Zmluva o dielo č. Z20163473_Z
Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Obec Kravany

Sídlo:

Potočná 1/6, 07661 Kravany, Slovenská republika

IČO:

00331627

DIČ:

0

IČ DPH:

0

Číslo účtu:

SK2002000000000012721622

Tel:

0566783360

Dodávateľ:
Obchodné meno:

STAVIMAT s.r.o.

Sídlo:

Dopravná 1907/3, 07501 Trebišov, Slovenská republika

IČO:

43953859

DIČ:

2022538254

IČ DPH:

SK2022538254

Číslo účtu:

SK3602000000002416399958

Tel:

0905871002

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Klub matiek pri materskej škole - rekonštrukcia (KR)

Kľúčové slová:

Druh/y:

rekonštrukcia, elektroinštalácia, rozvody, vykurovanie, búranie, zdravotechnika, vodovodná prípojka,
kanalizačná prípojka
45000000-7 - Stavebné práce; 45200000-9 - Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce
inžinierskych stavieb; 45100000-8 - Príprava staveniska; 45400000-1 - Kompletizačné
(dokončovacie) práce; 44111000-1 - Stavebné materiály; 44112000-8 - Rôzne stavebné konštrukcie
Stavebná práca; Tovar; Služba

Kategória služieb:

1. Opravy a údržba

CPV:

2.2

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• predmetom zákazky je:
• úprava vnútornej dispozície objektu a jej úprava pre potreby klubu matiek bez rozšírenia zastavanej plochy resp.
obostavaného priestoru - v priestoroch posilovne s vytvorením kuchyne, zázemia pre zamestnancov a dennej miestnosti,
so samostatným vstupom pre klub na západnej strane objektu

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

zastavaná plocha

m2

313,00

obostavaný priestor

m3

2043,52

úžitková plocha

m2

235,36

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

búracie práce:

podrobná špecifikácia v prílohe
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Minimum

Maximum

Presne

Búracie práce spočívajú vo vybúraní nášľapných a jestvujúcich vrstiev
podláh až po jestvujúci podkladný betón. Ďalej vo vybúraní priečkového
muriva v zázemí jestvujúcej prevádzky . Je potrebné odstránenie
jestvujúcich interiérových dverí ktoré budú nahradené
novými.
Presný popis búracích prác viď výkres Búracích prác časť
ASR.
zvislé nosné konštrukcie:
Sú navrhované len deliace konštrukcie hrúbky 150 mm a budú
murované z presných pórobetónových tvárnic na tenkovrstvú lepiacu
maltu. Zamurovanie jestvujúcich otvorov bude realizované z
pórobetónových tvárnic.
výplne otvorov:
Jestvujúce okno v miestnosti č. 107 bude odstránené a po vybúraní
parapetného muriva bude zväčšený stavebný otvor. Do tohto otvoru
bude osadená zasklená stena s integrovanými dverami a pevným
bočným svetlíkom. Nové jednokrídlové okno bude osadené v miestnosti
č. 114
Konštrukcia týchto výplňových konštrukcií bude z plastových 6
komorových profilov s izolačným trojsklom s parametom Ug=0,6
W/.m².K. Výplňové konštrukcie budú obojstranne biele. Parapety
vonkajšie budú z poplastovaného plechu, vnútorné plastové.
Interiérové dvere v prevádzke klubu matiek a jej zázemia, budú
vymenené za nové. Nové interiérové výplňové konštrukcie budú z
drevených profilov s povrchovou úpravou lamino. Dvere budú hladké s
poldrážkou osadené do obložkovek zárubne.Výpis nových výplňových
konštrukcií viď časť ASR.
povrchové úpravy:
interiér:
Na stenách bude realizovaná VC omietka vo farbách požiadaviek
investora, vo WC keramický obklad.
nášľapné vrstvy:
Vo všetkých miestnostiach, kde bude odstraňovaná jestvujúca nášľapná
vrstva aj podkladné vrstvy (po úroveň jestvujúceho nosného
podkladného betónu), bude realizovaná nová skladba podlahy s
nášľapnou vrstvou z keramickej dlažby. Navrhovaná skladba P1:KERAMICKÁ DLAŽBA + FLEXIBILNÉ LEPIDLO hr. 12 mmPENETRAČNÝ NÁTER- SAMONIVELAČNÝ ANHYDRITOVÝ LIATY
POTER hr. 40 mm- PE FÓLIA- TEPELNÁ IZLÁCIA Z EPS
POLYSTYRÉNU hr. 50 mm- HYDOIZOLAČNÝ ASFALTOVÝ PÁSPENETRAČNÝ NÁTER- JESTVUJÚCI PODKLADNÝ BETÓNJESTVUJÚCE PODKLADNÉ VRSTVY
maľby a nátery:
Všetky drevené prvky je nutné ošetriť nátermi proti škodcom a hnilobe.
Kovové prvky je nutné očistiť a 2x natrieť ochranným emailovým
náterom.
časť elektrická inštalácia:

podrobná špecifikácia v prílohe

časť: ústredné kúrenie:

podrobná špecifikácia v prílohe

sú navrhované nové vykurovacie telesá - oceľové panelového typu,
ventil - kompakt jednoradové 11VKP, dvojradové 21KVP a 22KVP a
trojradové 33VKP s výškou 600 mm a 900mm, termostatické hlavice
rozvody vykurovania v riešenej časti navrhované nové - z
plasthliníkových rúrok PE-RT, HD v podlahe v tepelnoizolačnej vrstve k
vykurovacím telesám.
zabezpečovacie zariadenie - jestvujúca uzavretá tlaková expanzná
nádoba s membránou s objemom 35 l a poistným ventilom.
časť zdravotechnika

podrobná špecifikácia v prílohe

vodovodná prípojka:
napojenie rozvodov vnútorného vodovodu rekonštruovaného objektu na
jestvujúcu vodovodnú prípojku z PE potrubia D32 a jej hĺbka uloženia v
bode napojenia cca 1,2m.
vnútorné inštalácie:
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kanalizácia:
odkanalizovanie rekonštruovanej časti objektu cez novonavrhovanú
kanalizačnú prípojku do jestvujúcej žumpy
dažďové odpadové vody budú odvádzané zo strechy vonkajšími
dažďovými zvodmi voľne na terén
kanalizácia bude delená na splaškovú a na tukovú kanalizáciu (pre
kuchyňu)
zvislé odpadové a pripojovacie kanalizačné potrubia sú navrhované z
PP potrubia (odhlučnený systém)
ležatá kanalizácia je navrhnutá z PVC-U potrubia
tuková kanalizácia je navrhnutá z PE potrubia odolného horúcej vode
príprava - teplá úžitková voda:

bude riešená prostredníctvom elektrického zásobníkového
ohrievača s parametrami EO 80EL
bežné, štandardného vybavenia, typové

zariaďovacie predmety:
2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Zmluvné strany sa dohodli, že pri realizácii Diela sa budú riadiť ustanoveniami Všeobecných zmluvných podmienok pre elektronické
trhovisko (ďalej len „OPET“) a nasledovnými osobitnými požiadavkami na plnenie uvedenými nižšie:
1. Predmet zmluvy:
1.1. Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude realizovať podľa špecifikácie a technických parametrov uvedených v Zmluvnom formulári
tejto zákazky a jeho prílohách
1.2. Dodávateľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo zhotoviť Dielo v požadovanom rozsahu, kvalite a
zabezpečiť a uskutočniť všetky s tým súvisiace činnosti a služby zabezpečujúce riadne plnenie predmetu tejto Zmluvy
1,3. Dodávateľ potvrdzuje a je zodpovedný za to, že ako Dodávateľ a ním nominovaní subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na
zhotovení Diela, disponujú všetkými oprávneniami, povoleniami, licenciami potrebnými pre vykonávanie všetkých dodávok, prác a
činností v súlade s touto Zmluvou
2.Plnenie a preberanie predmetu Zmluvy:
2.1 Dodávateľ je povinný doručiť do troch (3) pracovných dní od uzavretia tejto Zmluvy oznámenie o určení kontaktnej osoby, ktorá
bude určená na zastupovanie Dodávateľa a na konanie vo veciach zmluvných a to po celý čas trvania tejto Zmluvy
2.2. Prípadná zmena osoby podľa bodu 2.1. podlieha oznámeniu Objednávateľovi a jeho schváleniu
2.3. Dodávateľ je povinný doručiť do troch (3) pracovných dní od účinnosti tejto Zmluvy oznámenie o určení stavbyvedúceho vrátane
dokladu - oprávnenia na výkon stavbyvedúceho v predmete zákazky
2.4. Objednávateľ do troch (3) pracovných dní od uzavretie tejto Zmluvy doručí Dodávateľovi písomné plnomocenstvo, ktorým určí
zástupcu, oprávneného konať v mene Objednávateľa s uvedením rozsahu jeho práv a povinností
2.5. Zmluvné strany sa dohodli, že k odovzdaniu a prevzatiu staveniska dôjde na základe písomnej výzvy Objednávateľa
2.6. Objednávateľ odošle výzvu najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy
2.7. Dodávateľ sa zaväzuje, že stavenisko od Objednávateľa prevezme najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia
výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska
2.8. Dodávateľ začne so zhotovením Diela najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska
2.9. Dodávateľ pre zhotovenie Diela je povinný zabezpečiť stavenisko a vykonať všetky potrebné opatrenia z hľadiska bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci a verejnosti podľa všeobecne platných predpisov a zabezpečiť inštaláciu meracích zariadení na spotrebnu
energií a vody
2.10. Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela výhradne také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a
spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi
2.11. Dodávateľ sa zaväzuje, že pri realizácii Diela nepoužije žiadne materiály, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli
odlišné od podkladov poskytnutých Objednávateľom
2.12. V prípade, ak vyplynie takáto potreba, je možná len ak bude najskôr písomne schválená technickým dozorom Objednávateľa a
to zápisom v stavebnom denníku
Dodávateľ o potrebe zmeny upozorní Objednávateľa písomne osobitným oznámením a to v lehote do troch (3 ) pracovných dní od
zistenia, kedy k tejto skutočnosti došlo
2.12. Dodávateľ je povinný zdokumentovať navrhované zmeny a predložiť ich Objednávateľovi spolu s oznámením podľa bodu 2.11
na odsúhlasenie
2.13. Dodávateľ je povinný:
2.13.1. upozorniť na chyby v Zmluvnom formulári a jeho prílohách a ostatných podkladoch súvisiacich so zhotovením Diela a to
najneskôr do času, kedy má dôjsť k zhotoveniu časti Diela, ktorej sa chyba v Zmluvnom formulári a jeho prílohách týka,
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2.13.2. tieto zistenia na svoje náklady odstrániť a zabezpečiť riadne a včasné zhotovenie Diela, ak ich plnenie je nevyhnutné na
riadne zhotovenie Diela, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak,
2.14. Dodávateľ je povinný vopred písomne v listinnej alebo elektronickej podobe resp. zápisom v stavebnom denníku vyzvať
Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a to v
lehote najneskôr dva (2) pracovné dni vopred
2.15. Nedoručenie výzvy podľa bodu 2.14. resp. nedoručenie v stanovenej minimálnej lehote oprávňuje Objednávateľa požiadať o
zabezpečenie odkrytia a opakovane zakrytia a uvedenia danej časti Diela do pôvodného stavu a to na náklady Dodávateľa.
2.16. Dodávateľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania Diela bude zabezpečovať fotodokumentáciu zrealizovaných prác a to obzvlášť
detailne zachytených konštrukcií, ktoré sú ďalšími prácami zakryté (v rozsahu minimálne 30 digitálnych fotografií na CD/ DVD)
2.17. Odovzdanie a prevzatie Diela potvrdia Zmluvné strany písomne v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela
2.18. Súčasťou Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela budú najmä: atesty, certifikáty, prehlásenia o zhode od použitých materiálov a
staveb.výrobkov, projekt skutočného vyhotovenia Diela, rozhodnutí, revízne správy (ak ich potreba vyplynie z realizácie Diela),
záručné listy, návody na použitie
2.19. Dodávateľ môže zabezpečovať realizáciu Diela prostredníctvom subdodávateľov a v takom prípade je povinný:
doručiť Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred nástupom subdodávateľa na výkon realizácie časti Diela informáciu v
nasledovnom rozsahu a nasledovné dokumenty:
2.19.1. identifikácia subdodávateľa/obchodné meno/sídlo/kontaktná osoba
2.19.2. identifikácia a opis časti realizácie Diela, ktorú bude subdodávateľ realizovať
2.19.3. čestné vyhlásenie subdodávateľa, že spĺňa podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
3. Čas plnenia zmluvy:
3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia Oznámenia Objednávateľa Dodávateľovi, v
ktorom Objednávateľ oznámi, že na plnenie Zmuvy mu bol rozhodnutím riadiaceho orgánu poskytnutý nenávratný fin.príspevok
Objednávateľ je povinný odoslať oznámenie Dodávateľovi najneskôr do troch (3) pracovných od momemtu, odkedy mu vyššie
uvedené rozhodnutie riadiaceho orgánu bolo doručené
3.2. Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do šiestich (6) mesiacov odo dňa odovzdania staveniska
4. Cena
4.1. Dodávateľ vyhlasuje, že cena Diela zahŕňa všetky náklady za:
-materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady
-príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály,
-náklady na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti staveniska a majetku objednávateľa (zriadenie staveniska a vypratanie staveniska
po odovzdaní Diela)
-náklady na dočasné napojenie elektriny, vody,
-zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pre verejnosť podľa príslušných predpisov
-mzdové náklady a vedľajšie mzdové náklady
-náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie Diela (ak vyplynie takáto potreba)
-zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku (pre účely odovzdania a prevzatia Diela)
-zabezpečenie vydaní nevyhnutných rozhodnutí, povolení a certifikátov potrebných pre riadne zhotovenie a odovzdanie Diela vr.
porealizačného geodetického zamerania stavby Diela
-náklady na vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia Diela (v tlačenej a v elektronickej verzii po jednom vyhotovení)
-náklady spojené s vytýčením existujúcich podzemných inžnierskych sietí v rozsahu podľa aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne
Objednávateľ Dodávateľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska
-náklady spojené s odvozom a likvidáciou stavebného odpadu v súlade so všeobecne platnými predpismi
-akékoľvek ďalšie náklady (nepomenované), ktoré vzniknú Dodávateľovi pri zhotovovaní Diela,
4.2. Dodávateľ je povinný doručiť Objednávateľovi ocenený Výkaz výmer (t.j. prílohy Zmluvného formulára doplnené Dodávateľom o
všetky ceny jednotliv. položiek uvedených vo Výkaze výmer) v lehote najneskôr do troch (3) kalendár. dní odo dňa uzatvorenia
Zmluvy vo formáte M EXCEL v tlač. a el. verzii
4.3. V prípade vzniku potreby činností, prác naviac, nevyhnutných na riadnu realizáciu Diela, ktoré Dodávateľ v čase uzatvorenia tejto
Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nepredvídal, tieto zrealizuje riadne Dodávateľ a nevzniká mu nárok:
4.3.1. na úhradu nákladov spojených s ich realizáciou, nevyhnutnou na riadne plnenie zmluvy,
4.3.2. na zmenu ceny Diela a zmeny termínu ukončenia Diela
pokiaľ sa na zmene Ceny Diela z titulu realizácie týchto prác a na zmene termínu plnenia tejto Zmluvy z uvedeného dôvodu Zmluvné
strany nedohodnú inak

Strana 4 z 8

4.4. Objednávateľ môže uznať náklady na vykonanie prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve a sú nevyhnutné na riadne plnenie
Zmluvy, ak sa ich potreba objektívne preukáže a ak sa na tom dohodnú Zmluvné strany a to formou písom. dodatku k Zmluve pri
splnení a dodržaní príslušných ust.zákona o VO, OPET-u
4.5. Pri oceňovaní prác podľa 4.4 sa budú Zmluvné strany riadiť oceneným výkazom výmer pre zhotovenie Diela. V prípade, ak nie je
možné použiť ocenený výkaz výmer (pre neprítomnosť položky) Dodávateľ je povinný predložiť Objednávateľovi návrh ceny podľa
obvyklých cien v čase predkladania návrhu
4.6. V prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode o cene prác budú tieto práce ocenené pomocou
smerných orientačných cien, odporučených Objednávateľovi spoločnosťou CENEKON, spol. s r.o., Bratislava, na obdobie, v ktorom
budú práce vykonávané
4.7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú, alebo sa vykonajú v menšom
rozsahu, Dodávateľ nebude tieto práce fakturovať a uplatňovať si za nich úhradu. Táto skutočnosť bude zaznamenaná v stavebnom
denníku
5. Platobné podmienky:
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúr je dohodnutá na šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia
Objednávateľovi
5.2. Okrem všeobecných príloh k faktúre, má Dodávateľ povinnosť predložiť aj fotodokumentáciu z realizácie prác na Diele (na
CD/DVD), ktoré sú predmetom fakturácie a súpisu vykonaných prác
5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude uhrádzať Cenu Diela na základe jednej faktúry vystavenej Dodávateľom po
ukončení celého diela a ukončení preberacieho konania Diela
5.4. K faktúre musia byť dokladované súpisy vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami. Dodávateľ je
oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
5.5. K súpisom bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu
vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len„Súpis vykonaných prác“)
5.6. Ak sa Objednávateľ v danej lehote k Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru a Objednávateľ
je povinný takto vystavenú faktúru uhradiť v súlade s podmienkami tejto Zmluvy
5.7. V prípade, ak Objednávateľ preukázateľne preukáže, že z objektívnych príčin sa nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie
uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované
5.8. Všetky Súpisy vykonaných prác predložené Dodávateľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác.
Faktúra, vrátane popisu vykonaných prác, budú očíslovaná s udaním fakturačného obdobia
5.9 Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností Dodávateľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej
dokladovej časti Diela
5.10. Objednávateľ má právo zadržať 10 % zo sumy v EUR s DPH z faktúry a to na zabezpečenie nákladov spojených s odstránením
prípadných vád Diela uvedených v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela
5.11. Zadržanú čiastku Objednávateľ uvoľní do troch (3) kalendárnych dní po odstránení vád Diela a jeho prevzatí Objednávateľom.
6. Zodpovednosť za vady a záruka Diela:
6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ na Dielo poskytuje záručnú dobu a to šesťdesiat (60) mesiacov
6.2. Objednávateľ je povinný oznámiť Dodávateľovi vady na Diele najneskôr do šesťdesiatich (60) mesiacov od podpisu Protokolu o
odovzdaní a prevzatí Diela Zmluvnými stranami
6.3. Objednávateľ na odstránenie vád stanovuje lehotu desať (10) pracovných dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia nároku
na ich odstránenie Dodávateľovi. Za spôsob doručenia si Zmluvné strany dohodli aj elektronickú komunikáciu
Pre tieto účely Zmluvné strany v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela uvedú kontaktné údaje zodpovedných osôb (najmä
kontaktné meno a email)
7. Sankcie:
7.1. Objednávateľ bude nesplnenie povinností zo strany Dodávateľa vyplývajúcich z ust. bodov 2.7., 2.8. a 8.8. osobitných
požiadaviek na plnenie tejto Zmluvy považovať za podstatný spôsob porušenia tejto Zmluvy s možnosťou uplatnenia:
7.1.1. zmluvnej pokuty vo výške 10 000 Eur za takéto porušenie povinnosti Dodávateľa alebo
7.1.2. využitia inštitútu odstúpenia Objednávateľa od tejto Zmluvy
8. Ďalšie požiadavky:
8.1.Pokiaľ z opisu technickej špecifikácie predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku resp. výrobcu
Objednávateľ umožňuje predložiť ekvivalentné plnenie
za podmienky, že ekvivalentné plnenie preukáže splnenie rovnakých alebo vyšších parametrov v porovnaní s uvedenými
parametrami v opise a nebude v rozpore s inými všeobecne platnými predpismi a rozhodnutiami príslušných orgánov
8.2. Ak Dodávateľ ponúkne ekvivalentné plnenie, je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od uzavretia tejto Zmluvy predložiť
potvrdenie, že ním ponúknutý výrobok /stavebný postup je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch alebo výbave
8.3. Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako Dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre
realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v
mieste realizácie zákazky ( v poradí obec, okres, VÚC)
8.4. V prípade, že sa Dielo bude realizovať v obci z Atlasu róm. komunít 2013, sa Dodávateľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie
sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii
Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len MRK)
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t. j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii
MRK
8.5. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú
alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.
8.6 Dodávateľ najneskôr do siedmych (7) kalendárnych dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy predloží objednávateľovi doklad o
poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom, uzavretú minimálne do výšky hodnoty Diela
- Dodávateľ predloží Objednávateľovi - kópiu poistnej zmluvy, kópiu uhradenia poistného
- Dodávateľ sa zaväzuje, že poistenie bude trvať počas celej doby realizácie Diela
8.7.Ak Dodávateľ nepredloží doklad o predmetnom poistení v stanovenej lehote/alebo ho nepredloží vôbec/alebo sa zistí v priebehu
realizácie Diela, že poistenie bolo ukončené, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia zmluvnej pokuty
vo výške 5 000 eur.
8.8.Dodávateľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa neprevedie žiadne záväzky, práva a/alebo
povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy na žiadnu tretiu osobu.
8.9. Dodávateľ berie na vedomie, že Dielo bude financované z prostriedkov Európskeho spoločenstva a z prostriedkov štátneho
rozpočtu SR
8.10. Pokiaľ Objednávateľ tieto prostriedky nezíska, Dodávateľ súhlasí s tým, že Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť bez
finančných nárokov oboch zmluvných strán.
9. Iné:
9.1. Objednávateľ upozorňuje Dodávateľa na znenie bodu 4.4 VZP OPET, ktorý pojednáva o momente nadobudnutia účinnosti
Zmluvy až zápisom Dodávateľa v Registri konečných užívateľov výhod, pokiaľ Dodávateľ v čase uzatvorenia Zmluvy nebude
registrovaný.
9.2. Objednávateľ uvádza, že nie je platcom DPH
9.3 V prípade ak kontraktačnú ponuku predkladá Dodávateľ z iného členského štátu EÚ, predkladá ju vrátane DPH v % - nej výške
platnej v SR, pričom fakturácia zo strany Dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí Objednávateľ v príslušnej
výške % do štátneho rozpočtu na Slovensku.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

01_02_ZTI_podorys

01_02_ZTI_podorys.pdf

01_03_ZTI_podorys

01_03_ZTI_podorys.pdf

01_04_ZTI_podorys

01_04_ZTI_podorys.pdf

01_05_ZTI_KL_LT_2

01_05_ZTI_KL_LT_2.pdf

01_06_sachta

01_06_sachta.pdf

01-01-ZTI-SIT

01-01-ZTI-SIT.pdf

04 PODORYS JESTVUJUCI STAV

04 PODORYS JESTVUJUCI STAV.pdf

05 REZ SS A4_68

05 REZ SS A4_68.pdf

07 BURACIE PRACE 297_548_69

07 BURACIE PRACE 297_548_69.pdf

08 PODORYS NS 420_840_70

08 PODORYS NS 420_840_70.pdf

09 POHLADY NS 297_486_71

09 POHLADY NS 297_486_71.pdf

10 VYPIS PLASTOV 01_72

10 VYPIS PLASTOV 01_72.pdf

10 VYPIS PLASTOV 02_73

10 VYPIS PLASTOV 02_73.pdf

11 VYPIS STOLARSKYCH 01_74

11 VYPIS STOLARSKYCH 01_74.pdf

11 VYPIS STOLARSKYCH 02_75

11 VYPIS STOLARSKYCH 02_75.pdf

11 VYPIS STOLARSKYCH 03_76

11 VYPIS STOLARSKYCH 03_76.pdf

11 VYPIS STOLARSKYCH 04_77

11 VYPIS STOLARSKYCH 04_77.pdf

501- ELI zásuvky backup

501- ELI zásuvky backup.pdf

503-RP

503-RP.pdf
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502- ELI svetlo

502- ELI svetlo.pdf

KM MŠ _UVK final

KM MŠ _UVK final.pdf

situacia.

situacia.pdf

06 POHLADY SS 297_487_67

06 POHLADY SS 297_487_67.pdf

SO 01_vykaz vymer

SO 01_vykaz vymer.pdf

01_ZTI_vykaz vymer

01_ZTI_vykaz vymer.pdf

UVK_vykaz vymer

UVK_vykaz vymer.pdf

VV a KP_pripojky-vykaz vymer

VV a KP_pripojky-vykaz vymer.pdf

ELI_vykaz vymer

ELI_vykaz vymer.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Trebišov

Obec:

Kravany

Ulica a číslo:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
1.5.2016 0:00:00 - 31.12.2017 0:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

zákazka

Požadované množstvo: 1,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
2.1, účinná zo dňa 1.12.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5

Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia
Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 57 500,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 69 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
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Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno
vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 22.2.2016 15:03:02
Objednávateľ:
Obec Kravany
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
STAVIMAT s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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