
ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podl'a Š 536 a nasl. Obchodného zákonníka

číslo zmluvy objednávateľa: 4/2022/ZOD
číslo zmluvy zhotoviteľa:

Čl. |.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ : Obec Košeca
zastúpený : Mgr. Radomír Brtáň — starosta obce
Sídlo : Hlavná 36/100, 018 64 Košeca
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.
číslo účtu : SK53 0900 0000 0003 6206 9494
|čo : 00 317 390
číslo telefónu : +421918461201
e-mail : starostanosecask

2. Zhotoviteľ : ProBuiId SK, s.r.o.
zastúpený : Mgr. Ivan Sládek, konateľ
Sídlo : Čulenova 5, 811 09 Bratislava
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu : SK32 0200 0000 0044 8817 0553
|čo : 53 948 858
číslo telefónu : 0911 979 717
E-mail : info©probuild.sk

Čl. ||.
PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo „Výstavba amfiteátra" (ďalej len
„dielo“) vsúlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa uvedenými vo Výzve na
predloženie cenovej ponuky zo dňa 24.5.2022.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť
dohodnutú cenu podl'a platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len
„zmluva").

2.3. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán vsúvislosti so záväzkom
zhotoviteľ zhotoviť dielo bližšie špecifikované v bode 2.1. a vo Výzve na predloženie cenovej
ponuky, resp. výkaze výmer (položkovitý rozpočet), ktorýje prílohou tejto zmluvy.
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3.5.

3.6.

4.1.

Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č.
124/2006 Z.z. obezpečnosti aochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov
a vykonávacie predpisy stým súvisiace.

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu
známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami
a odbornými znalosťami, ktoré súk zhotoveniu diela potrebné.

Čl. |||.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. ll. tejto zmluvy, nesmie mať žiadne vady a nedostatky
brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné
strany písomne nedohodnú na odovzdaní a prevzatí inak.

Zhotoviteľ, realizujúci zmluvne dohodnuté práce, je povinný dokladovať kvalitu vykonaných
prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi:
a) zápis o odovzdaní a prevzatí diela,
b) stavebný denník,
c) atesty, certifikáty, doklady o preukázaní zhody použitých materiálov a výrobkov,

záručné listy, prípadné doklady oodstránení vád anedorobkov, pričom zhotoviteľ
vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre
riadne dokončenia diela,

d) fotodokumentácia priebehu vykonania diela (prípadne odstránenia nedorobkov a vád).

Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály a dodávky diela sú prvej akosti a vyhovujú
platným normám a predpisom.

Vprípade nevyhnutnosti navrhnúť riešenie detailov odlišne od podmienok dohodnutých
v zmluve, zhotoviteľ takúto úpravu konzultuje s objednávateľom a jej uskutočnenie podlieha
predchádzajúcemu schváleniu objednávateľa. Zrealizované odlišnosti vyznačí do stavebného
denníka.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho
zabudovania známe, že je nevhodný, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zámenu
materiálov, výrobkov či zariadení za objednávateľa môže potvrdiťjedine objednávateľ diela
v zastúpení starostom a to písomne — buď listom alebo zápisom do stavebného denníka.

či. IV.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok
a v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena diela spolu bez DPH : 92 841,88 EUR

DPH: 18 568,38 EUR

Cena diela celkom (s DPH): 111 410,26 EUR
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Podrobná špecifikácia ceny diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je
uvedená v prílohe č.1 tejto zmluvy -— Výkaz výmer.
Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce
a dodávky, ktoré budú potrebné či už pri realizácii, alebo k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu
do užívania. Cena zohľadňuje akékoľvek naviac práce a prestoje, zvýšené náklady, či

prenájom vybavenia, zariadení alebo pracovnej sily súvisiace s omeškaním dokončenia
a odovzdania diela, ako aj súvisiace s nedostatočnou obhliadkou miesta vykonania diela,
nedostatočnou kontrolou výkazu výmer zo strany zhotoviteľa, nedostatočným zameraním
a vyhodnotením potrebných prác, najmä ak tieto nie sú súčasťou výkazu výmer. Takéto
naviac práce nie sú dôvodom na zvýšenie ceny diela. Ak zhotoviteľneocenil niektorú položku
vo výkaze výmer, alebo zmenil jej množstvo oproti výkazu výmer, má sa za to, že cenový
rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny zhotoviteľa
a preto nemá nárok na úhradu v prípade,že neocenená položka, ako aj zmenené položky boli
použité na vykonanie diela zavinením zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať
a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela ani v prípade, že došlo k zvýšeniu cien dodávok
a prác pre dielo.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorýchje zrejmýkvantitatívny i kvalitatívny, konštrukčný,
materiálový i technologický rozsah prác, dodávok a ich charakteristika a s ktorými bol
zhotovitel'v plnej miere oboznámený, boli predložené:
— výzva na predloženie cenovej ponuky,
- výkaz výmer.

Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za dielo uvedenú v bode 4.1. tohto článkuje možné meniť
iba v prípade:

a) zákonnej zmeny sadzby DPH počas trvania zmluvy,
b) podstatnej zmeny rozsahu vykonania prác na dielo oproti projektovej

dokumentácii/výkazu výmer, ktorá bola podkladom vrealizovanom verejnom
obstarávaní

Zhotoviteľ nesmie realizovať prípadné práce naviac bez predchádzajúceho súhlasu
objednávateľa a uzatvoreného písomného dodatku k zmluve o dielo na tieto práce naviac.
V prípade, ak zhotoviteľ vykoná naviac práce bez predchádzajúceho písomného súhlasu
objednávateľa, nemá nárok na zaplatenie takto vykonaných prác.
Ak objednávateľ požaduje zmenu rozsahu vykonávania prác na diele alebo ak bol rozsah
zmien prác na diele spôsobený nesúladom projektovej dokumentácie/výkazu-výmer zistenej
pri realizácii diela, zmluvné strany si dohodli nasledovný postup:
objednávateľ vystaví písomnú požiadavku na zmenu rozsahu vykonávania prác na diele
s odôvodnením zmeny a predložíju zhotoviteľovi,
zhotoviteľ vlehote do 5 dní odo dňa doručenia požiadavky, prípadne vinej primerane
dohodnutej lehote zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny vykoná
ocenenie zmeny požadovanej objednávateľom, pričom bude postupovať nasledovne:
- pri položkách obsiahnutých v priloženom výkaze výmer bude zachovaná ich jednotková

cena,
— pri položkách, ktoré sa nenachádzajú v priloženom výkaze výmer diela, ale sú obsiahnuté

v cenníku stavebných prác alebo sa nenachádzajú ani v cenníku stavebných prác bude
ich cena predmetom rokovania zmluvných strán, na ktoré zhotoviteľ zostaví kalkuláciu.

Objednávateľ je oprávnený vykonať zmenu zmluvy len v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní. V prípade, ak objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác
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6.1.

na diele, zmluvné strany uzatvoria písomný dodatok k zmluve.

V prípade, ak zmenu rozsahu vykonania prác na diele požaduje zhotoviteľ, zmluvné strany
analogicky uplatnia postup podl'a bodov 4.7 a 4.8. tohto článku.

čl. v.
ČAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote:
-začatie stavby: najneskôr treti pracovný deň nasledujúci po dni prevzatia

staveniska,

- ukončenie: najneskôr do 10.08.2022

Zhotovitel'je povinný bez meškania písomne informovaťobjednávateľa o vzniku akejkol'vek
skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom omeškania
plnenia podl'a odseku 5.1. a všetky skutočnosti uviesť do stavebného denníka.

V prípade, že zhotoviteľ neinformuje objednávateľa o objektívnych dôvodoch omeškania
podl'a odseku 5.2., považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, resp. žiadať náhradu
škody za omeškanie.

Dodržanie termínu podl'a odseku 5.1. je podmienené riadnym a včasným spolupôsobenim
objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade,že z tohto dôvodu došlo k prerušeniu
vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie
ovplyvnilo dobu jeho vykonávania.
V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podl'a odseku 5.1., má objednávateľ
právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí
zhotovitel'ovi primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy a vyhlási, že po prípadnom
bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od zmluvy.

Ak zhotovitel'dokončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel' toto dielo
prevziať aj v skoršom termíne.

Zhotovitel' sa zaväzuje vypracovať bezplatne do 3 pracovných dní od podpísania zmluvy
harmonogram pre realizáciu stavby. Vpriebehu výstavby je možné meniť harmonogram
výstavby len so súhlasom objednávateľa.

čl. v1.
PLATOBNÉ PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ doručí
objednávateľovi vtroch vyhotoveniach aktorá musí spĺňať všetky náležitosti daňového
dokladu. Na faktúre musí zhotoviteľ uvádzať aj názov zákazky. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada
len za skutočne vykonané práce. Podkladom pre fakturáciu bude potvrdený súpisskutočne
vykonaných prác. Zhotovitel' zostaví súpis, v ktorom práce a dodávky ocení podl'a položiek
uvedených vo výkaze výmer. Súpis vykonaných prác a dodávok objednávateľ skontroluje
a následne sa k nemu vyjadrí najneskôr do troch pracovných dní. Objednávatel' si vyhradzuje
právo odmietnuť potvrdenie uvedeného súpisu zdôvodu nedodržania akosti aštruktúry



6.2.

6.3.

6.4.

deklarovanej pri podpisu zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Zhotoviteľ má právo vystaviť faktúru až po protokolárnom odovzdaní diela ajeho prevzatí
objednávateľom bez vád a nedorobkov.

Zhotoviteľ má právo na zaplatenie faktúry so splatnosťou 30 dní od doručenia faktúry v
prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra má vecné a
formálne nedostatky, resp. nespĺňa náležitosti daňového dokladu, objednávateľju vráti 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 bude predložená v troch vyhotoveniach vrátane príloh. Faktúra bude obsahovať tieto
údaje:
a) názov zákazky,
b) obchodné meno a sídlo objednávateľa,
c) obchodné meno a sídlo zhotoviteľa,
d) číslo zmluvy,
e) číslo faktúry a označenie druhu faktúry,
f) ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať,
g) deň zdanitel'ného plnenia,
h) deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
i) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
j) fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (20%) a celková fakturovaná suma v

eurách,
k) meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
|) pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

Čl. vu.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Odovzdanie staveniska

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

Objednávatel'odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 2 pracovných dní
po podpise tejto zmluvy a zhotoviteľje povinný v uvedenej lehote stavenisko prevziať. Túto
skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.

Najneskôr ku dňu odovzdania staveniska zástupca objednávateľa určí odberné miesta
elektrickej energie a vody, ak to zhotoviteľ pre realizáciu diela bude vyžadovať.
Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné
porušenie tejto zmluvy.

7.2. Povinnosti a spolupôsobenieobjednávateľa
7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

Odovzdá pri preberaní staveniska všetky potrebné doklady týkajúce sa stavby.
Prostredníctvom svojich oprávnených osôb (stavebného dozoru) zaznamenáva a potvrdzuje
preberanievykonaných prác v stavebnom denníku.

Je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že
zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady
vzniknuté vadným zhotovovaním diela 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.

Je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác stavby idodržiavanie všeobecných



pravidiel bezpečnosti práce.

7.3. Povinnosti zhotoviteľa

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

Je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovaťvšetky skutočnosti rozhodujúce
pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v zákone č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov a predkladať stavebný denník na požiadanie objednávateľovi.

Je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce
sa diela.

Je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do
dvoch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a označiť priestor staveniska počas výkonu prác tak, aby
nedošlo k ohrozeniu chodcov a aby nedošlo k nežiadúcemu obmedzeniu okolitých priestorov
a verejných komunikácií.

Zhotoviteľ je v súlade s 5 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu
upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu
objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri
vynaložení odbornej spôsobilosti.
Ak zistí 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 realizácie diela.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša
nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby protokolárneho odovzdania diela
objednávateľovi.

Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v

priestore staveniska, ktorých vstup na stavenisko a pohyb v priestore staveniska je
oprávnený.

Zhotoviteľ zabezpečí poriadok ačistotu na stavenisku na svoje náklady, nebezpečné
a kontaminované odpady nevynímajúc. Zhotoviteľ je povinný v priebehu výstavby
odstraňovať na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkomjeho činnosti, najmä
na cestných komunikáciách.

Zabezpečívo svojej réžii pracovníkovosobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia.
Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa, ktorí majú príslušnú
kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce.
Zhotoviteľje povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a
dodržiavania počas výstavby.

Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a
obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu ijednotlivé práce a postupy v súlade
s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť idoporučenosť všetkých slovenských
technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité
materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody výrobkov
platný pre Slovenskú republiku.

Zhotoviteľ bude udržiavaťvšetky 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 prípadných
subdodávateľov.

Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu odpadu v zmysle platnej legislatívy na svoje náklady.
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C)

7.3.17.

7.3.18.

8.1.

8.2.
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9.1.

9.2.
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Zhotovitel' je povinný si zrealizovať fotodokumentáciu počas výstavby diela, ktorú odovzdá
zástupcovi objednávateľa pred odovzdaním a prevzatím diela.

Zhotovitel'je povinný vykonávať práce tak, aby nebol narušený vyučovací proces, nakoľko sa
stavenisko nachádza v areáli školy.

Zhotovitel'nie je pri zhotovení diela oprávnený:
znížiť štandard, rozsah, kvalitu, akosť a životnosť dodávok stavebných materiálov, dodávok
a postupov alebo iných dodaných výrobkov, ktoré tvoria súčasť diela,
použiť materiály, konštrukcie, stroje, zariadenia, prvky, ktoré sú chránené patentovými alebo
autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb,

použiť materiál, o ktorom je vdobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po
záručnej dobe alebo vykazuje vady a iné nedostatky.
Zhotovitel' sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania zmluvy, ak mu táto povinnosť vyplýva zo zákona ť. 315/2016 Z.z. o registri partnerov
verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z.z.")
Zhotovitel' sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia boli riadne zapísaní v registri
partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávatel'skej zmluvy, ak im táto povinnosť
vyplýva zo zákona č. 315/20106 Z.z..

Porušenie povinností zhotoviteľa podl'a tohto článku zmluvy sa považuje za podstatné
porušenie zmluvy.

čLvm.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnosťzhotoviť dielo riadne a včas splní zhotovitel' odovzdaním diela objednávateľovi na
základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo
technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí
úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela.
K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ doklady podl'a čl. Ill, bodu
3.3. tejto zmluvy.

Zhotovitei' je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela, dielo odovzdať vyčistené od zvyšných
materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.

Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so
zhotovitel'om zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotovitel' má
povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád.

čl. IX.
SANKCIE

Zhotovitel'je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela podl'a
odseku 4.2. za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne a včas.

Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania
s odstránením vád v termíne podl'a odseku 8.4. tejto zmluvy.

V prípade, že objednávatel' počas vykonávania diela zistí, že zhotoviteľ nedodržal kvalitatívne
parametre určené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na
zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % zcelkovej ceny diela za každý zistený nedostatok.
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9.5.
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Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade
s touto zmluvou.

V prípade podstatného porušenia povinností zhotovitel'om vyplývajúcich z tejto zmluvy má
objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1000 eur. Pri opakovanom porušení tejto
zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za
každé opakované porušenie. Za opakované porušenie tejto zmluvy sa považuje porušenie
identickej povinnosti dvakrát.

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, má zhotoviteľ nárok na zmluvnú
pokutu vo výške 0,05% 2 dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvných strán na uplatnenie škody.

Čl. x.
ZODPOVEDNOS'ř ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. ll. tejto
zmluvy a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo má vady ak:
a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podl'a zadania,
c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podl'a odseku 8.2.

Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, zhotoviteľ
zodpovedá počas záručnej doby na dielo, od odovzdania diela objednávateľovi

Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a

neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá
zhotoviteľ. Dlžka záručnej Iehotyje upravená Obchodným zákonníkom.

Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý
na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej
životnosti.

Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení
písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, e-
mailom alebo listovou zásielkou na adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví zmluvy.

Zhotovitel' sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela do 3 dní od prijatia písomnej
reklamácie podl'a odseku 10.6. a vady odstrániťv Čo najkratšom čase, ktorého dlžku dohodnú
zmluvné strany písomne.
V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu
diela, ktoré budú mať za následok zvýšeniejeho ceny, zníženie parametrov a kvality, považuje
sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má nárok na zl'avu z dohodnutej ceny
diela vo výške 10%. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu
škody.

Čl. xr.
ODSTÚPENIE oo ZMLUVY



11.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v
zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže
oprávnená strana od zmluvy odstúpiť.

11.2. Zhotoviteľnesmie z vlastného podnetu zastaviťpráce na diele alebo opustiť stavenisko na dobu
dlhšiu ako 5 pracovných dní, v opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá a škodu spôsobenú
nevykonávaním diela (rozostavanou stavbou), pričom toto sa považuje za podstatné porušenie
zmluvy.

11.3. V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa trvajúcich
dlhšie ako 5 pracovných dní, je zhotoviteľoprávnený požadovať predlženie termínu ukončenia
diela o dobu ich prerušenia alebo pozastavenia.

11.4. objednávateľmôže od zmluvy odstúpiť aj v týchto prípadoch:
a) zhotoviteľ do troch pracovných dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou diela,
b) z dôvodu meškania, akje vážne ohrozený termín ukončenia predmetu plnenia zmluvy,
c) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov súťaže zhotoviteľom,
d) zdôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom na dobu dlhšiu ako 5 pracovných dní,
nedodržanie kvality prác a materiálov, podvodu,

e) zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej
objednávateľom.

11.5. Zhotoviteľje oprávnený odstúpiť od zmluvy najmä v prípade, ak mu objednávateľ neodovzdá
stavenisko v dohodnutom termíne a v pripade omeškania s úhradou ceny diela, tzn.
v omeškaní s úhradou faktúr zhotoviteľa za vykonanie diela.

11.6. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej
zmluvnej strane.

11.7. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy okrem
nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie
a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za
vady diela, ktoré bolo do okamihu odstúpenia zrealizované.

11.8. Vysporiadanie pohľadávok z dôvodu odstúpenia od zmluvy:

a) časť diela zhotoveného do okamihu odstúpenia od zmluvy sa stáva vlastníctvom
objednávateľa,

b) práce realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podl'a zmluvných cien v rozsahu
vzájomne odsúhlasenom zmluvnými stranami, na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom
do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

11.9. V prípade odstúpenia od zmluvyje zhotoviteľ povinný najneskôr do 5 dní odo dňa odstúpenia
od zmluvy protokolárne odovzdať objednávateľovi všetky veci a podklady od neho prevzaté
za účelom realizácie diela, ako aj všetky doklady týkajúce sa dovtedy zhotovených častí diela.

11.10. V prípade odstúpenia od zmluvy zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní
opustí stavenisko, odstráni zariadenia zo staveniska a stavenisko vyčistí od odpadov
a nečistôt, ktoré vznikli jeho činnosťou.

čl. xn
PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

12.1. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa protokolárnym odovzdaním predmetu
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zmluvy objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny diela.

Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie
diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom kedy sa
stáva vlastníkom diela.

čl. xm.
SUBDODÁVATELIA

Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu zmluvy prostredníctvom
subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 2 tejto zmluvy— zoznam subdodávateľov.

Počas trvania zmluvyje zhotoviteľoprávnený meniť alebo doplniť subdodávateľa uvedeného
v prílohe č. 2 zmluvy na základe písomného oznámenia zmeny objednávateľovi.
Neoznámenie zmeny subdodávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Zhotoviteľ
sa zaväzuje spolu s oznámením o zmene alebo doplnením subdodávateľa uviesť údaje o ňom
v rozsahu podl'a 9 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Každý uvedený subdodávateľ
musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z..,
ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.

Zhotoviteľvyhlasuje, že príloha č. 2 zmluvy obsahuje aktuálne a úplne údaje v zmysle % 41
ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Či. |X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne
neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné
strany len formou písomných dodatkov.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 Výkaz výmer a príloha č. 2 zoznam
subdodávateľov.

Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú
ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží objednávateľa dva zhotoviteľ.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom

nasledujúcim po dni jej zverejnenia vcentrálnom registri zmlúv. Zmluva sa zverejňuje aj na

webovom sídle objednávateľa.
Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú vsúlade s NARIADENÍM EURóPSKEHO

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní
osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne kdispozícii na webovom sídle



www.osobnvudai.Sk/informovanie, ako ajvo fyzickej podobe vsídle a na všetkých
kontaktných miestach prevádzkovateľa.

%. 06 &&Z,V Košeci dňa ..............

Za objednávateľa : Za zhotoviteľa :

Mgr. RadomírBrtáň

konateľstarosta obce



REKAPITULÁCIASTAVBY
Kód:
Stavba: Oddychovázóna Košeca

JKSO:
Miesto: Obec Košeca

Obiednávatel':
Obec Košeca

Zhotovitel':
ProBuild SK, s.r.o., Bratislava

Proiektant:

Spracovateľ:
Mgr. Ivan Sládek

Poznámka:

KS:
Dátum: 7.6.2022

ICO:
IČ DPH:

ICO:
iČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

ICO:
|C DPH:

Dátum a podpis: Dátum a podpis:

ernnn 1 7 ')

Cena bez DPH 92 841,88

Sadzba dane Základ dane Výška dane
DPH Základná 20,00% 0,00 0,00

znížená 20,00% 92 841,88 18 568,38

Cena s DPH v EUR 111 410,26,

Projektant
'

"Š'pracoVat'eli

Dátum a podpis: Pečiatka
,

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávatei' Zhotovitel'

Pn Build SK, s.r.o.enova 5, 811 99 BratisiiČ 948858,DiC:212153Ššč7i7
info©probuiid.sk

Pečiatka

\)



REKAPITULÁCIAOBJEKTOV STAVBY
Kód: 0

Stavba: Oddychová zóna Košeca

Miesto: Obec Košeca Dátum: 07.06.2022

Objednávateľ: Obec Košeca Projektant:
Zhotovitel': ProBuiId SK, s.r.o., Bratislava Spracovateľ: Mgr. Ivan Sládek

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Náklady z rozpočtov 92 841,88 111 410,26
92 84188 111 410,26001 Amfiteáter
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Oddychové zóna Košeca
Obiekt:

001 - Amfiteáter

JKSO: KS:
Miesto: Obec Košeca Dátum: 07.06.2022

Obiednávatel': iCO:
Obec Košeca |C DPH:

Zhotoviteľ: ICO:
ProBuiId SK, s.r.o. iČ DPH:

Proiektant: ICO:
|C DPH:

Spracovateľ: iČO:
Mgr. Ivan Sládek IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 92 841,88

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 92 841 '88 20,00% 18 568,38

iCena s DPH v EUR 111 410,26

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávatel'r Zhotovitel'

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPlTULÁClAROZPOČTU

Stavba:
Oddychová zóna Košeca

Obiekt:
001 - Amfiteáter

Miesto: Obec Košeca

Objednávateľ: Obec Košeca
Zhotovitel': ProBuiid SK, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce
2 _ Zakladanie

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

4 - vodorovné konštrukcie
*

5 - Komunikácie

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Dátum: 07.06.2022

Projektant:

Spracovateľ: Mgr. ivan Sládek

Cena celkom [EUR]

92 841,88
73 397,63
18 036,27
8 867,50

22 541,24
2 820.24
14 476,78

418,88
*

99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

6 236,72

6 030,52
1826,17

766 - Konštrukcie stolárske
767 — Konštrukcie doplnkové kovové

783 - Nátery

lVI — Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

2 330,57
1 801,73

72,05

13 413,73
13 413,73
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ROZPOČET

Stavba:
Oddychové zóna Košeca

Obiekt:
001 - Amfiteáter

Miesto: Obec Košeca Dátum: 07.06.2022
Objednávateľ: Obec Košeca Projektant:
Zhotovitel': ProBuiId SK, s.r.o. Spracovateľ: Mgr. Ivan Sládek

; PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] l

1

, _,
1

Náklady z rozpoctu 92 841,88

0 HSV Práce a dodávky HSV 73 397,63
_D 1 Zemné práce „ _ _ __ _

18 036,27
1

*

K 1222011028 Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, nad m3 450_000 11981 1 889,10100,110 1000 m3
, _ _

2 K 1222011098 Odkaaka a .pre'ÍOpaVlfy nezapazene' Pr'p'amk k
m3 450,000 1,140 513,00

__ cenamzalepivost horniny 3

3 K _132201 101.8 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 101,808 24,529 2 497,25
\

Príplatok k cene za Iepivosť pri hlbeni rýh šírky 86 600,
4 K 1322011098 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v m3 101 ,808 9778 995,48

5 K 1622011028 š/gľgrsqvne premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad m3 450,000 1,856 835,20

6
'

K 1622011028 \zlgdscšrävné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad m3 590,000 1,856 1 09504

7 K 1671011028 Nakladanie neul'ahnutého vykopku z hornm tr.1-4 nad m3 590000 2174 1 282,66
_ _

100 do 1000m3 _ ,

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh,8 K 1741010028 zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 393333 3'788 1 489'95

9 K 1741011025 Zasyp sypaninou v uzavretych priestoroch s urovnanlm m3 196,667 12,596 2 477122
—, povrchu zasypu

_ ,

10 K 1804021128 ŠŽÍŽQ'Žtravn'ka parkoveho Vysevom '“ svah“ "ad m2 1 240000 1,303 1 615,72

11 M 0057200014003 Osivá tráv - semená parkovej zmesi kg 38,316 7,307 279,98

12 K 1813011018 řgäjäenstretle ornice v rovme, plocha do 500 m2, hr.do m2 1 240,000 1,552 1 924,48

13 K 1822011018 svahovanie trvalých svahov v násype m2 570,000 1,630 929,10
14 K 18410211R VýSŠ'dba dľa/.my s pr'emerom pňa do 150mm V" ks 8,000 26,511 212,091

_
;dodavkydrev1ny l

*

D 2 Zakladanie
__ _ „

8 867,50
15 K 2127521258 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 m 121,000 10,012 1 211,45
16 K 2743136118 _Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 m3 84,840 90,241 7 656,05!

_D _3 Zvislé a kompletné konštrukcie 22 541,24
; Murovanie stien nosných (m3) z tehál pálených plných

,
17 3 K 3112321268 rozmeru 290x140x65mm, na maltu MC - tehla je m3 88,800 119,341 10 597,48

1 , , dodávkouinvestora
_ ,

l 18 K 31123212R.S Výplň škár cementovou maltou m2 296,000 16,094 4 763,82
1 19 K 3182710548 ĎrŠrerieCplatne priebezne pre oplotenie z betonovych m 195000 10'445 2 036,78
20 M 5923300062R0 Krycia platňa, 500x470x45mm ks 397,800 12,929 5 143,16

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 820,24
21

i

K 14343111 15.8 Stupne dusane na teren alebo dosku z betonu bez
m 82,800 10,441 864,51

_ _ _ _
poteru, so zahladenlm povrchu tr. C 16/20

22 K 4343511418 Depnen'ř “Up"“ "? pOdÉÍUpnoveJdOSke.a'ebo"8 m2 82,800 19,348 1 602,01terene podorysne priamomarychzhotovenie
23 K 4343511428 Deima"? “Up"“ "? pedřtu'onovejdo?“ ?'ebo "3 m2 82,800 4,272 353,72terene podorysne priamOCiarych odstránenie

D 5 Komunikácie 14 476,78
24 K 5647101118 Podklad alebo kryt z kameniva hrubeho drveneho vel. m2 181,000 3,490 631,698-16 mm s rozprestretim a zhutnenim hr. 50 mm

25 K 5647301118 Podklad alebo kryt z kameniva hrubeho drveneho vel. m2 180,000 5,901 1 062,188-16 mm s rozprestretim a zhutnenim hr. 100 mm

Strana 3 z 4



ŠPČ Typ Kód Popis lVlJ Množstvo J.cena [EUR]

Podklad alebo kryt z kameniva hrubeho drveného veľ.
26 K 5647521115 32-63 mm (vibrštrk) po zhut.hr. 150 mm

m2 160'000 10'020

27 K 5648311118 Podkladzo štrkodrvuny s rozprestretlm a zhutnenlm, po m2 180,000 4,330
_ __

zhutneni hr. 100 mm _

28 K 5648511118 Podkladzo strkodrvmy s rozprestretim a zhutnenim, po m2 181,000 6,137
_ „ _

zhutnenlhr-150 mm,
29 K 5811141138 Kryt z betónu prosteho C 25/30 komunikácu pre peelch m2 160,000 12,988

_hr-„190, mm,„_ . _, . ,

30 K 5961111118 Klademe dl_azby z mozaiky pre peelch do lozka 2 m2 181,000 15,688
_ _ _

kameniva tazeneho
31 M 5838100006006 Dlažobnákocka — andezit, rozmer 80-100mm m2 182,810 23,915

D 9
_

Ostatne konštrukcie a práce-búranie
32 K 9197221118 Dilatacne skáry rezane v cementobet. kryte priecne m 40000 10_472

. rezanie _skar Sirky 2 az 5 mm
_

D 99 Presun hmôt HSV
_ _ _ ___ _ _

33 K 9980110018 Presun hmotpre budovy_(_801, 803, 812), zv13la konstr. t 688,684 53,0561
_ __ _ _

z tehal, tvarnlc, z kovu vysky do 6 m 1

_

o PSV Práce a dodávky PSV

_
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti _ _

_
_

34 K 7111321028 Zhotoveniegeotextílíe alebo tkaniny na plochu zvislú m2 275,0001 0,5861

35 M 6931100045008 Geotextí/ia polypropy'lénovánetkaná 300 g/m2
*

m2 330,0001 11,4681

Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou 1 1
1

;' 36 K 7111421018 odolnosťou nopovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, m2 1 275,0001 42931
3 Výška n_opu,B„mmšífka 2 m zvislá „1

„

1

D 766
_ _

Konštrukcie stolárske
_ _ __ _

Montáž lavice upevnenej na múre vr. konoly, 1

1

37 K 7666992111? dreveného roštu a drevených dosiek vid'. PD m
1 23'9501 97'3101

__ __

D
_
767 Konštrukcie doplnkové kovové

_

381 K 176711111R 1D+M ocelové logo 1 ks 1 10001 1 801,7271

D 783 Nátery
; 39 1

K 7836243OR 1Natery_ sto|a1skych vyrohkov synteticke dvomasobne 1x1 ks 5_000 14_4091
1 15 emailovamma 2x plnym tmelenim

1

1

13 M Práce a dodávky M

D 21-lVI Elektromontáže
_ __ _ __ __ _ _ _

40 K 210010RO1.S Osvetlenie LED pásom po obvodoch múrikov — odhad m 160,0001 20923

41 K 210010R05.S Osvetlovacrestozrare LED svietidlo, spectftkacra podla ka 50001 1 574_505_PD 4,8m vr. kotvenie a montaze
_

1
_

42 K 21001OR07.S Elektrický prívod k pódiu kpl.
_ _

1,0001 880,2721

43 K 210010R10.S Ššcäijĺprace pre montaz swetldiel a elektrickeho ka 10001 1 313_253_

Cena celkom [EUR]

1 603,20

779,401

1 110,80,

2 078,081

2 839,531

4 371,90

418,88.
418,883

6 236,72
6 236,72

6 030,52

1826,17
161,15

484,44

1 180,58,

2 330,57
2 330,57

1 801,73
_ _

1 801,73

72,05
72,051

13 413,73
13 413,73

3 347,68

7 872,531

_

880,27
1 313,25
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