Číslo zmluvy v SAP: 10000136081/3489

Zmluva o dielo č.: ZIS/3489/702/18/26113.022/V/EXT/844/OZ
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

na zhotovenie diela - v rámci stavby:
Rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie v obci Pravenec, časť Kolónia

ČI. I. Zmluvné strany
1.1.

Objednávateľ:
Sídlo :
Zastúpený:
Osoby oprávnené rokovať:
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických a
realizačných:
Telefón/FAX :
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
M a il:
ďalej len „objednávateľ“

1.2

Zhotoviteľ:

Zápis v obchodnom registri:
Zmluva sa týka závodu:
Zastúpený:

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
Osoby oprávnené rokovať:
vo veciach zmluvných:
v technických a realizačných:
e-mail:
ďalej len „zhotoviteľ“

Obec Pravenec
Obecný úrad
Pravenec č. 208, 972 16 Pravenec
Ing. Róbert Mikulášik - starosta obce
Ing. Róbert Mikulášik, starosta obce
Ing. Mário Klopan
+421 46 5441122/+421 46 5441323
00318434
2021162803

ocupravenec@stonline.sk

Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B
Inžinierske staviteľstvo, RVS Žilina
Ing. Ivan Dimitrov, riaditeľ Závodu Inžinierske staviteľstvo
Ing. Marek Štancel, Oblastný manažér
- spoločne na základe poverenia
31 611 788
SK 20204730^

Ing. Ivan Dimitrov, riaditeľ Závodu Inžinierske staviteľstvo
Ing. Viktor Janovič, špecialista zmlúv senior
p. Milan Potoč, vedúci realizačného výrobného strediska Žilina
(mobil: +421 902 986 632)
milan.potoc@skanska.sk

ČI. II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

2.3

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať za podmienok uvedených v ďalšom texte
tejto zmluvy pre objednávateľa dielo, ktoré zmluvné strany špecifikujú ako realizáciu prác
a dodávok v rámci stavby „Rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie v obci Pravenec,
časť Kolónia“, t.j. realizáciu prác a dodávok v rozsahu a skladbe uvedených v Prílohe č. 2
k tejto zmluve.
Skladba a podmienky realizácie prác vychádzajú z ponuky spracovanej zhotoviteľom dňa
19.6.2018 na základe podkladov poskytnutých objednávateľom k jej spracovaniu (výkaz výmer).
Ponuku predloženú zhotoviteľom objednávateľ dňa 20.júna 2018 vyhodnotil ako úspešnú
a následne listom zn. 10/2018/34 z 27.6.2018 si realizáciu predmetu ponuky objednal. Fotokópia
objednávky tvorí Prílohu č.1 k tejto zmluve ako jej nedeliteľná súčasť.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy uvedený pod bodom č. 2.1 tohoto článku vykoná vo
vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo.
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2.4

2.5

2.6
2.7

Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Pravenec, , katastrálne územie obce Pravenec, pozemky pare. Č.: 1273/28, 1274/9,
1220/8, 1248/4, 1248/7
V prípade výskytu potreby vykonania prác, ktoré nie sú predmetom tejto ZoD, ale s jeho realizáciou
súvisia, alebo ich potreba nastane v priebehu plnenia tejto ZoD, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto na
základe písomnej požiadavky objednávateľa zrealizovať. Zmluvné strany sa dohodli, že tieto budú
považovať za naviac práce a budú špecifikované a odsúhlasované v stavebnom denníku.
Objednávateľ sa zaväzuje takto ním uplatnené naviac práce zaplatiť.
Zhotoviteľ zhotoví dielo kontrahované touto zmluvou v kvalite podľa súčasne platných príslušných
technických noriem, vyhlášok a nariadení, súvisiacich s realizovaným zmluvným dielom.
Objednávateľ sa zaväzuje dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu
spôsobom a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

ČI. III. Čas plnenia
3.1

3.2
3.3

3.4

3.6

Termín realizácie diela:
Začatie : odovzdaním staveniska
Ukončenie : do 14-sť pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska
Zhotoviteľ bude písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo
sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom na predĺženie času plnenia.
Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti
objednávateľa dohodnutej v ďalšom texte tejto zmluvy, najmä však v odovzdaní staveniska,
najneskôr v 08.08.2018. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je
zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu, t.j. o dobu
omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti definovanej v texte tohto bodu sa predlžuje
doba realizácie prác definovaná v bode č. 3.1 článku III. zmluvy o dielo.
Prerušenie realizácie diela je prípustné na nevyhnutnú dobu a iba z dôvodu:
- nevhodných poveternostných podmienok (trvalý dážď, zima),
- vyššej moci.
Prerušenie sa nezapočítava do dohodnutých termínov plnenia predmetu zmluvy.
Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ
toto dielo prevziať aj v skoršom termíne a zaplatiť zaň.

ČI. IV. Cena diela
4.1

4.2

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na nasledovnom:
Jednotkové ceny súvisiace s realizáciou zmluvného diela, špecifikované v prílohe č. 2 k tejto ZoD
sú v zmysle ustanovení zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov cenami
pevnými a platnými po celú zmluvne dohodnutú dobu realizácie zmluvného diela.
Celková cena je vytvorená ako súčet súčinov takto dohodnutých pevných jednotkových cien
a celkového množstva prác a dodávok špecifikovaných v Prílohe č.2 k tejto zmluve je cenou
maximálnou a táto činí:
Rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie v obci Pravenec, časť Kolónia
DPH 20%
Cena vrátane
SO Názov
Cena v EUR bez
DPH v EUR
DPH
4 032,47
20 162,33
24 194,80
01 Ulica Kolónia
4 032,47
24194,80
CELKOM
20 162,33
Slovom: dvadsaťštyri tisíc stodeväťdesiatštyri 80/100 Eur vrátane DPH
Vyššie dohodnutá cena obsahuje všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zmluvy, vrátane
nákladov na zriadenie a prevádzku zariadenia staveniska a nákladov na dočasné dopravné
značenie vrátane jeho projektu, povolenia a odsúhlasenia.
Rozpis ceny uvedený v bode 4.1 a v prílohe č.2 k tejto zmluve slúži ako podklad pre účely:
- fakturácie
- ocenenie objednávateľom požadovaných naviac prác,
- ocenenie menej prác
- vystavenia súpisu vykonaných prác
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ČI. V. Platobné podmienky
5.1
5.2

5.3

5.4

Objednávateľ prehlasuje, že na realizáciu predmetu zmluvy má zabezpečené finančné krytie
v plnom rozsahu.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe platby za realizáciu zmluvného diela:
5.2.1
Na základe konečnej faktúry. Zhotoviteľovi vznikne nárok na vystavenie faktúry v deň
nasledujúci po dni v ktorom zhotoviteľ odovzal a objednávateľ prevzal predmet zmluvy.
Podkladom pre faktúru a jej nedeliteľnú súčasť vo forme prílohy k nej bude tvoriť:
- celkový súpis vykonaných prác v rámci predmetu zmluvy medzi zmluvnými stranami
vzájomne podpísaný,
- protokol o odovzdaní a prevzatí zmluvného diela
Súpis vykonaných prác, ako i zápis o odovzdaní a prevzatí pripraví zhotoviteľ.
Splatnosť konečnej faktúry je 30 dní od doručenia na adresu objednávateľa uvedenú v článku
I. tejto zmluvy v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra
má vecné a formálne nedostatky, respektíve nespĺňa náležitosti daňového dokladu, objednávateľ
ju vráti bezodkladne na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová
lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcom po dni doručenia opravenej faktúry
objednávateľovi.
Faktúra musí spĺňať náležitosti dokladu v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. v platnom znení a bude
obsahovať tieto údaje:
- označenie diela (akcie),
- číslo zmluvy
- číslo faktúry,
- ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať,
- dátum dodania plnenia,
- deň vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- výšku fakturovanej čiastky,
- meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- v texte zmluvy uvedené prílohy, t.j.:
- celkový súpis vykonaných prác v rámci diela a preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela .
- náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, najmä dátum vzniku daňovej povinnosti, a slovnú
formuláciu „prenesenie daňovej povinnosti (ak sa aplikuje)“

ČI. VI. Kvalita predmetu diela
6.1
6.2

Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II. a nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho
riadnemu užívaniu.
Zhotoviteľ preukáže kvalitu vykonaných prác a odovzdá objednávateľovi doklady:
a. ) kópie zo stavebného denníka,
b. ) atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele,
c. ) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela

Čl. VII. Podmienky zhotovenia diela
Odovzdanie staveniska
7.1
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko vypratané a zbavené hrubých nečistôt a prehlási, že
stavenisko je pre vykonanie prác podľa tejto zmluvy uvoľnené a zbavené práv tretích osôb. Túto
skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku a v protokole o odovzdaní
a prevzatí staveniska, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť stavebného denníka.
7.2 K prevzatiu staveniska objednávateľ vyzve zhotoviteľa písomne, resp. mailom minimálne dva
pracovné dni pred dohodnutým, resp. požadovaným termínom zahájenia prác na zmluvnom diele.
Podmienkou pre vyzvanie zhotoviteľa objednávateľom k prevzatiu staveniska je nadobudnutie
účinnosti tejto zmluvy
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7.3

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať v termíne odovzdania staveniska všetky východiskové
podklady súvisiace s realizáciou zmluvného diela, ako:
- výškové a smerové body,
- všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebných k zhotoveniu diela, t.j.
právoplatné stavebné povolenie, resp. ohlásenie, vyjadrenia dotknutých správcov a orgánov,
Zhotoviteľ je v prípade, že objednávateľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, oprávnený
pracovisko (stavenisko) neprevziať, resp. odstúpiť od plnenia tejto zmluvy s uplatnením si
prípadnej škody súvisiacej s nerealizovaním predmetu zmluvy.

Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa
7.4 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa
vyjadriť do 2 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
7.5 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovenia. Ak pri kontrole zistí,
že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vzniknuté vady
a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom
denníku nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie
zmluvy.
7.6 Objednávateľ preukazne oboznámi pracovníkov zhotoviteľa o podmienkach BOZP a PO platných
v priestore ním odovzdaného staveniska,
Povinnosti zhotoviteľa
7.7 Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho stavebný denník do ktorého bude
zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela.
7.8 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa počas zhotovovania diela a týkajúce sa
diela.
7.9 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť
na nevhodnú povahu alebo nedostatky veci, podkladov, alebo pokynov daných mu objednávateľom
na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej
spôsobilosti.
7.10 Ak zistí zhotoviteľ skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo
riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť,
navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.
7.11 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania
diela objednávateľovi.
7.12 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore
staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné
opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve.
7.13 Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia.
Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú
príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce.
Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a ich
dodržiavania počas výstavby.
7.14 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky
a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade
s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem,
vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela platných v dobe spracovania ponuky.
7.15 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizáciu
predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný poriadok na mieste
realizácie predmetu zmluvy a zabezpečí koordináciu svojich poddodávateľov.
7.16 Žiadna časť diela nebude zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu zástupcu objednávateľa pre
realizáciu (technického dozoru). Zhotoviteľ umožní skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá
má byť zakrytá. Zhotoviteľ 2 pracovné dni vopred oznámi technickému dozoru, že časť diela
bude zakrývať. Zástupca objednávateľa vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná považuje sa
to za odsúhlasenie vykonaných prác a súčasne je objednávateľ povinný uhradiť náklady
dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že
práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
7.17 Odpady, ktoré vzniknú na mieste stavby v súvislosti s realizáciou diela, t.j. odpady vzniknuté
z činnosti zhotoviteľa, a ktoré nie sú zahrnuté do rozpočtu stavby podľa prílohy č.2, zlikviduje
zhotoviteľ na vlastné náklady v súlade s platnou legislatívou.
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ČI. VIII. Odovzdanie a prevzatie diela
8.1
8.2
8.3
8.4

8.5
8.6
8.7

Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi.
K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ doklady podľa bodu 6.2.
Zhotoviteľ odovzdá dielo vyčistené od zvyšných materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne
prevziať a užívať.
Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má nedostatky brániace jeho riadnemu
a správnemu užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených nedostatkoch,
spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto
nedostatkov. Uvedené sa netýka vád a nedorobkov ktoré sami o sebe a ani v celku nebránia
riadnemu užívaniu diela. V takomto prípade objednávateľ dielo prevezme pričom v zápisnici
o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené tieto vady a nedorobky vrátane dohodnutého termínu
ich odstránenia.
Miestom plnenia zmluvného diela je stavba: Rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie
v obci Pravenec, časť Kolónia
Predmetom odovzdania a prevzatia bude riadne zrealizované zmluvné dielo
O odovzdaní a prevzatí zmluvného diela - etapy bude spísaný medzi poverenými zástupcami
zmluvných strán protokol v 2-och vyhotoveniach, z ktorých po jednom originálnom vyhotovení
obdrží každá zo zmluvných strán.
Protokol bude okrem základných údajov o zmluvnom diele obsahovať aj:
- zhodnotenie kvality odovzdávaného a preberaného zmluvného diela
- konštatovanie objednávateľa, že zmluvné dielo preberá k určitému dňu, resp. dôvody pre ktoré
zmluvné dielo nepreberá,
- dodatočne požadované práce,
- dátum a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
- záručnú lehotu a dĺžku jej trvania,
- zoznam vád a nedorobkov nebrániacich užívaniu diela s dohodnutými termínami ich odstránenia.

ČI. IX. Sankcie
9.1

9.2

9.3
9.4

V prípade nezaplatenia faktúry vystavenej zhotoviteľom riadne a včas, má zhotoviteľ nárok na
zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania a objednávateľ je
povinný takto vyúčtovaný zmluvnú pokutu zaplatiť.
V prípade nesplnenia dohodnutého termínu ukončenia zmluvného diela z viny na strane zhotoviteľa,
si môže objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,03 % z
hodnoty nedodaného predmetu diela za každý deň omeškania.
Uplatnením sankcií nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škôd.
Súčet zmluvných pokút uložených jednotlivým zmluvným stranám nesmie prekročiť 3% z ceny
diela bez DPH.

ČI. X. Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu
10.1 Záručná lehota na dielo je 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho
prevzatia diela.
10.2 Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na
použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu počas jej trvania.
10.3 Záruka sa nevzťahuje na vady a škody spôsobené objednávateľom, resp. tretími osobami na
predmete zmluvy.
10.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené užívaním diela v rozpore s účelom na ktoré
je toto určené.
10.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu nedostatkov diela uplatní bezodkladne po jej zistení
písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, mailom
a zároveň listovou zásielkou. V reklamácii musí objednávateľ popísať rozsah a druh vady, a ako sa
táto prejavuje.
10.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním nedostatkov diela najneskôr do 15-tich dní od prijatia
písomnej reklamácie a nedostatky odstrániť v čo najkratšom čase, s prihliadnutím na
meteorologické a technologické podmienky, ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne.
10.7 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou
a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
10.8 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.
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10.9 Zhotovíte!’ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť
alebo na ne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
10.10 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce v umožnení
bezodkladného sprístupnenia priestorov na ktorých sa nachádzajú objednávateľom reklamované
vady,a to po celú dobu ich odstraňovania.

ČI. XI. Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy
11.1 V prípade neplnenia zmluvných podmienok môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť od zmluvy
za podmienok uvedených v ďalšom texte tohto článku.
11.2 Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej
strane primeranú lehotu (15 dní) s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
11.3 Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy o dielo z nasledovných
dôvodov ležiacich na strane zhotoviteľa:
11.3.1
Ak je zhotoviteľ v omeškaní so svojim zmluvným záväzkom a nevykonal opatrenia na
nápravu ani do 10 dní od upozornenia alebo príkazu povereného zástupcu
objednávateľa.
11.3.2 Ak zhotoviteľ nezačal realizovať práce v dohodnutých zmluvných termínoch, resp.
termínoch dohodnutých pri preberaní staveniska do 14 dní od odovzdania staveniska.
11.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v nižšie uvedených prípadoch, ktoré stanovuje zmluva:
11.4.1
Ak objednávateľ neplní zmluvu, alebo poruší povinnosti znej vyplývajúce a tým
zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác.
11.4.2 Ak sa objednávateľ dostane do platobnej neschopnosti trvajúcej dlhšie ako 1 mesiac
11.5 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa tohto článku zmluvy nemá zmluvná strana, ktorej bolo
odstúpenie od zmluvy oznámené nárok na náhradu škôd, ktoré jej týmto krokom vzniknú.
Vyúčtovanie bude nasledovné:
11.5.1
Nárok na úhradu prác a dodávok realizovaných zhotoviteľom ku dňu odstúpenia od
zmluvy sa vyúčtuje podľa zmluvných cien.
11.5.2
Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ vykonal
v priebehu realizácie diela najneskôr do 14 dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je
povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok vrátane dokladov
(atesty, certifikáty, skúšky a pod.).
11.6 Na odstúpenie od zmluvy sa použijú ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka
č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Či. XII. Ďalšie zmluvné dojednania
12.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 147/2013 Z.z.
v znení neskorších predpisov, ktorou sa stanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti
na výkon niektorých pracovných činností.
12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie a ktoré si v súvislosti splnením tejto zmluvy
navzájom poskytnú sa považujú za dôverné podľa § 271 Obchodného zákonníka
12.3 Zhotoviteľ prehlasuje že má uzatvorené poistenie pre prípad vzniku škôd spôsobených jeho
stavebnou činnosťou na majetku a zdraví tretím osobám.

XII. Záverečné ustanovenia
12.1
Táto zmluva a práva a povinnosti z nej vyplývajúce sa riadia Obchodným zákonníkom.
12.2
Zmluva je vypracovaná v troch exemplároch - jeden pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.
12.3 Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená navrhnúť zmenu, alebo dodatok k tejto zmluve, musí
to však urobiť písomne a platnosť nadobudne po podpise obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
v deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
12.4 Za písomné výzvy a oznámenia medzi zmluvnými stranami podľa jednotlivých článkov tejto zmluvy
budú považované aj záznamy v stavebnom denníku.
12.5 Zmluvné strany môžu vzájomnou dohodou pristúpiť na odstúpenie od zmluvy, resp. od niektorého
záväzku v zmluve, ak sa plnenie stane nemožným. Plnenie nie je nemožné, ak je ho možné splniť v
inom termíne, resp. s väčšími obtiažami.
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12.6 Objednávateľ a zhotovíte!’ sú povinní písomne ohlásiť druhej strane neodkladne, najneskôr do 10
dní, zmeny údajov obsiahnutých vo výpise z obchodného registra, resp. v živnostenskom liste
(sídle, štatutárne organy a pod.) a ďalších skutočností, významných pre plnenie tejto zmluvy.
12.7 Komunikácia zmluvných strán bude prebiehať písomnou formou (poštou, faxom a e-mailom).
12.8 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
a súvisiacich platných predpisov SR.
12.9 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu správnymi
predpismi SR nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú
bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným
ustanovením tak, aby bol zachovaný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy.
12.10 Zmluvné strany konajú na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok, pod nátlakom a zmluvné strany porozumeli obsahu zmluvy.
12.11 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň
nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
12.12 Nedeliteľnou súčasťou zmluvy sú :
Príloha č.1 : Fotokópia objednávky - list zn. 10/2018/34 z 27.6.2018
Príloha č.2 : Špecifikácia diela - rozpočet
Príloha č.3 : Poverenie zástupcov zhotoviteľa č.: P/3391/2017 k podpisu zmluvy

V P ravenci, dňa

V B ra tis la v e , dňa 02.0 7.2 0 18

Za o b je d n á va te ľa :
O bec P ravenec

Za z h o to v ite ľa :
S kanska SK a.s.

Ing. R obert M iku lá šik
sta ro s ta obce

ria d ite ľ Závodu In žin ie rske s ta v ite ľs tv o
-na zá kla d e p overenia

Ing. M arek Š ta n c e ll__
O blastn ý m anažér
-na z á kla d e p o v e re n á

O bec P r a v e n e c
Obecný úrad č. 208, 972 16 Pravenec

Skanska SK a.s.
Krajná 29
821 04 Bratislava
IČO: 31 611 788

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
10/2018/34

Vybavuje
Ing. Mikulášik

Pravenec
27.6.2018

VEC
Objednávka
Na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 19.6.2018 si objednávame u Vás
rekonštrukciu povrchu miestnej komunikácie nachádzajúcej sa na pozemkoch pare. č.
1273/28,1274/9, 1220/8, 1248/4,1248/7, k.ú. Pravenec, vo vybranom úseku určenom priamo
pri odovzdávaní staveniska a v zmysle zadania, za konečnú cenu 24194,80 eur s DPH.

Tel.: 046/5441122
Fax: 046/5441323
E-mail: ocupravenec@stonline.sk

IČO: 318434
D IČ :2021162803

I

WoW č. V
ROZPOČET
Stavba:

Rekonštrukcia povrchu miestnych komunikácií v obci Pravenec

Objekt: SO 01 - Ul. Kolónia

Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Obec Pravenec
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.
Dátum:

P.Č

1

Popis

MJ

Množstvo
celkom

3

4

5

Cena
jednotková
bez DPH
EUR

Cena celkom
bez DPH
EUR

6

7

Komunikácie
Odstránenie krytu alebo podkladu betónového v ploche
do 200 m2, hr.do 100 mm (zápich - napojeniena exist,
m2
1 komunikáciu)

27,100

2,71

73,44

m2

1 011,000

1,06

1 071,66

m2

1 011,000

2,90

2 931,90

Lokálne opravy podkladu (odstránenie betónu hr.do 200
mm, podklad z kameniv aspevn. Cementom KSC hr.
m2
4 200 mmm)

20,000

24,31

486,20

5 Spojovací živičný postrek 0,5 kg/m2

m2

1 011,000

0,39

394,29

Vyrovnávacia vrstva z betónu asfaltového AC 11 O
6 (ABS), ll.tr.,hr.20mm

m2

1 011,000

0,00

0,00

Kryt z betónu asfaltového AC110 (ABS),ll.tr.,hr. 40 mm m2

-rézovanie asfaltového krytu hr.20 mm s dobúraním
2 zbytkových plôch
Frézovanie betónového krytu hr.30 mm s dobúraním
3 zbytkových plôch

1 011,000

11,97

12 101,67

8 Vyspravenie podkladu asfaltobetónom AC110 (ABS)

t

5,000

200,39

1 001,95

Výšková úprava uličného vpustu do 200 mm zvýšením
9 mreže

ks

8,000

57,67

461,36

Rezanie existujúceho betónového krytu hĺbky od 50 do
10 100mm

m

27,100

2,44

66,12

Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,
11 betónového alebo dláždeného

m2

1 011,000

0,23

232,53

12 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1km

t

140,000

2,71

379,40

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý
13 ďalší 1km
14 Poplatok za skladovanie - betón

t

4 060,000

0,00

0,00

t

90,000

3,93

353,70

15 Poplatok za skladovanie- bituménové zmesi

t

50,000

3,93

196,50

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom
16 asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

t

153,515

0,12

18,42

Dočasné dopravné značenie vrátane projektu,
17 povolenia a odsúhlasenia

kpl

1,000

393,18

393,18

7

Celkem

20 162.33

Strana 1 z 1

;

H>v ô. a
SKANSKA

POVERENIE
č. P/3391/2017

Skanska SK a.s.
so sídlom: Krajná 29, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 611 788, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:
5012/B
v mene ktorej koná:
Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva
Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva
(ďalej len „Spoločnosť“)

poveruje
zamestnancov Spoločnosti:
Ing. Ivan Dimitrov, narodený:
trvalé bytom:
vo funkcii: Riaditeľ Závodu Inžinierske staviteľstvo,
a
Ing. Marek Štancel, narodený:
vo funkcii: Oblastný manažér

, trvalé bytom:

(ďalej len „Poverení“)
aby Spoločnosť zastupovali pri podpisovaní nižšie uvedených úkonov (zmlúv) týkajúcich sa výlučne
predmetu činnosti Závodu Inžinierske staviteľstvo
-

-

-

-

Zmluvy o dielo, ich zmeny a zrušenie vrátane, objednávok do výšky 3 600 000,00 EUR vrátane
Kúpne zmluvy, ich zmeny a zrušenie vrátane, objednávok do výšky 3 600 000,00 EUR vrátane
Zmluvy o inžinierskej činnosti pri vykonávaní diela (stavby), o kontrolnej činnosti, zmluvy na
expertízy, znalecké posudky a poradenstvo do výšky 700 000,00 EUR vrátane
Nájomné a podnájomné zmluvy týkajúce sa hnuteľných vecí do výšky 1 800,00 EUR vrátane
Zmluvy o pôžičke a výpožičke hnuteľných vecí s dobou trvania do 3-och mesiacov
Zmluvy súvisiace s realizáciou predmetu podnikania spoločnosti (napr. o strážení staveniska,
o preprave vecí a osôb, o poskytovaní služieb BOZP a PO, o nájme a prevádzke dopravného
prostriedku, o skladovaní, o uložení veci, zmluvy na energie, uloženie a likvidáciu odpadu,
inominátne zmluvy) do výšky 3 600 000,00 EUR vrátane
Výberové konania (subdodávateľské práce, dodávky materiálov a služieb): oznámenie výsledku
uchádzačovi, akceptačný list k ponuke uchádzača do výšky 3 600 000,00 EUR vrátane
Predloženie ponuky na práce, dodávky a služby do výšky 9 250 000,00 EUR vrátane
Nájomné zmluvy - dlhodobý HM (Spoločnosť ako prenajímateľ), nehnuteľný majetok s výpovednou
dobou do 6 mesiacov vrátane
Zmluvy súvisiace so správou majetku spoločnosti, vrátane dodávky médií, komunikačných služieb,
upratovanie a stráženie majetku, zmluvy o nákupe kancelárskeho materiálu, ubytovanie,
občerstvenie, zabezpečovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb, stravovacích služieb do
výšky 700 000,00 EUR vrátane
Zápočet a nakladanie s pohľadávkami (zmluvy o postúpení pohľadávok, dohody o splátkach,
pristúpenie k záväzku, prevzatie dlhu, odpustenie dlhu, dohody o urovnaní, zmier, do výšky
70 000,00 EUR vrátane
Nájomné a podnájomné zmluvy týkajúce sa cudzích nehnuteľností do výšky
7 000,00 EUR mesačného nájomného vrátane

Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava
IČO: 31 611 788, D!Č:2020478955, IČ DPH: SK2020478955, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5012/B
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Nájom bytu pre ubytovanie zamestnanca do výšky 1 800,00 EUR mesačného nájomného vrátane
Zmluvy s dodávateľmi médií dodávaných na stavbu v súvislosti s vykonávaním diela
Zmluvy o budúcich zmluvách k vyššie uvedeným typom právnych úkonov

Spôsob konania:
Poverení konajú v mene Spoločnosti spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému
obchodnému menu pripoja svoj podpis, pričom pri ich podpise musí byť uvedené, že podpisujú na
základe poverenia, ich celé meno a priezvisko s uvedením funkcie.

Toto poverenie sa udeľuje na dobu určitú do 17.08.2018.

Toto poverenie v plnom rozsahu prijímam a zaväzujem sa, že neprekročím právomoc, ktorá z neho
vyplýva.

V Bratislave, dňa 17.08.2017

V Bratislave, dňa 17.08.2017

Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava
IČO: 31 611 788, DIČ:2020478955, IČ DPH: SK2020478955, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5012/B

