatní zmluvnú pokutu
taktiež v prípade, ak sám jev omeškaní, a to za dobu omeškania Qbjednávateľa (~ 370 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v men! neskorších predpisov).
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2.

V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa pred uplynutím lehoty podľa článku II ods. 2 tejto
Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny Biela, a to v prípade, ak je
Zhotovitel‘ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku 111 ods. 1 tejto
Zmluvy.

3.

Ak sa Zhotoviteľ omešká s ktorýmkofvek z postupových termínov realizácie diela uvedených v
Harmonograme prác, ktorý je prilohou Zmluvy o viac ako 5 pracovných dní, ktoré nebolo schválené
Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený žiadať zaplatiť zrntuvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny
materiálov, prác a výkonov (f‘nančný objem plnenia), a to v prípade, akje ZhotoviteY osobou registrovanou
pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, ktoré mal Zhotoviteľ v zmysle uvedeného Harmonogramu prác
zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie diela, a to za každý deň omeškania.

4.

V pripade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstraňovanie vád Biela má Objednávateľ nárok na
zmluvnú pokutu vo výške 100 (sto) EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak Zhotoviteľ neodstráni
vady Dieta v Objednávateľom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu ve výške 10
% z ceny Dieta, a to v pripade, akje Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH,
uvedenej v Článku III ods. I tejto Zmluvy.

5.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa článku Vil ods. 5 tejto Zmluvy
má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 (päfsto) EUR za každý neoznámený zmenený
údaj, ako aj náhradu Škody, ktorá ObjednávateFovi v tejto súvistosti vznikne.

6.

V pripade podstatného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na
zmluvnú pokutu ve výške 1 000 (tisíc) EUR. Pd opakovanom porušení tejto Zmluvy, ktové nieje podstatné,
je Zhotoviteľ povinný uhradif Qbjednávateľovi zmtuvnú pokutu vo výške 200 (dvesto) EUR za každé
opakované porušenie. Za opakované porušenie tejto Zmtuvy, ktové nie je podstatným porušením, sa
považuje porušenie identickej povinnosti dva krát.

7.

Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné, predstavujú
závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smemice Európskeho parlamentu
a Rady 20 14/24/EÚ z 26. februára 20140 verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES.

8.

V pripade omeškania Objednávateľa so sptnením povinností uhradiť faktůru v termíne splatnosti, má
Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý
aj začatý deň omeškania.

9.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých závšzkov z nej vyplývajúcich. Pred uplynutím
doby trvania tejto Zmluvy je možné této Zmluvu ukončif:
a)
písomnou dohodou Zmluvných strán, k dohodnutému dňu,
b)
okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dóvodov podstatného porušenia závšzku
vyplývajúceho z tejto Zmluvy,
c)
odstůpenim Objednávateřa od Zmluvy v prípade kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi
Objednávatel‘om a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej fmančnej kontroly Poskytovateľa
neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, prác atebo mých
postupov.

10.

Ak sa porušenie zmtuvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade s * 345
zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnik v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy,
může oprávnená strana od Zmluvy odstúpif, pokiař to oznámi písomne druhej zmluvnej strane písomne
doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky drubej
Zmtuvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doruČenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.
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11.

V pripade, že jde o nepodstatné porušeni; může druhá Zmluvná strana podľa ~ 346 zákona
Č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v meni neskorších predpisov odstúpiť od Zmluvy v prípade, že strana,
ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosf ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola
poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlásí, že svoj záväzok nesplní, může druhá strana od
Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatoČnej prirneranej lehoty na pinenie alebo pred jej uplynutím.

12.

Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy podFa odseku 9 tohto Článku Zmluvy stanoví na
dodatočné plnenie dodatoČnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy Po uplynutí dodatoČnej lehoty
rovnakým spůsobom, ako je uvedený v odseku 10 tohto článku Zmluvy.

13.

Objednávateľ může odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra
partrierov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosf byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona Č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektoru a o zmene a doplneni niektorých zákonov.
Objednávateľ může odstúpif od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v pripade. ak jeho subdodávateľ bol
vymazaný z registra partnerov verejného sektoru, ak mal zákonnú povinnosf byť zapísaný v tomto registri
v zmysle zákona Č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektoru a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

14.

Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, akrem nárokov na náhradu
nákladov, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo úČelne vynaložil v sůvislosti s plnenim záväzku zhotoviť
Dielo podľa tejto Zmluvy, nárokav na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné
sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.

15.

Pri riešeni pohľadávok z důvodu odstúpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:
a)
časf Diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastnictvom Objednávateľa,
b)
flnančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy, usporiada Zhotoviteľ konečnou
faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní ad odstúpenia od Zmluvy, pričom
pre fakturáciu platia ustanovenia Článku IV tejto zmluvy.
c)
Zmluvné strany si usporiadajú všetky závšzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzájomnom
odsúhlasení, a to najneskůr do 14 dní od doručenia konečnej fkktúry Objednávateľovi.

16.

Zhotoviteľ je povinný odovzdaf Qbjednávateľovi podrobnú správu o Diele a všetku dokumentáciu vrátane
záručných Iistov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotoviteľ neposkytne riadnu
súČinnosf pri vysporiadavaní pohľadávok z titulu odstúpenia ad Zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu
a všetku dakum.entáciu, Objednávateľje oprávnený na náklady Zhotoviteřa vypracovaf znalecký pasudok,
ktorý vyhodnotí stav Diela a nároky z titulu adstúpenia od Zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z
ceny Diela, ktorá samá uhradiť Zhotaviteľovi.
Článok XII
Důvernosť informácií a mlčanlivosť a ochrana osobných údajov
Ak táta Zmluva atebo prislušné právn.e predpisy neustanovujú inak, Zmluvné strany sú povinné zachovávať
mlčanlivosť a všetkých infarmáciách získaných v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „důvemé
informácie“) a žiadna za Zmluvných strán nie je oprávnená zverejniť aleba poskytnúf důverné infarmácie
mým osobám bez predchádzajúceho písamněha súhlasu dotknutej Zmluvnej strany.

2.

Informácie důverné v zmysle tejto Zmluvy zahtňajú najmá informácie strategického, obchodného,
marketingového, tlnanČnéha alebo organizačného charakteru, ktoré sú priama alebo nepriamo spojené
s pbením tejto Zmluvy a nemožno ich považovať za verejne dostupné.

3.

Dóvernými infarmáciami nie sů infarmácie, ktoré:
a)
je Zhatoviteľ povinný zverejňavať v zmysle príslušných právnych predpisov,
b)
sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako porušením tejto Zmluvy alebo v
důsledku protiprávneho konania tretej strany,
c)
bolí vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkoľvek důverných informácií podľa tejto Zmluvy,
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d)

boji poskytnuté trefou stranou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich ochrany.

4.

Za porušenie povinnosti zachovávaf mlČanlivosť sa nepovažuje zverejnenie alebo poskytnutie dóverných
inforrnácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych
predpisov.

5.

Zmluvné strany sa zavázujú upovedomif dotknutú Zmluvnú stranu a porušení povinnosti rnlčanlivosti bez
zbytočného odkladu po torn, ako sa o takomto porušení dozvedia.

6.

Záväzok rnlČanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzt‘ahu založeného touto Zmluvou.

7.

V pripade, ak by mat Zbotoviteľ v súvislosti s poskytnutím pinenia na základe tejto Zmluvy spracúvať
osobně ůdaje, Zmluvné strany sa zavšzujú uskutočnif všetky úkony tak, aby spracúvanie osobných údajov
spÍňalo požiadavky zákona Č. 18/2018 Z. z. a ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 a ochrane ~‘zických
osób pil spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorýrn sa zrušuje smemica
95/46/ES (všeobecné nariadenie a ochrane údajov) a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

1.

ČIánok X[lt
Záverečné ustanovenia
Táto Zmluva nadobúda platnosť dáom podpísania Zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosf
dňom odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľovi. K odovzdaniu a prevzatiu staveniska zhotoviteľovi
dŮjde až Po kontrole procesu zadávania zákazky zo strany poskytovateľa pomoci, resp. správcu programu.

2.

Táto Zmluva sa zverejňuje v zrnysle platnej legislatívy.

3.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať len formou písomných čístovaných dodatkov,
podpisaných štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán.

4.

Vzfahy Zmluvných stráxi sávisiace s touto Zrnluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené,
sa nadia príslušnými ustanoveniami zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnlk v znení neskorších
predpisov a ďalších všeobecne závšzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného
obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešif podľa týchto predpisov, posúdia sa v sůlade s obsahom
podmienok realizovaného verejnéko obstarávania.

5.

Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúČinné alebo ak svoju účinnost‘ stratia,
nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí
platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíží úČelu, sledovanému Zmluvnými stranami.

6.

Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluviié strany zaviizujů nešit‘ prednostne dohodou a vzájomnýrn
rokovanim. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné všeobecné súdy
Slovenskej republiky.

7.

Miestom pre doručovanie pisomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Každá
Zo Zmluvných strán je povinná písomne oznámíť druhej Zmluvnej strane akúkoYvek zmenu ohľadne
doručovania, a to bezodkladne po tom, Čo k takejto zmene dójde. Za doruČenie pisomnej poštovej zásielky
sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznaČením pošty „neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie
poštovej zásielky s vyznačením pošty „adresát neznámy“. V prípade oznámenia, výpovede, alebo
odstúpenia doručeného osobne, sa tieto považujú za doruČené dňom osobného doručenia, a to aj v prípade
ak adresát odmietne oznámenie alebo odstúpenie prevziať.

8.

V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutámych orgánov
alebo i spósobu ich konania za Zrnluvnú stranu, osób oprávnených na rokovaxiie, oznámi Zmluvná strana,
ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou táto skutočnosf drnkej Zrnluvnej strane a to
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bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za vŠetky pripadné Škody z toho
vyplývajúce alebo náklady, ktorě v tejto súvislosti musela vynaložit‘ druhá Zmluvná strana. V uvedených
pripadoch nie je potrebné prijaf dodatok k tejto Zmluve postupom podFa odseku 2 tohto Článku Zmluvy.
9.

V pripade rozhodnutia Zhotoviteľa o zlúČení, splynuti, mzdelení spoločnosti, predaja podniku alebo jeho
Časti, zaČatia konkurzného konania alebo reŠtrukturalizaČného konania, vyhlásenia konkurzu alebo
reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa, jeho vstupe do likvidácie, je Zhotoviteľ povinný preukázateľne
oznámit‘ Objednávateľovi uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendárnych dni odo dňa jej úČinnosti,
inak zodpovedá za všetky Škody z toho vyplývajúce.

10.

Táto Zmluva je vyhotovená v troch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávatef dostane dva
rovnopisy a Zhotovitel‘ jeden rovnopis.

11.

Osobně údaje dotknutých osůb sa spracúvajú v súlade sNARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU
A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane l~‘zických osób pd spracúvaní osobných úcajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktotým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) a so zákonom Č. 18/2018 Z. L O ochrane osobných ůdajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. lnfomiácie o spracúvaní osobných ůdajov Objednávateľom ako prevádzkovatel‘om sú ‚ám pine
k dispozicii na webovom sidle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo ~zickej podobe v s dle a na
vŠetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

12.

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vóľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna,
túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná vol‘nosť nie je
obmedzená. Svoju vóľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadmjú svojimi podpismi tejto
Zmluvy.

13.

Prílohami tejto Zmluvy sú:
Príloha Č. I RozpoČet ocenený výkaz výmer v listinnej podobe a aj v elektronickej podobe vo formáte
MS Excel na elektronickom nosiči (z ponuky zhotovitefa vo verejnom obstarávaní)
Príloha Č. 2 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok predkladá až úspešný uchádzač pri podpise
zmluvy
-

-

Id

25

t 2o2i

V Novej Dubnici dňa:25.06.2022

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

O

PETM P~
01

J.

.

r.o.

‚3

bnlca
12 943
0161670

arian
osta obce

eČný

Peter Horanský-konatel‘

Výsadba stromu s balom
P.6.

1

dalO
Práce
010306 0207060

2 010808 0101016
3 010805 05010020
4 010808 08018010
5 010808 08011010
6 01080806011090
7

01060805010520

8 R
9 998231311

popfl po4ožky

- jenilek pie výsa‘~u V hoorne I až 43
výmenou půdy do 50% V iovfle abo na svahu do
I:Sobjen.nado.125do0,40
Výsadba drevkiy a balon‘ v rowlie ato na svahu do
1:5. pdemerbak‘ nad 500 do 600 on
M‘áČovariie rasilin pn lw~tke muka nad 100 do 150
on v ro‘t,e alebo na svahu do 1:5
Zdiatie tasilo vodou, ploU‘yjedno~o do 20 m2
Dovoz vody pie zillevku tasilo na vzdanost do
6000 m
Pdplatok k cejle za každých dalšldi aj začatých
1000 in (8000 m)
Zakotveale dm‘á‘y boina a viac koloi pil pilemere
kolovdol00m.np.idižkekolovdo2mdo3m
Odvanaloneňanáte‘om
Presi., I‘nŮt pm sadovnidce a kr**ske úpravy do
5000 m vodorovne bezzwisláho pies‘mu

mJ.

j.cena

c.cna

mn.

ks

29,00

220

6380,00

ks

28,00

220

6160.00

m2
„g

5,60
36,00

220
44

1 232.00
1 584.00

m3

12.00

44

52800

m3

3,60

352,0

I 267.20

ks
ks

12,00
1.90

220
220

2640.00
418.

t

23,00

154,000

Práce spolu

10
11
12
13
14
15
IS
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

MaterIál. stromy a balon‘ 500-600mm
.8001
AesatusxcaneaOiiotW 16 18cm
.8002
Ato‘ canpeste (l«S) 200 225cm
špedf.8003
Atiuspluinosa 16-18cm
Sped!. 8004
Alnus glulinosa Laáiata 18-18cm
.8005
Aesa4us hippocastaviwn 16-18cm
.8006
Acer platanoldes Co&mmare 20-25 an
špedtSOO7
Acarplatanoldes 16-18cm
špectSOO8
Acerpseudoplatanus 16-18cm
‘.8009
Catalpa bignonloldes 20-25cm
Š
.8010
Fraxinusangustlfolia 10-18cm
sped!. seti
Fraxkits excelsior Dlversifolla 16-18 an
Spod‘. 6012
Fagus s)tvalica 16-18cm
špedf 6013
Fagus sytvalica Abopimlcea‘ 16-lB an
.8014
La‘bcdaddua 175-200cm
Sped!. 8015
Lálodendron tuliplfera 18-20cm
Sped!. 8016
Poptatisalba 16-18cm
Sped!. 6017
Pnjnus a‘4w‘, Plena‘ 18 -20 an
Sped!. 8018
Pseudotsuga meoziesi 175- 200 an
‘.8019
Pinusnlgra 175-200cm
‘.8020
PIflJSS)lvesbis 175-200cm
Špedf. 8021
Querais palustils 16-18cm
špecif.8022
Quen5isnlbra 18-18cm
‘ 8023
Quetous robur 14 16cm
8024
Salix alba 18-20cm
Špedf. 8025
SalIx fraglhls 18-20cm
Sped!. 8026
Sophorajaporica 10-18cm
Špedf.8027
Sallxxsepulcrs8s 18-20cm
Špedf. 8028
‘flEa ~daIa 18-20 an
Špedf. 8029
Tsoga canadensls 175-200cm
Špedf. 8030
Taxodhm‘ dláthdi‘n 175-200cm
Strom a balom spolu
zwat,6
obstarávacie
MaterIál . stromy a balon‘ 500-600 mm spolu

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

250,00
150,00
220.00
238,00
105.00
270,00
180.00
184.00
162.00
240.00
260.00
120.00
260.00
92.00
360.00
240.00
260.00
195,00
180,00
156.00
210,00
182.00
150,00
240,00
180,00
195,00
256.00
245.00
124,00
89.00

Záhsadnldty substrát

I

39.00

41 Sped!. 6032

obstaávade náklady
Mulů - divená kóra

%
in3

96,00

‘.8033

43 Sped! 8034

obstarivade náklady
Koty ku abomom
2- 3m
zflá,‘
obstarávage náklady
odwamý naleť Aibo-Flex 7 (0,15 kg na lstialý
strOm)

nati‘
obslsávade náklady
UžItková voda
stati‘
45 999800027
Poplatky za sldádkovaáie odpadu
Ostatný materiál spolu
44

‘

8035

Celkom

bez DPH

p
D

ks
%
%

5.20

kg
%

11.80

n,3
%
t

19.00
36,00

2500,00
150.00
1320.00
952,00
630,00
8910,00
900,00
I 104.00
324.00
720.00
260,00
600.00
1 040.00
1564.00
360.00
3120.
1 300,
1 950.
540.00
1560.00
630.00
182.00
4650,00
2400,00
720,00
780,00
256.00
2940,00
372.00
534.00
43268,00
1 298,04
8653,60
53 219,64

44
4
35
33
3
13,5
660
1
13,5

1 710.00
08,64
600.60
3168,00
95,04
427,68
3432,00
34,32
463,32

25,65
1
10,5
44
5
10000

302,67
3.03
31,78
836,00
41,80
380,00
11 560,88

88551,72

Ut

ot1

10
1
6
4
6
33
5
6
2
3
I
5
4
17
1
13
5
10
3
10
3
1
31
10
4
4
1
12
3
6
3
20

Osla
materlól
40 Š ‘.8031

42 5

3542.00
23 751.20

V...

Príloha č.2 Zoznam subdodávateíov a podiel subdodávok.

Zhotoviteľ:

PETMART plus,s.r.o

IČO:

50072943

DIČ:

2120161670

bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa a.s. SK9O 0900 0000 0050 8061 5592

zastúpený:

Peter Horanský-konateľ

číslo telefónu:

+421904995111

e-mail:

peterhoro95@gmail.com

zapísaný:

OR Okr.súdu Trenčĺn odd.Sro,č.zápisu:32306/R

Zhotoviteľ prehlasuje,že pri plnení zmluvy bude využívať kapacity,resp.zdroje nasledovných
subdodávateľov a zároveň prehlasuje,že u subdodávateľov nejestvujú důvody na vylúčenie
podľa *40 ods.6písm.a/ až hl a ods.7zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov:

Obchodný názov
a sídlo
subdodávatera

IČO,DlČ, DPH

Predmet
subdodávky

Rozsah
subdodávky

Osoba oprávnená konať za
subdodávateľa
Meno a
Priezvisko

Dátum
narodenia

Adresa
J.Kollára

PETMART,s.r.o.

46020403

Technický
dozor+výsadby

10%

Marta
Horanská

700/3,01
851
Nová
Dubnica

10.02.1961

2023182832
SK2023182832

V Novej Dubnici:dňa 25.06.2022
Za Zhotoviteľa:
Peter Horanský-konateľ

s, s.r.o.

p

‚3
018 51
IČO:

DiČ:
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