
zMLUVA o DlELo ö, 2512019
uzatvorená podl'a § 536 a nas , ?ákona ö. 513/1991zb. obchodného zákonníká

(d'alej aj ako,,obchodnv zákonník")
(d'a]ej aj ako,,zrnluVa'.)

él. l
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 obJednávater|

NázoV| obec Moöa
sídlo| Moöa 168, 946 37 Moöa
§tát: slovenská republika
zastúpen\i: lng. EszterTóth, starostka obce
leoi o0 306 576
Dlö| zo27o466ga
Bankové spojenie| Prima Banka, sK25 5600 oo0o ooo9 o34o 7oo4
(d'alej aj a ko ,,obiednávatel"'}

a

1.2 zhotovite|'|
obchodné meno| AMAzoN s.r.o.
sídlo| Madáchova 17, 943 60 Nána
Re8istrácia| Vlo:ka öíslo:25939/N
zastúpenv| [udovít Tóth
lóoi 36 866 9o3
le DPH| sK2o22g7o774
oldl 2o22g7o774
Bankové spojeniei oTP banka slovensko, a,s,, sK98 52oo 0ooo oooo 1837 39J2
Tel,| *42197517777]
Email:
zástup€a Vo Veciach technickvch: [Udovít Tóth
(d'alejaj a ko ,,zhotovitel")

(objednáVatera zhotoviteI d'alej spolu aj ako,,zmluvné strany")

al, ll
PREAMBUlA

2,10bjednáVatel'realizoval V€rejné obstaráVanie na pí€dmet zákazky,,Podpora vtrroby tepla, teplej
vody a elektíickej ener8ie prostredníctvom obnovitel'nvch zdrojov V obci Moöa", ktorej Vvzva
na predkladanie ponúk bola zverejnená na Webovej stránke obce Moéa a webovom síd e o5oby,
sp nomocnenej pre Vikon Verejného obstaráVania Consult]ng&EducationPartnels, 5 í,o,,
WWW,cepartne15,sk/Zsnh/,
V rámci Verejného obstaráVania bol ZhotoVite' úspe§nim uchádZaöom a na základe iejto
skutoönosti a predIoienej ponUky Zhoiovjtel'a sa Zín uvné strany V 5úlade 5 p]atnvmi praVnymi
predpisíni rozhodli uzatvolit túto Zmluvu,



3,1,3,8 6eodetické zameranie (po ohopis a Vv§kopis) staVby a podzemnvch inzin]erskvch sietí,
3,1,3,9 Vykonanie V§etkvch prác a 5kú§ok na í adne Vyhotovenie a dodanie diela,

ktoré ustanovujú platné práVne predpi5y na úzeíníSloven5kej republiky.
3,1.3.10 Plán ochlany iivotného prostredia a havarjjn./ pán ple prípad ohrozenia iivotného

prostredia Vprípade pouiitia látok V mnozstve, V ktorom by mohI] ohrozit iivotné
prostredie.

(d'alej spolu aj ako ,,Diélo" a s ohl'adom na 5amostatné stavebné obiektv).

3.2 zhotoviter sa zaVázuje, ie za podmienok stanovenvch V tejto Zmluve a V sútazn./ch
podkladoch k Verejnému obstaíáVan u, V rámci ktorého je Uzatváraná táto
ZmluVa,zabezpeéí reallzáciu Diela oceneného Zhotovite'oín podl'a Wkazu VVrner, ktorv tvorí
prílohu tejto zmluvy

3.3ZhotoVitel' Vyhlasuje, :e
3,3,1 je oprávneni a odborne spösobilv splnit predmet ZínluVy o Dielo za dodriania

podmienok dohodnutvch V Zm uve a Vj€j prílohách,
3,3,2 5a s odbornou starost]jvostou úplne oboznámil s projektovou dokumentáciou

na realizáciu D]e]a, priéom táto dokumeniácia neíná akékoIVek Vady, ktoíé by brán]
realzácii Diela a je moiné podl'a nej riadne Dielo zhoiovit;

3,3,3 disponuje dostatoón\;miVlastnvmi kapacitami na riadnu a Véasnú realizáciu Diela podl'a
tejto Zmluvy a je schopnv Die]o V súlade 50 Zrnluvou riadne a Vias zhotovit za cenu
dohodnutú podl'a tejto Zmluvy bez akéhokolVek naVV§enia;

3,3,4 Veci dodané Zhotov]telbm na 2hotovenie Die|a nie sú a ani V öase zhotoven a
Diela nebudú zataiené akvmkorvek práVom tretej osoby, najmá Vlastníckym práVoíll,
Zálo:n\im práVom a ebo predkupn./m píáVom, takéto Veci nie sú prenajaté a ani V aase
zhotovenia Diela nebudú prenajaté tíetej osobe, pí öom nak adanie 5 takvmito Vecam]
nebude Vöase realizác]e De]a obmedzené práVnym predpisom alebo rozhodnutím
o18ánu Verejnej moci.

3.4 zmeny oproti projektovej dokumentácii a pílio:enému rozpoóti] ínóie náriadit Viuöne
objednáVate', priöom ínus]a byf r]eóené formou dodatku ktejto ZmlUVe, Kzmene oprot]
projektovej dokumentácii a rozpoétu pííde WlUéne V prípade, ak po uzatvorení Zmluvy
nastane taká zmena okolnostÍ, ktorá má Vplyv na cenu aLebo podmienky plnenia, ktorú
neboIo moiné pri VYnaloieni odbornej starostlivosti predpokladai pri uzatváraníZm uvy,

3,5 objednáVate'je opráVnen\i urait, éi5a Dielo Vykoná V ce ku alebo 5a vykoná lba jeho tast,

tl,lV
cENA DlELA

4,1 Zm uvné strany sa dohodli, ie cena za zhotovené DieIo je stanovená dohodou zmluVnvch sirán
V zmys e zákona é. 18/1,996 z. z, o cenách V znení neskor§ích predpisov a V súlade s ponukou
zhotovitel'a ako pevná zmluVná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

cena bez DPH 149 937,42 EUR, slovom sto§tyr]dsatdeVáttisíc deVötstotridsatsedem Eur/42 centov,
DPH 20% 29 987,48 EUR slovom dvadsatdeváttlsíc d€Vátstoosemdesiatsedem Eur/48 centov
Cena s DPH 179 924,90 EUR _ s ovom stosedemde5iatdeváitisíc deVötstodvadsat§tyr] Eur /90 (d'aiej

aj ako,,cena"),

4,2 Dohodnutá cena je V sú ade 5 íozpoótovvmi nákladmi stavbY uvedenvmi V ponukovom
rozpoéte pod'a objektov Völenení podl'a VvkaZoV VVmer, Rozpoéet (ocenenv Wkazy Vvmer)
je neoddeliternou súöastou tejto ZmluVy, Zhotovitel je povlnnv píedoiit objednáVatelbvi
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poloiky apredloií ich do dvoch (2) pracovnVch dní objednáVatelovi na predbe;né
odsúhlasenie spoluI
4,7,1 5 kaikuláciou ceny kaidej novej poloiky na základe ekonomickY opráVnen\rch nákladov,
4 7.2 s odpoöítaním prác, ktoré nebudú Wkonané,

4.8 Zhotovitel' bude predkladat dodatky k rozpoötorn podra jednotiivvch óastí Die|a
objednáVatelbvi na odsúhlasen]e, priéom ten tieto móie odsúhasit, prípade ich Vrát]
neodsúhla5ené s odóvodneníín do 10 dníodo dóa ]ch obdriania,

4,9 Pok]al'bude zmena rou poötu VyVolaná zmenou mnoistieV, ktoré Vaak neprekroéia cenu Diela,
nebude to dóVod na uzatvorenie dodatku kZmluVe, Vtakomto píípade je Zhotovitel'
opráVnenv fakturovat tieto zmenené mnoistvá po odsúhlasení objednáVatelbm,

4.10 Zhotovite'nesmie zaéat realizovat iiadne práce nezahrnuté Vo Wkaze Vvmer bez podpísaného
dodatku kZmuve, prípadne písomného 5úhlasu objednáVate]'a, Vprípade reélizácie prác
bez podpísaného dodátku kZmluVe alebo pí5omného 5úhia5u objednáVatel'a nemá Zhotovite'
náíok platbu za takéto óinnosti a ani práVo ich fakturoval.

4.11 zmluvné strany berú na Vedomie, ie dodatky kZmluve musia bYt uzatvor€né Vsúlade
5 § 18 zákona é,343/2015Z.z. o Verejnom obstaráVaní (d'alej aj ako ,,zákon overejnom
obstaráVaní").

al. V
PLATOBNE PODMlENKY

5.1 Patba cenY bude uskutoénená na základe Íaktúr Vystavenvch Zhotovitelom, Faktúry budú
obsahovat V§etky náleiitosti podl'a Zákona o DPH a náleiitost dohodnuté podra tejto Zmluvy,
najmá:

a) öí5lo ZmluVy objednáVatel'a (Dodatku k Zm uve),
b) obchodné mená objednáVat€l'a a Zhotovit€]'a, aclresy ich síd a, miesta podnikan a,

lto, Dla,la DpH,
c) poradové öí5lo faktúry,
d) dátum Vystavenia faktúry,
e) dátum dodania predmetu plnenia,
f) dátum 5platnostifaktúry podl'a Zínluvy (Dodatku k Zmluve),
g) oznaéenie peóa;ného ústavu a éíslo úétu Zhotovitel'a, na ktoré má bYl faktúra

uh radená,
h) oznaéenie öastí DieIa, ktor}rch 5a fakturácla dotvka a uVedenie 5umV za kaidú

fakturovanú öasl Diela,

) názov diela,,podpora Viroby tep a, teplej Vody a elektrickej energie prostíedníctvom
obnovitel'nVch zdrojoV V obci Moia'',

j) Vvika sumy poiadovanej na zap]aten]e V EUR a Vólenení 5uma VEUR bez DPH,
V\iika DPH, suma V ElJR 5 DPH zaokrúh ená na dve desat]nné miesta,

k) odtlaéok peóiatky a podpi5 zástupcu opráVneného konatV mene Zhotov]tel'a,

5.2 Zhotovite' VystaVí faktúru V 5-t]ch origináloch na Zák ade od5úhla5eného VvkaZu Vykonánvch
plác a to nas]edovn./m spósobomi
5,2 1 PrVé faktúra bude Vystavená najskór po odovzdaní 50% d ela bez Vád.

5.2,2 Druhá faktúra bude Vystavená po ukonéení realizácie aodovzdaní zvyöku diela apo
píoloko]alnoT ] pl1.1Llnej dolunentaí,e,
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od predloienia Realizaönich podkladoV a ebo prepracovanvch Realizaónvch podkladoV Vrátif
Zhotoviteíovi Realizaéné podklady na prepracovánie spolu s pripomlenkami a Zhotovitel'
je povinnV predmetné pripom]enky k Realizaönvm podkadom zapracovat a predlo;il
prepracované RealizaÖné podklady opátovne ná 5chVá|enie objednáVaterovi a to do 10 dní od
dorutenia pripomienok objednáVatel'a. objednáVate]' potvrdí pGoínne schVálenie Rea ]zaónVch
podkladov a po ich schválení 5ú pre Zhotovitela záVázné a je pov nn./ pod]'a nich postupoval
prir€alizác]] Diela,

6,4 V prípade, ak z akvchkolv€k dóVodov Realizadné podklady nebudú zodpovedat skutoönému
staVu, Zhotovite'je povinnr/ Vypracovaf a odovzdat objednáVatelbvi na odsúhlasenie noVé
Realizaané podklady, ktoré budú zodpovedat 5kutoónosti a zároveli, pí] ktorom bude
zachovan\/ dohodnutv termín 2hotoven a diela,

6.5 V pripade, ak poöas realizácie Diela príde k udalostiam, ktoré znemoinia Vykonat iast Di€la
V súlade s projektovou dokumentáciou, rozpoótom a harmonograrnom je Zhotovitel' povinnv
práce na tejto éásti Diela zastavit, ihned'zaznamenat tieto skutoönosti do stavebného denníka
a zálovei o nich písoínne upovedoínií objednáVatel'a. objednáVatel']e povinnv do des atich
pracovnich dní od doruóenia pí5omného oznámenia o te]to skutoönosti rozhodnút o spósobe
d'al§]eho postupu pri VykonáVanítejto óasti Die a,

6,6 Vprípade, ak Zhotovitel'riadne zhotoví Die|o Vsúlade stouto Zmluvou pred dohodnutvm
telmínom Zhotovenia diela, objednáVatel'je opráVnen\/ Vykonané Dielo alebo jeho éast
p-e\7idia V (.o,\om ponJl-L,lon lA,ilne,

6.7 Zhotovite'je povinni prevziai stav€nisko a VVkonat na liom V§etky potíebné úkony pod ? tejto
Zmluvy (a to najmá, av§ak nielen, riadne oznaélt staven sko a zabezpeöit ho pred Vstt]pom
a ebo Vniknutím nepovolanich osób) do pátnást (15) dnlodo dia nadobudnutla úóinnost tejto
ZmluVy,

6,8 Zhotov]tel' je povinnv objednáVatel'a písomne Vyzvat na prevzatie príslu§nej öasti Diela
minimálne 5 pracovnvch dnípred dohodnutvm dátumom zhotovenia príslU§nei öasti Diela,

6.9 o prevzatíka;dej éasti D]€]a sa spi§e záp]snica o prevzatí(d'alej aj ako,,zápisnica o prevzatí''),
ktorú podpí§u obe Zmluvné strany a ktoró bude obsahovat popis öasti Diela Vzmyse
projektovejdokumentácie (s úrovóou podl'a stavebnVch objektov), mená a priezviská a podpisy
opráVnenich os6b objednáVatel'á a Zhotovitel'a, m]esto prebeíania, odtlaÖok peóiatky a dátum
píevzata Óasti Diea ob]ednáVatebm, K podpisaniu Zápisnice o píevzatí za objednáVate'a a
Zhotovitel'a sú opráVnené osoby obiednáVatel'a a Zhotovite'a písomne poverené na prevzatie
Dea. ZínluVné stranY si Vzájomne oznámia ]dent]fikáciu tvchto osöb najneskör dva (2)
pracovné dni pred prevzatím píísu§nei aasti Dlea, Ak bude mat Dle|o pri preberan zjavne
Vady, ]e objednáVatel'opíáVnenV odm]etnut píevzat e D]e a

6.10 Ak objednáVate]'prevezme iast D]e a so zjaVnou/vmi Vadou/ami, ipec]íikuje túto/tieto Vadu/y
V Zápi5nici o prevzatís uróením termínU na odstránen]e Vady/Vád. ZhotoviteIje povinnv zaöat
s odstraóovaním tejto/tvchto Vady/Vád bez ZbYtoéného odkladu.

6.11 Zhotovitel' je povinni, najneskór pí] prevzatí Diea zo strany ob]ednáVatela, odovzdaí
objednáVatelovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na uiÍVanie Diela, najmá DSV,
sTD a d'a §ie doklady 5pec]fikované V tejto ZmluVe,

6,12 Ak tak stanovujú práVne predpisy alebo je to dohodnuté Zínluvnúm] stranaml, je Zhotovite'
povinnV najneskór pri prevzatí D]ea objednáVatelom odoVZdát objednáVateToVi prí5u§nú
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za prípadnú ikodu spösobenú krádeiou, stratou, zniéením alebo invm po§kodením ma]etku
tretích osób, ktorá ]e následkom é]nnosti a ebo neéinnosti Zhotovitel'a,

7.6 zhotovitel'Die]a je d'alej povinni poistit Dielo minimálne Vo Vi§ke Ceny po dobu Vvstavby
ai do odovzdania a prevzatia Diela objednáVatelbm pre prípad poskodenia, zniöenia, stíaty,
odcudZen]a alebo Vznlku nvch §kód uvedenich V na5ledovnvch bodoch ZínluVy,

7.7 Zhotovitel']e povinn]' oznám í ob]ednáVatelbvi kaidú poistnú udalost pri realiZácii Diela do pát
(5) pracovnvch dní od je] Vzniku a V rovnakej lehote je aj pov]nnv informovat objeclnáVate|'a
o 5pó5obe rieóenié poistnej udalosti,

7,8 Zhotoviter je povinnv na poiiadanie objednáVatel'a predloiit uzatvorené poistné zmIuvy
a potvrdenie o pIatbe poisteného. Ak Zhotovitel' poíu§í povinnosl dohodnút a udriiavat
V platnosti akékorvek poistenie poiadované touto ZmluVou alebo nepredloií objednáVatelbv]
doklady pod'a tohto bodu móie objednáVatel'V tichto pripadoch uzatvoít a udriavat
V platnosti Vaetky takéto poistenia a platit potíebné postné, priiom náklady s tiín spojené
zná§a Zhotovitel] ktorvje poV]nnv ich na VVzVtr objednáVate? zap]atit,

7.9 Poistenie Diela podl'a tohto ólánku Zmluvy musíkíYt aj:
7,9,1 objednáVatel'a a Zhotovitel'a prot] V§etkvm stratám alebo íkodám Vzniknutvm

z ake]kolVek priainy odo diia zaéatia realizácie Diela ai do ukonéenia odovzdáVacieho
a preberacieho konania Diela;

7,9,2 Zhotovjtel'a za Vóetky §kody a nároky súVisiace s úmrtím aebo zranením akejkolvek
o5oby, stratou alebo poikodenim akéhokolVek majetku (iného nei Dielo),
ku ktorvm doólo ná5ledkom reali?ácie Diela a od5traíovaním Vád Diela a VoéiV§etklrín
nárokorn na náhradu §kody, súdnym konan]am, nákladom, poplatkom a Vidavkom,
l lol" v súvi)losti 9 ty.n V/ni..lu;

7,9.3 zhotovitel'a za stlaty alebo 5kody na majetku (inom nei je samotné Dielo) spósobené
íeal]záciou Die a

79,4 Zhotovitel'a za jeho zodpovednost poöas záruónej dobY za stratu alebo §kodu,
ktorej prióina nastala pred Zaóatím plynutia záruónej doby a za stratu alebo akodu
spó5obenú Zhoiovt€lbm potas plnenia ak\/chkolVek ZáVázkov podl'a Zmluvy Vrátane
odstraiovanla Vád, ktoré sa na Diele prejaVia V záruénej dobe;

7,10 Zhotovitel' sa zavázuje Vyspor]adat Vaetky píáVne VZt'ahy s tíetími osobami, ktoré Vytvorili,
respektíVe dodali obsah D]ela, a to najm; uzatvoíením plíslu§nvch autorskich a invch zmlúV
tak, abY tieto osoby nemoh ] uplatliovat Voói objednáVatelbvi akékol'Vek nároky, Vyplivajúce
im z osobnostnich, autorskich, priemyseln\;ch práV, práV súVisiacich 5 autorskvm píavom al
inich obdobnvch práV V súVislosti s Die om.

7.11 Zhotovitel' móie na stavbe Zabezpeöit iba personál, ktor\i má poiadovanú kvalifikáciu,
a ktolv VykonáVa potrebné práce podla podmienok dohodnutvch V zmluve aIebo stanoven\lch
vieob.( nF,,"vi,|nyn^i píávnyn^l p, edpi.Ti,

7.12 Zhotovitel sa zavázu]e, ie jeho pracovníci budú nosit obleöenie zretel'ne oznaóene nazvom
spoloénosti Zhotovitel'a, taktiei mechanzmy, ktoré 5a budú pohyboval na stavenisku budú
oznaéené názvom spoloÖnosti Zhotov]tel'á,

7.13 Zhotovitel k dátumu nadobudnutia úéinnosti Zm uvy oznámi objednáVatel'ovi meno technika
BOZP, Táto osoba musí byt na Vvkon tejto ónnosti kva lfikovaná a musí ma( opravnenie
na VydáVanie nar]adení a prljímanie opatrení na zabránenie pracovnvm uíazom,
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a.4

8,3,4 pri technolog]ckvch Zariadeniach bude obsahovaf samostatne stavebnú pripraVenost
a dodáVku techno ógie,

Zhotov]tel'pripraví a odovzdá DsV na schválenie na V§€tky öasti VYkonanvch Prác na ulovni
real]zaönej dokumentácie, DsV sa majú Vyhotovovat ihned'po ukonöení konkrétnej öasti Diela,
záVereéná Verzia DSV bude odsúhlasená objednáVatelbm pred Vydaním preberacieho
protokolu, Zhotovitel'je povinnv archivovat a dopÍhat DsV poöas trvan]a Zmluvy a poskytnút
kópie záznaínoV, Wkresov a certifikátov pre objednáVatela V pravidelnVch ]nterualoch,
Záznamy bUdú obsahovat podrobnosti o V§etkich zariaclen]ach a materiáloch, o Vvstavbe,
skú§kach
a skú§obnvch certifikátoch, ZáVereané kópie DsV budú odovzdané Vo zviazanvch ceikoch a
budú r]adne oznaéené jeden mesiac pred predpokladanvm dátumom Vydania preberac]eho
protokolt] spolu s dokumentáciou pr]ebehu koínpiexnVch skú§ok a odchvlok Vykonan\/ch ako
Visledok tvchto 5kú§ok,

Zhotoviter zabezpeöí zameranle skutoaného Vyhotovenia dokontenich objektov alebo ich éa5tí
pri podzemnVch Vedeniach a objektoch, Geodetické zaíneranie metódaíni polohoVé a w§kové
zameranie bude zahióat zameranie novo Vybudovanich objektov. zhotov]tel' ]e poVlnny
zamerat objekty staVby Vrátane V§etkvch ini]nier5kych a ostatnvch sietí (nadzemn\/ch a
podzemnich) pokial'sú súöastou stavby, d'alej rekon§trukcie a preloiky, u: pred ]ch zakrytím,
Poiiadavky na ?ameranie skutkového stavu Vychádzajú zo zákona ö, 215/1,gg5 zb, o leadézii
a kartogíafii. obsah geodetickej dokumentác]e sa élení na: óasl po]ohopis, éast staVebn\/
objekt,

NáVody na obsiuhu a údribu budú odovzdané pre kaidé strojnotechno]o8ické zaíiaclene,
elektrotechnické zariadenie pred odovzdaním Diela a]ebo jeho tasti objednáVatetovi
V s]oven5kom jazyku V písomnej íoíme. Pracovníci ob]ednáVatera budú za§kolení, Zhotov tel'
odovzdá protokol o za§kolení obsiuhy,

Prevádzkové poriadky stavebnvch objektoV, ak to Vyiaduje práVna úpíaVa, budú odovzdané
najn€skÖr pri odovzdanÍ Diela,

é1.1x
sUBDoDAVATEtlA

Zhotov]tel' je opráVnenV zabezpeöit óast lea]izácie Diela prostredníctvom V}'luéne tvch
subdodáVatelbv, ktorí5ú uvedení V Prí ohe ö, 3 Zín uvy _ Zoznam subdodáVatelbv a zárovei.
9,1,1 Zhotovitel'je povinn\/ najneskór do pát (5) pracovnVch dní odo dóa nadobudnutia

úölnnosti tejto ZmluVy pleukázat, ie subdodáVatelia uVedení V zoznarne
subdodáVatelbv spíóajú podmienky úóasti tvkajúce sa osobného postavenia podl'a §
32 ods, 1 Zákona o Verejnom obstaráVaní a ie u nich neexistujú dóVody na Vyl{raenle
podl'a § 40 ods,6 písm. a) ai h) a ods,7; opráVnenie uskutoöóovat stavebné prdce 5a
preukazuje k tej iasti predmetu zákazky, ktorv má sUbdodáVate|'plnit,

9.1,2 Za zabezpeöenie stavebnvch píác píostredníctvom subdodáVate]'ov má Zhotoviiel'
zodpovednost, akoby práce VykonáVal 5ám.

Zhotov tel'je opráVnenv zabezpeöit öasi realizácie Diela plo5tíedníctvom lnvch 5ubdodáVatelbv
ako pod]'a bodu 9,1 ZmIuVy iba s Vopíed danvm písomnim súhlasom objednáVatel'a na základe
iiadosti Zhotovitel'a, z]adost Zhotovite? o udelenie súhlasU s pouiitím noVého sUbdocláVatel.a
musíobsahovat najmá

8.5

8,6

8,7

9,1

9.2
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Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre príslu§ni staVebnv objekt Diela V poöte 1ks,
práVoplatné stavebné povolenie a uróínapájacie miesta ná ener8ie a Vodu,

10.4 Na VVkon óinnostístaVebného dozoru V mene objednáVatera V zmysle prísluónich ustanovení
zákona ó,50/1976 Zb, o Územnom plánovaní a stavebnom poriadku pri íealizácii Diela
objednáVatel'Vymenuje staVebni dozor, Pred zaöatíín prác objednáVatel'Za§le písomnú
iníormáciu Zhotovitel'ovi o staVebnom dozore, staVebn]/ dozor bude opráVnenr/ od5Úhlasovat
Vikázy Vykonanvch prác Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy a VYdáVat záVázné pokyny V mene
objednáVatela, ktoré móiu byt potrebné pre íealizáciu Diela a pre odstránenie akvchkol'Vek
Vád podl'a tejio Zm uVY, Zhotovite]'ie povinnv dodr:lavat pokyny a rozhodnutia staVebného
dozorL] poöa5 celej doby trvania tejto ZínlUVy,

10.5 objednáVatel'je povinnV bezodkladne písomnou formou ]nformovat ZhotoviteI'a o nadobudnutí
úöinnosti tejto Zmluvy od€]o, Vprípade nesplnen]a tejto podmienky, resp, oneskoreného
doruöenia oznámenia o nadobudnuti úóinnostitejto Zm uvy o d]e/o, Zhotoviterov plynie lehota
na plnene povinností UVedenVch Vélánku XXl aVélánku XXV, bod 25,1 od dorrróenia
oZnámenia o nadobudnutí úóinnosti teito ZmluVy o dle o. Za doruöenie sa bude povaiovat aj
doruaenie tohto oznémenia íormou elektronickej poity.

öl, xl
MlEsTo REALlzÁclE DlELA, STAVENlsKo, STAVEBNv DENNÍK

11,1Miestom plnenia Diela je katastrá ne úZem e obce Moéá,iíslo parcely 88a/5,a}o/1.

11,2 Miestom odovzdania D]e a je m esto plnenia V zmys e bodu 1],,1,

11.3 staveni5kom sa pre úéely Zmluvy o Die]o rozumie priestor Vymedzeni projektovoU
dokumentáciou overenou V stavebnom konanína realizáciu predmetu zm uvy.

11.4 Zhotovltel' zabezpeóí pí estor pre zariaden e staveniska na V|astné nák]ady po dobu trvania
VvstaVbY a dobu potrebnú pre Vypíatanie staveniska Náklady na prevádzku, údlibU a likVidáciu
zariadenia staVeniska a Vytvéenle staveniská a ináinierskych 5jetísú súóastou CenY, Zhotoviter
si Zabezpeaí prevádzkové, sociá ne, Virobné zaíiadenia staVeniska, Zhotovitel'uhrádza Vodné,
stoóné a odbery eírergiíz prevádZkového a sociá neho zariadenia staveniska.

11.5 Nakladanie s odpadmi Zabezpeauje Zhotovitel'podl'a platnVch práVnvch predpisov po dohode
s prevádzkovate]bm 5kládky odpadoV na Vlastné nákladV.

11.6 Zhotovitel'zodpovedá za zabezpeóenl€ protipoiiarnej ochrany V zmys|e zákona t,314/2oo'l Z.z.
o ochrane pred poiiaríni.

11,7 Zhotoviter je povinn\/ stavenlsko strázit/ V prípade potreby oplotit alebo ]nak ho Vhoclne
zabezpeóit

11.8 StaVebnv denník obsahuj€ najmd:
a)mesiac, deó, dátu ín,
b) poöet pracovníkov na stavbe podl'a remesiel,
c) teplota Vzduchu, poéasie,
d)aa5 zaaiatku a skonöenia prác na staVbe,
e) pod'a staVebn\ich objektov a prevádzkovvch súborov rozölenené Vykonané stavebné
a montáine práce V súlade 5 harmonogramom stavebnvch préc.
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k íealizácii prác (napr, súhlas k umiestneniu iníoímaónich tabú] povolenia k zVlá§tnemu
uiíVaniu cestnvch komunikáclí, poplatkY za Vytyöovanie sietí a pod,)
V zmysl€ a rozsahu projektu staVby a Vyjadrení úóastníkov staVebného konania Vrátane
Vaetkvch druhov poplatkov a nákadov spojenvch s uvedenvmi úkoírmi a prípadnvch pokút
za nedodrianie termínoV á podmienok V n ch uvedenvch.

13.4 Ak V 5úV]s|osti so zaaatím prác na stavenisku bude treba umiestnit alebo prem estnit dopraVné
znatky podl'á píedpsov o pozem|vch komunikáciách, obstará tieto práce Zhotovitel'podl'a
projektovej dokUmentácle dopraVného znaten]a, kiolú si pre tento úöeI zaktua]jzuje a predloií
na odsúhló5en e prísluinim orgánom, Zhotovltel' zabezpeóuje umiestóovanie a udr:iaVanie
dopravnvch znaaiek poöas prebiehajúcich prác

13.5 V§etky práce na jestvujúcich Vedeniach a zariadeniach Vykoná zhotovitel' po Vydaní súhlasu
spráVcom Vedenia alebo Zariadenia, za podmjenok danVch spráVami Vedenia a za dozoru
spráVcu poÖas VykonáVania tichto prác a V zmysle stavebného povoIenia, ak boli uraene,

13.6 Pok a|'sa kedykolVek V priebehu VykonáVania prác zistí chybná poloha, chybné Visky, rozmery
alebo umestnenie akejkorvek óasti Di€lá, u ktorvch pr§]o z dóVodov na strane Zhotovitel'a,
Zhotovitel je povinnV takú Vadu na Vastné náklady odstránid ku spokojnosti objednáVatel'a,
Pokial' V§ak chyba Vznikla pouiitím nesprávnych údajoV, písomne odovzdanvch
objednáVatelbm, potom nákladY na zvv§enie ceny prípadne na úpravu ostatnich zm uVnVch
podínienok znáia ob]ednáVate', Kontroa Vytvéeni. alebo ake]kolvek Vi§ky Vykonanej
objednáVatelbm nezbaVuje Zhotov]tela jeho zodpovednosti Za presnost Vytvéenia a §kody tvm
spósobené.
Zhotovite]'je povinnv siarostIivo udíij3Vat V§etky smerové a Vvókové body, zamerravacre
konótrukcie, Vytyéovacie kolíky, klincea d'a óie píedmety, pripadne oznaöen a pouiité
pre VytVÓoVanie obiektoV.

13,7 Zhotovltel' je povinnv na staVeniskU, na prenechan)ich iniinier5kych 5ielach a na
komunikác ách, po ktoí\lch sa doVáia a]ebo odváia stavebnV a komunálny odpad, materiá Y,
konitrukcie, stro]e, zariaden]a, mechanizíny a podobne odstralioval odpady a neóistoty
Vzn]knuté preukázatel'ne
z jeho stavebnej éinnosti, a to na Vlastné náklady. LikVidáciu odpadoV zabezpeöuje Zhotovitel'
V zmysle pIatnvch práVnych predp]sov.

13,8 stavebnV dozor je opráVnen\/ 50 súhla50m objednáVatel'a dat pokyn:
a) na roz§írenie alebo zú:enie rozsahU prác uvedenVch V Zmluve (píiöom za rozallen e
alebo zúienie rozsahu 5a nebude povaiovat zmena mnoistiev z döVodu premelanla
Vykonanvch prác);

b) na nevykonanie uri]tej práce a ebo dodáVky materiálu;
c) na zmenu Vv§ky, 5meru, plochY alebo íozmeíu ktore]kolVek öasti Diela;
d) na zmenu postupu/ termínu Vykonania prác a]ebo ich aastí,

13,9 stavebnv do2or svojimi pokynom nesmle menit úae a clee Diela definované V zmuve
o poskytnutí dotácie, ktorú bude mat objednáVatel'uzatvoíenú s poskytovatel'om dotácie
íV]inisterstvom Vnútra s]oven5kej republiky,

13,10 stavebnv dozor bude organizovat kontrolné dni ná stavbe minimálne dvakrát mesdine za
úéasti uröenich osób. Zhotovitel'je povinnv zúaastnil sa na kontroln.ich dóoch zvoláVanvch
siavebnvm dozorom za úöa5ti objednáVatel'a, staVbyvedúceho a ostatnvch zástupcov
o bjed n á Va te l'a

a ZhotoviteTa,
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14.1 po zaóatí íealizácie Die]a bude pre ka:dV kalendárny mesiac Vykonaná obhliadka staveni5ka
do 5. pracovného dia nasleduiúceho mesiaca zá útasti poverenvch zástupcov Zmluvn\/ch strán
za úée]om zistenia rozsahu dokonöenvch stavebnvch prác V ka|endárnom mes aclj
íozsah dokonaenVch stavebn\ich prác bude Uröeni podl'a písomného Vvkazu Vykonanvch prác
potvrdeného poverenou osobou objednáVatel'a, t.j, stavebn\,m dozoíom, Zhotov tel' VYstaVí
faktúru po pisomnom potvrdeníVikazu VykonanVch píác opráVnenou o5obou objednáVatel'a,

okrem obhl]adky staVeniska poöas reali2ácie Diela budú VykonáVané kontrolné dni V mieste
zhotovovania Die]a za úóelom overenia píiebehu realizácie Diela a clodriania podmenok
Zm uvy priVykonáVaníDiela, Ak sa ZmluVné strany písomne nedohodnú inak, kontrolné dnisa
budú konaf 1x tiidenne V termíne oznámenom objednáVatelom Zhotovitelovi najskór dVa
(2) placovné dni Vopred, Na Vvkone kontroly poöas kontrolného dóa je Zhotoviter povlnny
zabezpeéil úöast stavbYvedúceho a d'aliieho r]adiaceho pracovníka Zhotov]tel'a, objednáVatel'
?abezpeöí úóast svojho povereného zástupcu, prípadne inich odborne spösobilich osób,
Zistenia z kontrolného dóa 5a Zaznamenajú do stavebného denníka, prióom tieto zaznamy
sa pokladajú za pravdiVé ]ba V prípade, ie sú potvrdené aj podpisom povereného zástupcu
objednáVatel'a zúóastneného na kontrolnom dni,

Zhotov]tel' je povinnv poöa5 realizácie Diela zabezpeöovat kontrolné skúiky pouiitvch
materiálov ako a] staVebnvch tastí Diela pod|'a STN. Materiély a staVebné éasti, ktoré
nevyhove l kvalitatÍVnym skú§kam Zhotovitel'odstróni bezodk]adne na Vlastné náklady.

Zhotovitel zabezpeéi a poskytne VZorky V plnom rozsahu Vietkvch materiálov, alebo VybaVenia
V súlade a technickvm §pecifikáclami a najmene] 7 dní pred plánovanou objednáVkou alebo
nákupom tvchto materiálov alebo Vybavenia,

V píípade, ie Zhotovitel' predloií Vzorky, ktoré nevyhoVujú po;iadaVkám Zmluvy, objednáVate'
a]ebo ním poverená osoba íná práVo odm]etnuf akúkolvek takúto Vzorku, V tom prípade
Zhotovitel'je povinnv píedloiit objednáVaterovi noVú VZorku do dVoch tvidóoV, Riziko, VidaVky
a zodpovednost Za prípadné zam]etnutia Vzoriek zná§a Zhotov]tel',

Ak sa ZmluVné stíany nedohodli nak, opráVnená osoba objednáVatel'a je prítomná
pí VykonáVaní skú§ok D]e a a Zhotov]tel'je povinnv oznámit objednáVatelov] miesio a dátum
konania skú§ok, a to najneskör ótrnást (14) dní pred p|ánovanvm dátumom konania skú§ok,
alebo V inoín Vzájomne dohodnutom termíne, Ak sa opráVnená o5oba objednáVateI'a nedostaVí
V uróenom öase na Vykonanie skúiok, móie Zhoiov]tel' Vykonat 5kúiky aj bez úöa5ti
objednáVatel'a, priöom je Viak povinn\/ bez zbytoöného odkladu objednáVatela informovat
o V./sledkutvchto skúiok. Nák ady spo]ené s Vykonaním skú3ok Diela znáia Zhotoviteí,

Ak 5a 5kú§ky nevykonajú V dohodnutom termíne zavnenim Zhotovitel'a, alebo ak bude
Visledok skú§ky Die a nevyhoVujúci, je Zhotovitel' povinnV nahradit objednáVatelovi V§etky
náklady, ktorému V tejto súVislosti Vzniknú,

Ak je Vvsledok 5kúiok nevyhovujúci, je Zhotovite|' povinn./ Vykonat VietkY opatren]a
a technologické postupy na zabezpeóen]e íladneho staVu a skú§ky opakoval, Na opakovanle
,la:ok." po lliiJ Lls!d'1ovenld lohlo ( dnkJ prin-etane,

Vykonanie skú§ok za úéasti ob]ednéVate|'a nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za VadY
zistené po odovzdaní D]ela.

14.2

14.3

x4.5

14,6

14.8

L4,7

14.9
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i) revízne spráVy V§etkich elektrotechnickvch a pynovvch zariadení a plípadnvch
invch VTZ - bez ZáVadj

i) doklady Vyiadované podl'a zákona é- 223/2oo1 Z,z, o odpadoch a o zmene
d doplnenl nlel loly(1 7alonoV,

15.3 o odovzdaní a prevzatí Diela alebo ucelen\/ch funkanvch öa5tí Diela sá spí3e Zápisnica
o prevzatÍ, pritom okrem ui dohodnutvch náleiitostÍ obsahuje aj:

a) záznam priebehu preberacích skú§ok D]ea alebo odoVZdáVanej öasti Vrátane
Vyhodnotenia tichto skú§ok,
b) súpis odovzdanvch podkladov a dokumentov tvkajúcich sa odovzdáVanej őasti,
c) súpis prípadnvch Vád a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie,
d) lehota na Vypratan]e staveni5ka alebo jeho tasti.

15.4 V prípáde, ie DieLo n€sp]ní Vaetky parametre podra tejto Zmluvy a projektu stavby,
objednáVate' Die]o neprevezme,

15,5 o odstránení Vád a nedoíobkov uvedenich VZápisnicl o prevzatí Vydá objednáVatel'
bez zbytoöného odk]adu po ich odstráneníZhotovite]bVi potvrdenie, V ktorom uvedie/ ie Vady
a nedorobky uvedené VZápisn]ci o prevzatí boli V lehote stanovenej VZápisnici o prevzatí
odstránené,

15.6 Absencia niektorého z tvchto dok adoV je dóVodom pre nepíebratie D]ela,

15.7 Preberacíprotokol bude obsahoval ajVyhlásenie, ie dóoín odovzdania a prevzatia Diela aIebo
óasti Diela zaöína plynút záruöná doba, V prebeíacom protokoLe 5a uvedie dátum zaóatia
plynutia záruöne! dobV,

él. xvl
ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSÍ ZA VADY

16,1 Zhotovitel'Vyhlasuje a zaruöuje sa, ie Dlelo bude ob]ednáVatelbvidodané V 5úlade a V rozsahu,
kvalite a za podmienok dohodnutich V tejto zmluve a ]ej prí]ohách. Zhotovitel sa zavazuje,
ie Dielo si zachoVá Vlastnostl podl'a tejto Zm uvy po zárutnú dobu m]nimálne óestdeslat (60)
mesiacov, (d'alej aj ako ,,záíuka"). Záruka 5a Vztahuje aj na Vóetky Vady spösobené Vadou
mateíláIu, prípadne Vadnou súöastou Diela, Vadou sa okrem zákonného Vymedzenia rozumle
a]:

16.1,1 odchvlka V kvalite, V rozsahu a parametroch Diela stanovenvch Zmiuvou, a to najmá
ak Vykonané Dielo nezodpovedá Vvsledku, ktori je poiadovanV touto ZmluVotr;

16.1.2 nedokonöená práca alebo nedodanie niektorého óiastkového plnen]a na Diele;
16,1,3 akákoíVek záVada, poruchd, chyba alebo nedostatok Diela, ktorv spösobuje óo aj len

öiastoónú nefunkanost aLebo zhor§uje funkinosl Diela;
16.1,4 ak Die]o nebolo zhotovené a dodané objednáVatelbvi za podmienok uvedenVch V tejto

Zmluve alebo V súlade s podm]enkamia §pecifikác]ami uvedenvmiV]ej prílohách,
16.1,5 práVna Vada, ak je Die]o zatá:ené akvmkol'Vek práVom tíetej osoby alebo ak ex]stuiú

záVázky Zhotovitel'a na zriadenie takvchto práV tretejo5oby (najmá práVom
z priemyseIného a du§evného Vlastnictva, záloinvm práVom).

16.2 Záruéílá doba plYn]e odo dóa odovzdania Die|a bez Vád na základe Zápisnice o prevzatí,
Záruéná doba neplyn]e po dobu, po ktoíú Dielo nie je moiné UiíVat pre jeho Vady, za ktoré
zodpovedá zhotovitel', Zhotovitel'Zodpovedá za Vady, ktoré má Dielo V okamihu prevzatia D]e a
V zmys e tejto Zm]uvy, a to aj V prípade, ked'sa Vada stane zjaVnou (objednáVatel'ju objaVí) az
po tomto okamihu, Zhotov]tel'zodpovedá takisto za akúkolvek lnú Vadu, ktoíá Vznikne na Diele
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lehoty za kaidú neodstránenú vadu práVo na zmluvnú pokutu Vo Vv§ke 100,, EUR za kaidv aj
zaöatv deli, kedy Vada nebola odstránená a to ai do odstránenia Vady.

17,3 Ak objednáVat€l'odstúpi od Zmluvy 7 döVodu poru3enia Zmluvy zo stranV Zhotovitera,
má objednáVatel' práVo na zmluvnú pokutu 2a poruöenie Zmluvy Zhotoviterom Vo Wike 10 %
Z Ceny,

17.4 Ak Zhotovite'nezaöne zhotovovai Dielo podl'a tejto Zínluvyaebo plnenie Diela preruóí alebo
sa plnenia Diela zriekne, má objednávatel'za tákéto poruöenie Zmluvy práVo na zmluvnú
pokutu Vo Vi§ke 10 % z CenY,

17.5 Ak Zhotovite|'poru§í povinnost uzatvorit Poistenie zodpovednosti za !kodu Vdohodnutom
rozsahu alebo takéto poisien]e nebude uzatvorené poÖas celej doby realizácie Diela,
má objednáVatel práVo na zmIuVné pokutu Vo Wike 1 % z ceny,

17.6 Ak Zhotovitel' poru§í povinnost zabezpeóit rea záciu Diela Vvluöne prostredníctvoín
dohodnutvch subdodáVatelbv, má objednáVate|'práVo na zmluVné pokutu vo Vv3ke 1 % ? Ceny,

17.7 Ak Zhotovitel poru3í akúkol'Vek povinnost podra bodu 14,11 ZmluVy, má objednáVáte]'práVo
na zmluvné pokutu Vo Vyake 1% z ceny,

17.8 Ak Zhotovitel' poruií povinnost zloiit riadne a naéas zádriné, má objednáVatel' práVo na
zmluvné pokutu vo W§ke 0,07 % Z nezaplateného zádriného ato ?a kaidv aj zaiati deli
ome§kania ai do úplného zap atenia zádriného,

17,9 Zhotovite|'sa ZaVázuje nahradit §kodu, ktoíá Vznikne objednáVatelbviV súVislosti s akvmiko Vek
a V§etk\;mi povinnostami, stlatami, §kodami, pokutami, nárokm], daiaíni, záVázkamL,5pormi,
Vvdavkami a nákladm] (Vrátane primeranich pop atkov za práVne poradenstvo,
nákladoV a VvdaVkov na Vy§etíovanie), ktorú objednáVate'utrpía ktoíá akimkolvek spÖsobom
súVisí alebo Vznikne na zákade priameho öi nepriameho poruóenia akéhokolVek Vyhlásena,
záruky alebo záVázku Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy a|ebo iného zmluvného Vzlahu medzi
objednáVatelbm a Zhotovitelbm, ktoq' podlleha te]to ZmluVe.

17.10 V prípade, ie Zhotovitel' poru§í svoju povinnost Vyplvvajúcu z bodu 25.1 alebo 25,3 Zmluvy,
je povinni uhradit objednáVatelbvi Zm uvnú pokutu Vo Wske 0,1 % z ceny a to za kaidv deii
omeókaí]ia sa so splnením povinnostíV zmysle bodu 25,1 alebo 25.3 Zmluvy.

17.11 Uplatnením zmluVnvch pokút podl'á tohto óánku n]e je dotknutv nárok objednáVatel'a
na náhradu §kody V celom rozsahu a to a] Vo Vv§ke presahujúce] zm]uvnú pokutu.

17,12 AkékoíVek zínluVné pokuty podl'a ZmluVy budú uplatnené formou pena]lzaöne] íaktúry
VystaVenej ob]ednáVatelbm so splatnoslou §tínást]ch (14) dníod jej doruóenia Zhotovitelbvi,
Za nedodrianie lehoty spatnosti zmluvnej pokutY s] móie objednáVatel uplatnit VoÖi
Zhotovitelovi úrok z ome§kania Vo Wike 0,05% z nezaplatenej Éiastky zmluvnej pokuty za
kaidi aj zaöatv deó ome§kan]a.

l7.13 ZapLatenie zmluVnej pokuty neu bavuje Zhotovitel'a pov nnosti zhotovit Dielo alebo odovzda(
doklady podl'a ZmlUVy

al, xvlll
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20.5

20.6

202,6 ak Zhotovjtel' koná akimkolVek spósobom V rozpore so zásaclami poctivého
obchodného styku, dopustí sa neka osútainého konania, koná V rozpore s pravnym
predplsmi na ochranu hospodár5kej5úfaie, alebo ak svojim konaním po§kodzu]e dobré

a opráVnené záujmy objednáVatera alebo
20.2,7 ak Zhotovite|' pri zhotovovaní Die|a pre objednáVatera samostatne alebo

prostredníctvom subdodáVatel'a poruail, ob§iel alebo nedodrial platné pravne
predpisy najmá tvkajúce sa bezpeönosti a ochrany zdlaVia pr] práci, po:iarnej ochrany,
ochlany iivotného prostíed ja j

20,2 8 ak Zhotovitel'pouiij€ pri realizácii Diela subdodáVate|'a, ktorv nebo] Vopred schVálenv
objednáVatelbm alebo ktoíi IeboI ident fikovani spösobom stanovenVm Vtejto
Zínllrve alebo ku ktorému bol odvolani 5úhIas objednáVatel'a podla te]to ZmluVy
a napriek tomu sa tento subdodáVatel po troch (3) pracovnvch dlioch od dorucenia
odVolania súhlasu pod]e'al na realiZácii DieLa

20.2.9 ak Zhotovitei'nezloiízádriné ani V lehote 45 dníod povinnosti zloiit zádr;né,

odstúpenie od zmluvy sa stáVa úóinnim doruöením písomného oznámenia o odstúpení
Zhotovitelbvi, odstúpenie od tejto Zm]uvy sa nedotika píáVa na náhradu ikodY, zmluvnvch
pokút, práV Vyplvva]úcich zo zodpovednost] 2a VadY a ani inVch ustanovenl,
ktoré pod'a prejavenej Vó e stíán a ebo vzhl'adom na svo]u povahu majú trvat aj po ukonaenr
Zm uW.

Pr] odstúpení od Zmluvy objednáVate' n e je povinni Vrátit Zhotovitelovl akékolvek p|nen a
poskytnuté Zhotovitelbm na zák]ade tejto ZmluVy, Akéko]Vek Veci dodané Vrámci íealizácie
diela sa doruóením od5túpenia stáVajú Vlastníctvom objednáVatel'a, ak objednáVatel
nenadobudo V astníctvo k nim pred od5túpenim. Po odstúpení od Zín r,rvy je Zhotovite]'
povinni bezodkladne Vydat objednáVatelovi akékolVek peóainé a nepeóainé plnenia, ktoré
mu boli poskytnuté na zák ade Zm uvy, najmá zap|atenú cenu,

al, xxl
DoRUéoVANlE

Zmluvné strany 5ú povinné zachytit prejaV Vóle pí5omne, prióom písomn./ prejaV Vó e ]e nutné
doruöit druhej zmluvnej 5trane, Zás]e ka Uröená zmluVnej strane 5a doruöí prostredníctvom
po§toVého prepíavcu, a to poótou doporuöene, expresnou kuriér5kou sluibou alebo e majiom,
V prípade
e-mailovej komunikácie je zm]uvná strana povinná najneskór do troch (3) dní zas at pi90mny
prejaV Vóle, ktoív potvrdzuje e mailoVú komunikáciu,

ZmiuVná stlana, ktorej bol pisomnV prejaV Vóle adresovanV je povinná potvrd]l prevzatle
takéhoto písoínného prejavu Vóle Vpílpade, ie niektorá zmuvná strana odrnietne potvrdit
pí iatie písomného prejaVu Vóle, iak sa povaiuje písomnV píe]aV Vóle za doruóenV momeniom,
kedy zmluvná strána odmjet a potvrdit prevzatie takéhoto pkomného prejavu Vóle.

Vprípade zaslania zá5ieky prostredníctvom po§tového prepravcu sa zásieka poVdlu]e
Za doruóenú dóom Vrátenia zásieIky, hoci sa adresát o obsahu zásielky nedozvie, a to V prípade,
ak sa zás]elka Vrátila ZdóVodu, ie si zmIuVná strana zá5ielku neprevzala Vodbernej lehote,
alebo ak 5a zás]elka Vrátj zdóVodu, ie zmluvná strana je na adrese sídla uvedeného
V plklu§nom registri (napl, obchodnom registri) neznáma

el, xxll
REGlSTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA
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platnvmi
na úzeíníslovenskej repub ky,

23.4 Táto Zínluva je Vyhotovená V §tyroch (4) rovnopi5och, z ktorvch kaiclá Zmluvná strana dostane
dva (2) lovnopisv,

23.5 Zmluva nadobúda platnosl dóoín jej podpisu oboma Zm uvnvmi stranami. Zmluva nadobúda
úéinnost ai po splnení odkladacej podm enky úainnosti a záíoveó potom ako bude Zmluva
zverejnená V zínysle príslO§n];ch práVnych predpl5oV,

23.6 súaastou ZmluVy 5ú nasledoVné prílohyi
Píiloha i. 1_ Projektova dokumentáciá
(príloha relevantná V ta5e nadobudnutia úö]nnost ZmluVy)
Príloha f. 2 -Nacenenv Víkaz wmer
(príloha relevantná V öase nadobudnutia úöinnostiZm uvy)
Príloha é. 3 - zoznem subdodávatel'ov apreukázan]e splnenla § 32ods. ods, 1ZVo zo
strany subdodáVatel'ov a preukázanie poiiadaviek Vzmysle ólánku xxlV tejto zmluvy
(píÍ]oha relevantná Vöase nadobudnutia úéinnost Zmluvy). Vzozname subdodávaielov
bude uvedené obchodné meno 5ubdodáVate]'a, síd o, lÓo subdodáVatera, údaje o osobe
opráVnene] konat Za subdodáVatela V Tozsahu meno a pr]ezvisko, adresa pobytu a dátum
narodenia, predmet t]nnostl na rea ]zácl diela s jeho percentuálnym Vyjadrením a písomn\i
záVázok 5ubdodáVate]'a o poskytnutí súéjnnosti dodáVatelovi, ako to deklaruje dodáVate]',
Príloha é. 4 - Realizainé podklady diela Zhotovitera V zmysle bodu 3,1,3,1 ZmluVy
(pri|oha íe evantná V éase nadobudnutia úóinnostiZmluVy)
Príloha ö,5 - Tech n ologicko-sta v€ b nv postup rea ]zác e pr€dmetu zákazky
(príloha relevantná V tase nadobudnut a úé]nnost ZmluVy)
Príloha d,7 - certifikát BozP_oHsAs 18001 Voblasti stavebnictva - pozemné staVby/
aIeboekVivalentnv podl'a práVa EÚ V zmysle bodU 3,1,3,4
(pííloha relevantná V öase podpisu Zmluvy)

23.7 Zmluvné strany Vyhlasujú, ie si túto zmluvu pred jej podpísaním preöítéli, ie bo]a uzavretá
pod'a ich slobodnej Vóle, jej obsahu rozuínejú á na znak súhlasu bez akvchkolvek V./hrad
Zm]uVu
pr pinom Vedomi podpisujÚ,

V Moé, dóa 06,05,2019 VMoöi , dia 06,05,2019

ÁjtriAz+}i §,1,,D.
Má.láchova ]7. 943 60 Nána
,l!, 

llsii],l ]: T- T11,]i1,,.

objednáVatel':
obec Moéa

Zh
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Kryci list stavby

]lávbá Budova základneis\olv Mi6§to: Mo€

Dna 8,1.2019

]dbeíatel obec Moöa löo: 00306576

DlÖ:2021046698

qo.,__
olÓ

B

1 HsV 000 000 00( 00(
2 59 4]0 00 50 582 00 ,l09 992,0( 0.0(

3 NloNT 5 38o,00 34 565 42 39 945,4, 8 Hzs

!
5 149 931,4, 10 0,00

t)

]1 0,0c ,]6 sláiené podmenky dopravy

12 sl'a2enéviíobné podmienky 00c 1l 0,0(

]3 00c 18 lMimoslaveniskoVa dopíaVa

1!

]5 2a

E

21 súóet riádkoV 5.]0 ,]5 20 149 937 ,42

22 DPA2OrÁz 149 937,42 29 987 4€

23 aPqo./oz 000 00(

24 179924,9l

A.rMA?ON/s_r..c_

l({)j 3ó 8ó6 i{
i,a! ,
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K list rozpoótu

ilavba B!dova Základnej §koly

)bjekt BL]dova ákladiel §koly {ircb*]9!]llz iVE
Ks:

Dna 8,1.2019

Projektán|: lng, Karcl Pélrovlö á lng, oHnch Válka

löo:003065?6

DlÖ:2021046698

löo:

DlÖ:

lóoI

DlÖ:

B

1 HsV 0.0(

2

3 MoNí 5 380 00 34 565,42 39 945 4, 8 HZs 00c

5 ]0

c D

z2íiadenÉ slaVenská 0%z JH+P+lVl 00c ]6 slaiene podm enkydopíaVy oolo z lH+P+Ml 00(
12 slárené virobné podm 0"/" z [H.Pl Ho6ké oblasi o%z IH+P+NI] 0.0(

]3 PléVádzkové vpyvy 0% z lHrP+N,l] 0,0( 18 l\4 mo9lavensková doprava 0ol z [H+P] 0.0a

19

15 20 o,0(

E

21 §úóet íiadkóv 510 ]5 20 39 945,42

22 DPH 20% 2 39 945 42 7 989,0€

23 DPH0%2 0,00 00c

24 47 934,50

ÁrvlÁZaiN[$_T

J(0:3ó8óól
t a!'.
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Kryci list íozpoötu
stavba Budova zákládnel§kólv :

. V_s!9 ]\,@a
ooF^l Bt]dova záh,adnej sroly _ vyíooa ]eo|a_la TU_V z lepeln€no a€-pad;

ProJgklánl] lng,Karol Petoviö a hg,oldfió Válka

olÖ] 2021ü6698

löo:

Dlöi

lÖo:

a q §'.l9!'9!J 
,

] H§V 6

2 59 410.00 50 582 00 109 992.0c 00c
3 MoNT 8 Hzs

9

5 109 992,0( ]0

c o
1] zaíiadenie stáVén]ska o% 2 tH+P+Ml 0.0( 16 st'aiené podmienky dopÉvy o% z lH+P+[,ll 0.0t
12 sl'a2ené Vyíobné podnioo/q u íH+P] 00( 1,7 Hor§ké obla§ti o%zíH+P+i4] 00c
]3 Píevádzkové vpyvy o% z IH+P+Ml ]3 MinoslaVen]skoVá doprava o% z tH+Pl 00l

15
0,00

E

21 súóei radkov 5.]o 15 20 109 992 0c

22 oPH2ar/. z _= 1o9992.o]

aPHO%z o,oo

2,1 998,4c

23 000
24 131 990,4c

-'"'k-' "",!r:adi] ! ll:1"
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té9koslovensk€j ármádv 264 /5a, 967 01 Kr€mnicá

sLE

E RTIF lKAT
Certifikaönt/ orgán ELBACERT, akcioVá spoloönos{

tvmto potvrdzUje, ie spoloönost

AMAzoN s.r.o.
MadáchoVá 17
943 60 Ná na

má zaveden17 a UdriiaVanV
systém manaiérstva bezpeönosti a ochranY zdravia pri práci

v súlade s poziadavkami normy

STN OHSAS 18001:2009/ OHSAS 18001:2007

pre oblasti:

stavebná öinno5(; návrh, dodávka, montái a servis v oblasti ekolotickvch
zdrojov vry'roby energií ako sú fotovoltické systémy, slneané iepelné

systémy a tepelné öerpadlá.

Gdlúóta lddqP m,á ad? au{ltu i.: 
^., 

,oB
c tirkljl 4ó!av plúr6ú mzóklode pürilhéhaúsr?dfun riLhdüúrihóldlav

ELBAcERT, ak.ióVá lpo oino5l, aeskosoVenské] artr;dV 264/53, 967o1 Kíémn .a, slovensko
zápisanii Vob.hodnon récíí okíesnéhosúdU Banská By3tri.a, odd]e sa, Vlorka iisó 791l5,, d$ú É bJ..l1.!

Dátumvyd2nia: 10,01,2019
PlatnosÍcertf kátu do: 12,o3,2o21
cert]f]kát ö,: 2o!9a7 ng, Mal€k (rajaov

riaditel' certifikaóného orgánu


