ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších
zmien a doplnkov
(ďalej len "zmluva")

I. Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený rokovať:
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
IČO:

Obec Raslavice
Hlavná 154, 086 41 Raslavice
Marek Rakoš, starosta obce
Marek Rakoš, starosta obce
Marek Rakoš, starosta obce

DIČ:

00322521
2020624606

IČ DPH
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Tel.:
e-mail:

VUB a.s.
1609 222 053/0200
SK38 0200 0000 0016 0322 2053
+421 54 4792 222
obec@raslavice.sk

Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:

GAAD REAL, s.r.o.
Námestie legionárov 5, 080 01 Prešov
Ing. Riccotti Tomáš – konateľ,
Ing. Fatula Tomáš - konateľ

Oprávnený rokovať:
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Tel. :
e-mail :

Ing. Riccotti Tomáš – konateľ, Ing. Fatula Tomáš - konateľ
Ing. Fatula Tomáš - konateľ
36 499 366
2021927600
SK2021927600
TATRABANKA, a.s.
2622039822/1100
SK26 1100 0000 0026 2203 9822
0905 424 057
gaad@gaad.sk

uzatvorili po vzájomnej dohode túto zmluvu o dielo

II. Predmet zmluvy
2.1

Predmetom zmluvy je zhotovenie diela s názvom „Modernizácia verejného osvetlenia
v obci Raslavice LED technológiou“, v obsahu a rozsahu podľa svetelno-technickej štúdie
v znení dodatku č. 1 k svetelno-technickej štúdii a priloženého položkovitého rozpočtu (výkazu
výmer), ktoré určujú charakteristiku diela.

2.2

Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác podľa bodu 2.1.

2.3

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4

Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu.

III. Východiskové podklady a údaje
3.1

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú:
 Súťažné podklady,
 Výkaz-výmer (povinná príloha č.1 zmluvy – povinnosť predložiť v elektronickej podobe
podrobný rozpočet vo formáte MS Excel),



3.2

Svetelno-technická štúdia a dodatok č. 1 k svetelno-technickej štúdií. Dodatok č. 1 k
svetelno-technickej štúdii obce Raslavice v zmysle usmernenia č.1 k výzve KaHR22VS-1501 opravuje a dopĺňa niektoré časti pôvodnej svetelno-technickej štúdie. Časti
svetelno-technickej štúdie neupravené v Dodatku č. 1 k svetelno-technickej štúdii,
zostávajú v pôvodnej svetelno-technickej štúdii nezmenené. V prípade zmien údajov
v Dodatku č. 1 k svetelno-technickej štúdii oproti údajom uvedeným v Svetelnotechnickej štúdií, záväzné sú údaje uvedené v Dodatku č. 1 k svetelno-technickej
štúdii obce Raslavice v zmysle usmernenia č.1 k výzve KaHR-22VS-1501.

Východiskové údaje:
a) Názov stavby: „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Raslavice LED
technológiou“
b) Miesto stavby:
Obec Raslavice
c) Stavebník:
Obec Raslavice
d) Splnomocnený zástupca stavebníka: Marek Rakoš – starosta obce
e) Zhotoviteľ diela:
GAAD REAL, s.r.o.
f) Miesto zhotovenia diela:
Obec Raslavice
g) Stavbyvedúci
Ing. Milan Heredoš reg. číslo: 02423*24/33

IV. Predmet plnenia
4.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo špecifikované v čl. III tejto zmluvy na
svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo a podľa podmienok dohodnutých
v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez
závad a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite, ktorá je pre daný druh
diela obvyklá.

4.2

Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za
dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

4.3

Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži
na výber zhotoviteľa, podľa vypracovanej svetelno-technickej štúdie v znení dodatku č. 1 k
svetelno-technickej štúdii, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z
povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými
predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi.

4.4

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu
známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú pre kvalitné zhotovenie diela potrebné.

V. Čas plnenia
5.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite
vymedzenej v čl. III. tejto zmluvy v termíne do 80 kalendárnych dní od prevzatia
staveniska.

5.2

Termín prevzatia staveniska:
Termín začatia výstavby:
Termín ukončenia a odovzdania stavby:

5.3

Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým
termínom, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v skoršom termíne ponúkanom
zhotoviteľom.

5.4

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu.

do 30 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy.
do 10 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.
do 80 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.

VI. Cena
6.1

Cena za vykonanie prác v zmysle predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle č. 18/1996 Z.z. o cenách a je doložená rozpočtom zhotoviteľa, ktorý
tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

6.2

Cena za zhotovenie diela podľa čl. III je:
Cena bez DPH:
DPH 20% :
Spolu s DPH :

184 075 EUR
36 815 EUR
220 890 EUR

6.3

V celkovej cene diela sú zahrnuté aj náklady za dočasné užívanie verejných komunikácií, podľa
potreby zriadenie, prevádzka a vypratanie staveniska, náklady na stráženie, náklady na
spotrebu el. energie a vody, poistenie diela počas jeho realizácie, kompletačná činnosť, skúšky
a kontroly kvality prác a podobne.

6.4

Položkový rozpočet je záväzný pre vymedzenie rozsahu predmetu plnenia a je súčasťou tejto
zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá za matematické chyby pri jednotlivých položkách
rozpočtu. Zhotoviteľ je povinný riadne prekontrolovať správnosť celkovej ceny vzhľadom na
položky rozpočtu.

6.5

Cena uvedená v čl. VI. bod 6.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci
nevyhnuté na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia
objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

VII. Platobné podmienky
7.1

Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy čiastkovými mesačnými
faktúrami.

7.2

Zhotoviteľ má povinnosť práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená
prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s
oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev.
Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa,
prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.

7.3

Zhotoviteľ predloží objednávateľovi 3 pracovné dni pred vystavením čiastkovej faktúry na
vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok
vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od
obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude
zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.

7.4

Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac v
lehote splatnosti do 30 dní od jej doručenia.

7.5

Fakturované budú iba skutočne vykonané práce v súlade s ostatnými ustanoveniami zmluvy.

7.6

Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z.z. v znení noviel a
priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v
piatich vyhotoveniach pre objednávateľa. Náležitosti faktúr:
- názov diela „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Raslavice LED technológiou“
a) označenie „faktúra” a jej číslo,
b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo),registrácia,
c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
f) fakturovaná suma,
g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
i) ďalšie doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie,
j) pečiatka a podpis.

7.7

Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru,
ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí alebo má iné vady v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou
musí objednávateľ uviesť dôvod vrátenia.

7.8

Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť.
Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota splatnosti plynie
znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novo vystavenej faktúry.

7.9

Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchýlne od dohodnutého
rozsahu, nebudú uhradené.

7.10

Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej
dodávky. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po predložení kontrolných skúšok pri
odovzdávaní diela. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v
piatich vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 30 dní od jej doručenia.

7.11

Dohodnutá cena môže byť upravená len v prípade legislatívnych zmien.

VIII. Odovzdanie a prevzatie dokončeného diela
8.1

Odovzdanie a prevzatie diela po jeho zhotovení, sa uskutoční na preberacom konaní.

8.2

Zhotoviteľ je povinný odstrániť bez zbytočného odkladu prípadné chyby na zhotovenom diele,
ktoré vyplynú z preberacieho konania a ktoré prípadne objednávateľ nezistil na preberacom
konaní, aj po termíne splnenia všetkých záväzkov, ku ktorým sa podľa tejto zmluvy zhotoviteľ
zaviazal.

IX. Zodpovednosť za vady diela
9.1

Záručná doba zhotoveného diela je 24 mesiacov s výnimkou svietidiel u ktorých bude záručná
doba na mechanické časti svietidla v trvaní 10 rokov a elektronické časti (elektronický
predradník) záruku v trvaní 5 rokov. Garančný list výrobcu svietidiel s uvedením záručných
podmienok je prílohou č. 2 tejto zmluvy.

9.2

Záručná doba diela začína plynúť dňom ich odovzdania a prevzatia na preberacom konaní.

9.3

Zhotoviteľ ručí za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti
zodpovedajúce technickým normám a predpisom, že zhotovené dielo bude bez vád, ktoré by
rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k určeným účelom, tj. že
zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti, preukázané zhotoviteľom
objednávateľovi na preberacom konaní.

9.4

Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa skryté vady diela počas záručnej doby odstrániť
na svoje náklady bez zbytočného odkladu.

9.5

Zhotoviteľ predloží ku dňu odovzdania diela Garančný list výrobcu svietidiel na jednotlivé typy
a počty dodaných svietidiel v zmysle uvedených záruk v bode 9.1., z ktorých bude zrejmé, že
svietidlá spĺňajú všetky objednávateľom požadované parametre v zmysle technickej
dokumentácie.

9.10

Všetky atesty, certifikáty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok si zabezpečuje
na vlastné náklady zhotoviteľ (všetko podľa ustanovení zákona č.254/1998 Z. z. o verejných
prácach v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona
č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

9.11. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie
diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

9.12

Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela, stavba sa realizuje na zodpovednosť
zhotoviteľa, počas realizácie stavby, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia
alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich
dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom
diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia
objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené
vlastným zavinením počas jeho pracovným postupov, ktoré vykonal za účelom plnenia
záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách počas záručnej lehoty.

9.13

Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za
bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných ním pozvaných osôb na
stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti
práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov.

9.14 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí
(úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti
oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia
preventívnych opatrení.
9.15 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad,
ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.

X. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)
10.1

Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné
strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod.

10.2

Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považuje prekážka podľa §
374 Obchodného zákonníka.

10.3

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana,
ktorá sa bude chcieť odvolať na také okolnosti, bude mať právo do 2 mesiacov od ich vzniku
odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia
v takom prípade nastanú dňom doručenia oznámenia a skutočnosťou, že tieto okolnosti
trvajú.

10.4

V prípade porušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je
zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia na zabezpečenie diela, aby nedošlo k jeho
zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo inej škode. Rozsah, spôsob a úhrada nákladov bude
dohodnutá zmluvnými stranami pred vykonaním prác. Návrh predloží zhotoviteľ.

10.5

Všetka
zmluve
a)
b)

korešpondencia adresovaná jednej zo zmluvných strán na adresu uvedenú v tejto
sa považuje za doručenú:
dňom prevzatia písomnosti,
dňom odmietnutia prevzatia písomnosti,

c) uplynutím 3 dní od uloženia písomnosti na príslušnej pošte.

XI. Zmluvné pokuty
11.1

Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny jeho odovzdávanej
časti za každý, aj začatý deň omeškania odovzdania diela v tejto zmluve dohodnutom termíne.

11.2

Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za omeškanie s odstránením prípadných zjavných vád
a nedorobkov v dohodnutých termínoch za každú vadu a nedorobok a každý deň omeškania
zmluvnú pokutu 20,-EUR.

11.3

Objednávateľ zaplatí za omeškanie úhrady platieb na základe platobných dokladov uvedených
v čl. VI. tejto zmluvy za každý prípad a za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške
0,05 % z dlžnej sumy.

11.4

V prípade ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s realizáciou diela, alebo ju z dôvodov na
svojej strane neukončí najneskôr do 4 mesiacov od dohodnutého termínu, bude to
považované za podstatné porušenie dohodnutých zmluvných podmienok a objednávateľ má
právo odstúpiť od zmluvy a požadovať zmluvnú pokutu vo výške už dodaných prác
a zabudovaných materiálov.

XII. Ostatné ustanovenia
12.1

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, povahou a podmienkami
Výzvy KAHR -22VS-1501. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať podmienky Výzvy KAHR -22VS1501 v znení prijatých usmernení RO pre OP KAHR..

12.2

Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku
porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

12.3

V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek
zmluvnej strane má druhá zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

12.4

Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia aby nedošlo počas stavby k poškodeniu alebo
zničeniu pamiatkovo chránených prvkov stavby a ostatného majetku objednávateľa
odovzdaného pri odovzdaní staveniska, resp. miesta kde sa bude dielo vykonávať. V prípade
ak takáto škoda vznikne všetky náklady znáša zhotoviteľ.

12.5

Pokiaľ zhotoviteľ spôsobí svojou činnosťou škodu tretím osobám, je povinný túto škodu
odstrániť a uhradiť na vlastné náklady.

12.6

Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu podpisu zmluvy preukázať, že zabezpečí krytie zodpovednosti za
škodu spôsobenú pri výkone povolania počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške
50 000 Eur alebo ekvivalent v inej mene.

12.7

Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky

tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prevoz nebezpečného materiálu vykoná na to
oprávnenou organizáciou podľa §7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v kategórií č. 5 –
Osvetľovacie zariadenia (okrem osvetľovacích zariadení v domácnostiach).
12.8

Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať práce odbornými kapacitami v rozsahu:
o Min. 1x Elektrotechnik - §22 vyhlášky 508/2009 + Práce vo výškach + Práce pod
napätím (originál alebo overenú kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti, osvedčenie
pre práce vo výškach) Zároveň uvedený pracovník/ci musia mať osvedčenie o
odbornej spôsobilosti pre práce pod napätím podľa STN 50 110-1 pre práce pod
napätím, nakoľko prevedenie prác sa bude vykonávať bez vypnutia NN siete. (originál
alebo overenú kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti, osvedčenie pre práce pod
napätím). Každý elektrotechnik musí mať spôsobilosť na práce vo výškach aj
spôsobilosť na práce pod napätím. Elektrotechnici zároveň musia mať poverenie na
práce pod napätím potvrdené prevádzkovateľom distribučnej sústavy.
o

Min. 1x vedúci pracovník s §23 vyhlášky 508/2009 – Elektrotechnik na riadenie
činnosti alebo na riadenie prevádzky. Uchádzač predloží originál alebo overenú kópiu
osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Zároveň uvedený pracovník/ci musia mať
osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre práce pod napätím podľa STN 50 110-1 pre
práce pod napätím, nakoľko prevedenie prác sa bude vykonávať bez vypnutia NN
siete. (originál alebo overenú kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti, osvedčenie
pre práce pod napätím). Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie
prevádzky musia mať poverenie na práce pod napätím potvrdené prevádzkovateľom
distribučnej sústavy.

o

min. 1 revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa §24
vyhlášky 508/2009 Z. z. (originál alebo overenú kópiu osvedčenia o odbornej
spôsobilosti.)

12.9

Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať podľa svetelno-technickej štúdie v znení dodatku č. 1 k
svetelno-technickej štúdii a vykonať pripojenie a spustenie diaľkovo riadených rozvádzačov
verejného osvetlenia a riadiaceho systému na dispečing v súčinnosti s prevádzkovateľom
verejného osvetlenia v meste Hlohovec za maximálneho zníženia strát elektrickej energie
a predídeniu vzniku škody na technologickom zariadení sústavy verejného osvetlenia.
Objednávateľ požaduje, aby aj počas realizácie diela bola zabezpečená funkcionalita verejného
osvetlenia, ktorú zhotoviteľ musí zabezpečiť v spolupráci s prevádzkovateľom verejného
osvetlenia. Odstavenie pôvodného rozvádzača verejného osvetlenia (zabezpečenie pracoviska
prevádzkovateľa distribučnej sústavy), demontáž technologického zariadenia a následná
montáž musí byť na základe vyjadrenia vlastníka technologického zariadenia mesta Hlohovec
realizovaná výlučne zmluvným partnerom a prevádzkovateľom verejného osvetlenia spoločnosťou O.S.V.O. comp, a.s. a prevádzkovateľom distribučnej sústavy.

12.10

Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo
formáte MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu
tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

12.11 Zhotoviteľ (ako Dodávateľ Projektu) je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s
dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a
nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ.
12.12

Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza postupne, realizovaním
jednotlivých etáp diela.

12.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť objednávateľovi počas celej doby realizácie diela vyhotovovať
fotodokumentáciu realizácie diela a upozorniť objednávateľa na každé ukončenie ucelenej
časti realizácie diela.

XIII. Odstúpenie od zmluvy
13.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zákonníka.
13.2 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
13.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
13.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ do 7 pracovných dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác
a vykonávaním diela, bez uvedenia dôvodu, v zmysle ustanovení tejto zmluvy o vyššej moci,
-

ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy
alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy

-

ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať predmet zmluvy v rozpore s dohodnutými
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený
a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej poskytnutej lehote.

XIV. Záverečné ustanovenia
14.1

Zhotoviteľ a objednávateľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jej účinnosti.

14.2

Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov,
písomnú formu a dohodu v celom rozsahu.

14.3

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami k zmluve.

14.4

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši
zmierom, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému
súdu v SR.

14.5

Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodným zákonníkom a platným právnym poriadkom SR.

14.6

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
 Príloha č. 1 - Rozpočet - výkaz výmer (predloží uchádzač)






Príloha č. 2 - Garančné listy výrobcu svietidiel s uvedením záručných podmienok
(predloží uchádzač)
Príloha č. 3 - Potvrdenie o kompatibilite navrhovaného riadiaceho systému ( RS )
s navrhovaným svietidlom vystavené výrobcom RS a regulácie (predloží uchádzač)
Príloha č. 4 – Osvedčenia a poverenia v zmysle čl. XII. bod 12.7 zmluvy pri
vymedzených pracovníkoch (predloží iba úspešný uchádzač)
Príloha č. 5 – Poistná zmluva (predloží iba úspešný uchádzač)

14.7

Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, čo potvrdzujú
podpismi zástupcov svojich štatutárnych orgánov.

14.8

V prípade, že ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, neúčinným alebo
nevykonateľným, nebude mať táto skutočnosť za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo
nevykonateľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, pričom zmluvné strany sa zaväzujú
príslušné ustanovenia nahradiť novým, platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré
sa svojim významom a obsahom bude čo najviac približovať nahrádzanému ustanoveniu.

14.9

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť
tejto zmluvy nastane nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

14.10

Táto zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, z ktorých 4 sú pre objednávateľa a 2 pre
zhotoviteľa.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V ........................., dňa ...................

V ........................., dňa ...................

..............................................

..............................................

