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A. i NÁVRH Z M L U V Y O DIELO
Z M L U V A O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obeh. zákonníka č. 513/1991 Zb., v platnom jeho znení
I. ZMLUVNÉ STRANY:
1.1 Objednávateľ

: Mesto Prievidza
Námestie slobody č. 14
971 01 Prievidza

Zastúpený

: JUDr. Katarína Macháčková - primátorka mesta

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických:
Mgr. Edita Mrázová - vedúca odboru ÚP, SP, výstavby a ŽP
Bankové spojenie

: VÚB, pobočka Prievidza, č. ú. 16626-3 82/0200
IČO: 318 442
DIČ: 2021162814

1.2Zhotoviteľ

: C E S T Y NITRA, a.s.

Kontaktná adresa

: Murgašova 6, 949 78 Nitra

Zastúpený

: Ing. Juraj Serva, výkonný riaditeľ
splnomocnený zástupca C E S T Y NITRA, a.s.

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach
a) zmluvných
: Ing. Juraj Serva, výkonný riaditeľ
b) technických

: Ing. Martin Papala, vedúci strediska Trenčín

Bankové spojenie

: Komerční banka, a.s., pobočka zahr. banky Bratislava

IČO

: 34 128 344

DIČ

: 2020410788

IČDPH
: SK2020410788
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, vložka č. 140/N
II. FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2.1 Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 99 - §101
formou zadávania podprahovej zákazky v zmysle Zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

III. PREDMET ZMLUVY:
3.1 Predmetom tejto zmluvy je „Oprava miestnych komunikácii na území mesta
Prievidze". Predmetom zákazky je oprava povrchu ulíc odstránením asfaltového krytu,
úpravou podkladu, položením nového asfaltového krytu a výškovou úpravou uličných vpusti,
šachiet a vodovodných uzáverov. Jedná sa ulice : U l . V. Clementisa v dvoch úsekoch
o dĺžke 686,0 m, 315,0 m a U l . A. Kmeťa v dvoch úsekoch o dĺžke 132,0 m, 1701,9 m.
Podrobný rozsah a spôsob vykonania prác je stanovený v Prílohe č. 1- rozsah požadovaných
prác, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3.2
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé dielo podľa bodu 3.1 tejto zmluvy a podľa
Prílohy č. 1- rozsah požadovaných prác, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
tejto
zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie.
3.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať predmetnú činnosť a je odborne
spôsobilý vykonávať práce podľa tejto zmluvy.
3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, odovzdať dielo naraz ako celok. Všetky vady a nedostatky zistené
pri preberaní diela ako aj všetky škody spôsobené ním na majetku objednávateľa je povinný
zhotoviteľ odstrániť na vlastné náklady.
3.5 Zhotoviteľ môže dielo vykonať ešte pred dojednaným časom a riadne dokončené dielo
odovzdať objednávateľovi v skoršom termíne. Objednávateľ je povinný ponúknuté
dokončené dielo prevziať.
3.6 Záväzok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho
prevzatím objednávateľom o čom spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí.
IV. TERMÍNY PLNENIA:
4.1 Termín začatia zhotovovania diela : do 14 dní od podpísania zmluvy
Termín ukončenia a odovzdania diela : najneskôr do 15.10.2012
V . CENA:
5.1 Cena diela je dohodnutá za kompletnú dodávku predmetu zmluvy, stanovená dohodou
v znení Zák. NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách vo výške:
39 020,42 EUR, cena bez DPH
7 804,08 EUR, DPH
46 824.50 E U R cena s DPH

slovom štyridsaťšesťtisíc osemstodvadsaťštyri, 50 Centov
Kalkulácia ceny - Príloha č. 1 - rozsah požadovaných prác, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy.
5.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená suma zohľadňuje všetky priame, nepriame náklady
primeraný zisk potrebný na vykonanie uvedeného diela.
5.3 Cenu diela je možné meniť len na základe dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť vopred
prerokovaný s objednávateľom a podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY:
6.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ formou faktúry vystavenej po ukončení
a odovzdám prác.
6.2 Faktúra bude obsahovať náležitosti platného daňového dokladu v súlade s príslušnými
právnymi predpismi údaje:
- obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídiel
- číslo zmluvy
- číslo faktúry
- deň odoslania a splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť
- označenie diela
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa
- súpis vykonaných prác
- podpis určeného zástupcu objednávateľa
6.3 Na základe potvrdených súpisov má zhotoviteľ právo vystaviť faktúru. Prílohou faktúry
bude súpis vykonaných prác, ktorý bude potvrdený povereným zástupcom objednávateľa.
Zhotoviteľ použije pri fakturácii DPH vo výške podľa zákona o dani z pridanej hodnoty
platného v čase fakturácie. Objednávateľ má právo vo faktúre, pokiaľ nie je práca vykonaná
k jeho spokojnosti, vylúčiť alebo znížiť cenu takejto práce.
6.4 Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia do podateľne objednávateľa.
6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve, objednávateľ
je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne
plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
6.6 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi dielo do výšky 90 % diela, 10 % bude tvoriť zádržné.
Zádržné sa vypočíta z hodnoty fakturovaných prác bez DPH.
6.7 Zádržnú sumu 5 % zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po odstránení vád a nedorobkov, ak
budú uvedené v "Zápisnici o odovzdaní a prevzatí". Ostávajúcich 5 % zádržného bude
zhotoviteľovi uhradené po uplynutí lehoty 2 roky odo podpísania Zápisnice o odovzdaní
a prevzatí diela na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa.
6.8 Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov a doplnení zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
6.9 Faktúru za vykonané naviac práce je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až na základe
podpísaného dodatku k zmluve.
6.10 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmenu inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú
oznamovať do 7 dní po tom, čo ku zmene došlo.
6.11 Účastníci týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo
zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou.

VII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA:
7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
7.2 Počas prác bude zhotoviteľ zasahovať a obmedzovať dopravu na miestnych
komunikáciách a je povinný zabezpečiť na svoje náklady povolenie na zvláštne užívanie
komunikácii ako aj osadenie dočasného dopravného značenia a má tieto náklady zahrnuté
do ceny za dielo.
7.3 Súčasťou dodávky prác je aj vyhotovenie vodorovného dopravného značenia na
opravených úsekoch miestnych komunikáciách podľa platných STN.
7.4 Zhotoviteľ je povinný, počas celej doby realizácie diela až do jeho odovzdania
objednávateľovi v súlade s touto zmluvou, dielo poistiť pre prípad poškodenia, zničenia,
straty, odcudzenia alebo iných škôd, ktoré na ňom vzniknú. Zhotoviteľ sa zaväzuje
predložiť objednávateľovi do 3 pracovných dní odo dňa podpísania tejto zmluvy 1 x
poistnú zmluvy podľa predchádzajúcej vety.
7.50bjednávateľ prehlasuje, že majetok, ktorý je predmetom odovzdania staveniska je
nároku tretích osôb a je spôsobilý na riadne vykonávanie prác.

bez

7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie podzemných a nadzemných vedení inžinierskych
sietí spôsobené výkonom svojich prác aje povinný ich bezodkladne opraviť na svoje
náklady.
7.7 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a požiarnej bezpečnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pracovníci budú mať doklady
o absolvovaní predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej
bezpečnosti.
7.8 Zhotoviteľ zabezpečí nepretržitú prítomnosť svojho povereného zodpovedného zástupcu
na pracovisku.
7.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu majetku a vecí, ktoré prevzal od
objednávateľa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za materiál a
zariadenie nachádzajúce sa na pracovisku.
7.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku. Zhotoviteľ zodpovedá za
čistotu komunikácií, po ktorých sa bude odvážať odpad, alebo iný materiál potrebný na
vykonanie prác. Zhotoviteľ odstráni na
vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom
jeho činnosti o čom predloží objednávateľovi doklad.
7.11 Počas vykonávania prác na pozemku a veci objednávateľa zhotoviteľ znáša
nebezpečenstvo škody spôsobenej na zhotovovanej veci a počas realizácie prác je jej
vlastníkom. Zhotoviteľ počas vykonávania prác zodpovedá aj za škody spôsobené voči tretím
osobám. Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu
o odovzdaní a prevzatí diela.
7.12 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonanie množstva
a kvality prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou na ich
odstránenie v primeranej lehote.
7.13 Objednávateľ za svojho zástupcu na výkon kontroly a preberania prác určuje Ing.
Zuzanu Lukáčovú - referentku životného prostredia. V prípade jej neprítomnosti ju
zastupuje iná objednávateľom poverená osoba.
7.14 Zhotoviteľ skontroluje pred začatím prác všetky údaje a výmery podľa Prílohy č.l rozsahu požadovaných prác a ich súlad so skutkovým stavom. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je
dôkladne oboznámený s rozsahom požadovaných prác ešte pred uzavretím tejto zmluvy
a upozornil na všetky odlišnosti, chyby vo výmerách resp. iné nedostatky.

VIII. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA:
8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na prevzatie diela aspoň 3 pracovné dni
vopred. Dielo bude pripravené na odovzdávacie a preberacie konanie bez vád
anedorobkov.
Objednávateľ prevezme dielo po dokončení protokolom o odovzdaní
a prevzatí.

IX. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODP. ZA CHYBY:
9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa
podmienok v tejto zmluvy.
9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania
objednávateľovi. Ďalej je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také
vady, za vznik ktorých popiera zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad.
Úhrada nákladov podľa tohto bodu zmluvy bude predmetom dohody zmluvných strán.
9.3 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených
touto zmluvou, technickými normami, predpismi ako aj usmerneniami a požiadavkami
objednávateľa.
9.4 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe zhotoveného diela 5 rokov, okrem záručnej
doby na vodorovné dopravné značenie, ktorá je 6 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo
dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.
9.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad nedostatkov diela, že počas záručnej doby má
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť vady bezplatne a bezodkladne od
strániť. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi uhradiť všetky prípadné škody zavinené
vadou diela.
9.6 Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu do 2 pracovných dní po jej obdržaní
a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej chyby.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čase dohodnutom so zástupcom
objednávateľa. Ak zhotoviteľ nenastúpi na odstraňovanie vád v termíne, ktorý sa
dohodne pri reklamačnom konaní, má objednávateľ diela právo zadať ich odstránenie
inému zhotoviteľovi bez prerušenia plynutia záručnej doby za podmienok bližšie uvedených.
Úhrada nákladov na odstránenie vady bude potom realizovaná zo zádržného. Pokiaľ výška
zádržného nebude postačovať na úhradu nákladu na odstránenie vady, je zhotoviteľ povinný
tento rozdiel na písomnú výzvu uhradiť v lehote do 10 dní odo dňa doručenia písomnej
výzvy objednávateľom.
9.7 Na opravované časti diela v záručnej dobe sa prerušuje plynutie záručnej doby a plynie
znovu po odstránení vady.
9.8 Záručná doba na dielo bude predĺžená o dobu, počas ktorej nemohlo byt" dielo užívané
z dôvodu nedostatkov alebo poškodenia, za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

X. ZMLUVNÉ POKUTY
10.1 V zmysle čl. 4.1 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať
objednávateľovi dielo najneskôr do tS.9.2012. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade
omeškania s odovzdaním diela ako celku, resp. omeškaním s odstránením vady alebo
reklamácie, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,- EUR za každý
deň omeškania s odovzdaním diela. Objednávateľ je oprávnený o výšku zmluvnej pokuty
znížiť fakturáciu zhotoviteľa.
10.2 Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti dielo riadne dokončiť,
chyby odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu.
10.3 V prípade omeškania objednávateľa so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru
podľa tejto zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úrok za
omeškanie vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

XI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
11.1. Zmluvu možno ukončiť:
a) dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením v prípade porušenia zmluvných podmienok. Účinky odstúpenia nastávajú
doručením písomného oznámenia o porušení povinností,
c) výpoveďou zo strany objednávateľa, a to bez uvedenia dôvodu. V danom prípade je
výpovedná lehota 1 mesiac a začne plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.
11.2 Zhotoviteľ po doručení výpovede zo zmluvy je povinný ukončiť práce v danej lokalite,
vyčistiť plochu a opustiť pracovisko čo najskôr. V ďalších prácach zhotoviteľ nesmie
pokračovať.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
12.1 Pokiaľ nieje ustanovené inak, riadi sa táto zmluva podľa príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka a ostatnými náležitosťami požadovanými vo výzve.
12.2 Všetky zmeny tejto zmluvy o dielo budú vypracované v písomnej forme, dohodnuté
a odsúhlasené oboma stranami.
12.3 Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy prechádzajú
i na právnych nástupcov. Nie je možné ich prevádzať bez súhlasu obidvoch zmluvných strán
na tretie osoby.
12.4 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli,
uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
12.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

12.6 Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach z ktorých 2 x obdrží zhotoviteľ a
2 x zhotoviteľ.

V Prievidzi, dňa ....1.D..SEPJ012

Za objednávateľa:

V Nitre, dňa..

Za zhotoviteľa:

EST Y js.
•1«

r. Katarína Macl
primátorka mesta

mgyíuraj Serva
výkonný riaditeľ
splnomocnený zástupca
CESTY NITRA, a.s.

. ,

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č.

- rozsah požadovaných prác

1 .Ul. V . Clementisa - 1 . úsek (farebne vyznačený na telese komunikácie)
-

odstránenie asfaltového krytu frézovaním do hr. 30 mm s vyčistením, odvozom
do 5 km a bez poplatku za uloženie na skládku
686,00 m
odstránenie betónového podkladu frézovaním do hr. 40 mm s vyčistením,
odvozom do 5 km a bez poplatku za uloženie na skládku
686,00 m
postrek živičný spojovací
686,00 m
podklad z betónu asfaltového A C 11 0 strednozmného, po zhutnení hrúbky 40
mm
686,00 m
kryt z betónu asfaltového A C 11 0 strednozmného, po zhutnení hrúbky 40 mm
686,00 m
2

-

2

2

-

2

-

2

celkom 10 891,606/úsek
2.U1. V . Clementisa - II. úsek (farebne vyznačený na telese komunikácie)
-

odstránenie asfaltového krytu frézovaním do hr. 30 mm s vyčistením,
odvozom do 5 km a bez poplatku za uloženie na skládku
315,00 m
odstránenie betónového podkladu frézovaním do hr. 40 mm s vyčistením,
odvozom do 5 km a bez poplatku za uloženie na skládku
315,00 m
postrek živičný spojovací
315,00 m
podklad z betónu asfaltového A C 11 0 strednozmného, po zhutnení hrúbky 40
mm
315,00 m
kryt z betónu asfaltového A C 11 0 strednozmného, po zhutnení hrúbky 40 mm
315,00 m
2

-

2

-

2

-

2

2

celkom 5 007,78 €/úsek

3. Nábrežie Andreja Kmeťa - 1 . úsek( farebne vyznačený na telese komunikácie)
-

odstránenie betónového podkladu frézovaním priemernej hr. 50 mm
s vyčistením, odvozom do 5 km a bez poplatku za uloženie na skládku

2

-

132,00 m
postrek živičný spojovací
132,00 m
kryt z betónu asfaltového A C 11 0 strednozmného, po zhutnení hrúbky 50 mm
132,00 m
2

-

2

celkom 1 521,83 €/úsck
4.

Nábrežie Andreja Kmeťa - II. úsek( farebne vyznačený na telese komunikácie)
odstránenie betónového podkladu frézovaním priemernej hr. 50 mm
s vyčistením, odvozom do 5 km a bez poplatku za uloženie na skládku
1 701,90 m
postrek živičný spojovací
2

-

2

-

1 701,90 m
kryt z betónu asfaltového A C 11 0 strednozmného, po zhutnení hrúbky 50 mm
1 701,90 m
výšková úprava uličných vpustí
24,00 ks
výšková úprava šupátok
2

-

10,00 ks
výšková úprava šachiet
9,00 ks
celkom 21 599,21 €/úsek

V Nitre, dňa

Za zhotoviteľa:
Ing. Juraj Serva
výkonný riaditeľ
splnomocnený zástupca
CESTY NITRA, a.s.

