Zmluva o dielo
uzavretá podl'a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na
realizáciu stavby:
"Rekultivácia regionálnej skládky odpadov Detva - Studienec, II.etapa

Článok I.
Zmluvné strany
1.1 Objednávatel':

Mesto Detva

Sídlo:
Mestský úrad Detva, J.G. Tajovského č.7, 962 12 Detva
Ing. Jánom Šufliarským, primátorom mesta
Zastúpený:
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
IČO:
319805
2021318651
DIČ:
Bankové spojenie:
VÚB a.s. Zvolen, retailová pobočka Detva
Číslo účtu:
19 724-412/0200
Kontakt - telefón, fax:
045/5455400, 045/5456318, 045/5456216
jan.sufliarsky@msudt.sk
e-mail:

1.2 Zhotovitel':
Sídlo:
V zastúpení:
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Kontakt, tel. - fax:
e-mail:

ENVIGEO, a.s.
Kyncel'ová 2,974 11 Banská Bystrica
Ing. Eva Satinová, podpredseda predstavenstva
Ing. Eva Satinová, podpredseda predstavenstva
Mgr. Roman Škarba, riaditel' divízie ENVIST AV
VOLKSBANK Slovensko, a.s., pobočka B. Bystrica
4280042405/3100
31 600891
2020454579
048/471243,048/4712423
satinova@envigeo.sk

(d'alej len .zhotovitel'")

Článok II
Predmet zmluvy
2.1

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit' dielo - stavbu .Rekultivácia regionálnej skládky
odpadov Detva - Studienec, II.etapa" (d'alej len .xlielo" alebo "stavba"), za podmienok
stanovených v tejto zmluve, projektovej dokumentácii vypracovanej spoločnost'ou
Nova Projekt, s.r.o., Horná 33, Banská Bystrica v septembri 2008
a v stavebnom
povolení

2.2

Predmet diela zahřňa predovšetkým zhotovenie stavby a uvedenie do prevádzky,
vrátane vykonania všetkých prevádzkových a komplexných skúšok a odovzdania
príslušných dokladov a dokumentácie k stavbe a ďalšie činnosti súvisiace s predmetom
diela.
Objednávatel' sa zavazuje, že riadne dokončené dielo bez vád a nedostatkov prevezme,
zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu uvedenú podl'a platobných podmienok
upravených v článku V. tejto zmluvy o dielo a poskytne zhotovitel'ovi dojednané
spolupósobenie.
Zhotovitel' prehlasuje, že sa zoznámil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy a
staveniskom a je si vedomý toho, že v priebehu stavebných prác (ďalej len "prác") si
maže uplatňovat' nároky na úpravu zmluvných podmienok len v súvislosti s chybnými
podkladmi dodanými objednávatel'om.
Závazek zhotovitel'a k zhotoveniu stavby zahřňa jeho povinnost' vykonat' v rámci
dohodnutej ceny aj práce naviac, ktoré nebolo možné v čase výberu zhotovitel'a
predvídat', ale ktorých realizácia sa stane nevyhnutnou k naplneniu účelu zmluvy.
Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit' dielo podl'a odovzdaných podkladov pre uzatvorenie
zmluvy,
v požadovanej kvalite, platných technických a právnych predpisov a
slovenských technických noriem, a v ponúknutej cene.
Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právne, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu
splneniu závazku zhotovitel'a podl'a zmluvy s výnimkou chýbajúcich podkladov
odovzdaných objednávatel'om (t. j. pri zmene projektovej dokumentácie, trasy a
technického riešenia, vybavenie vecného bremena a podobne), je povinný zabezpečit'
zhotovitel', a to na svoje náklady a nebezpečenstvo.

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Článok III.
Čas a miesto plnenia
3.1
•
•
•
•

Čas plnenia
odovzdanie staveniska do 7 pracovných dní od podpísania zmluvy o dielo
začatie stavebných prác do 7 pracovných dní od odovzdania staveniska
ukončenie prác do 12 mesiacov od podpísania zmluvyo dielo
uvol'nenie staveniska do 7 pracovných dní po odovzdaní stavby objednávatel'ovi.

3.2

Uvedené
termíny sú termíny najneskoršie
prípustné.
Zmluvné
termíny sú
neprekročitel'né s výnimkou:
3.2.1 vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy, nepriaznivé klimatické podmienky)
3.2.2 zmien rozsahu prác podl'a písomných pokynov, schválených štatutárnym orgánom
objednávatel'a
3.2.3 vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli
vyvolané situáciou u zhotovitel'a.

3.3
3.4

3.5

PredÍžené lehoty plnenia sa určia podJ'a dížky preukázaného zdržania zmluvných strán.
Ak zhotovitel' mešká s dokončením prác podl'a zmluvného termínu, maže objednávatel'
žiadat' náhradu škody podl'a § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom táto
zmluva o dielo zostáva v platnosti.
Miesto plnenia je Regionálna skládka odpadov Detva- Studienec.

Článok IV.
Zmluvná cena
4.1

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podl'a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za konečnú cenu
(vrátane DPH, cla, nákladov na skúšky, poistenia a iných poplatkov) platnú počas celej
doby prác, okrem prípadov uvedených v bode 4.2
Cena je uvedená v členení:
cena bez DPH

617063,52 €

19 % DPH

117242,07

€

cena s DPH

734305,59

€

Cena je výsledkom verejného obstarávania podl'a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnorn
obstarávaní
v znení neskorších predpisov
- užšej sút'aže
vyhlásenej vo VVO
č.129/201O zo dňa 08.07.2010 pod číslom 04495-MUP
4.2 K zmene ceny rnóže dójsť:
4.2.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu dodávky, písomne schválenej štatutárnym
orgánom objednávatel'a
4.2.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom
objednávatel'a
4.2.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH
4.2.4 Každá zmena vyvolaná objednávatel'om oproti ocenenému výkazu výmer (d'alej len
"rozpočet") bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotovitel'a,
objednávatel'a a inými účastníkmi výstavby (projektant, autorizovaný geodet a
podobne).
4.2.5 V prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotovitel' dodatok
k rozpočtu pre stavebný objekt SO (d'alej len "objekt"), ktorý bude obsahovat':
• rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovat' cenu z rozpočtu, cenu
jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu
• rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu
• položko vito ocenený výkaz výmer naviac prác zaokrúhlený na dve desatinné
miesta
• položkovitý odpočet ceny menej prác zaokrúhlený na dve desatinné miesta
• sprievodnú správu
• kópiu zápisov zo stavebného denníka
• d'alšie náležitosti (zápisy, náčrtky a podobne), objasňujúce predmet dodatku
k rozpočtu.
4.2.6 Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotovitel' používat' ceny z p6vodného
oceneného výkazu výmer. V prípade, že nie je možné použit' tieto položky, zhotovitel'
navrhne nové položky a predloží ich stavebnému dozoru a objednávatel'ovi na
predchádzajúce odsúhlasenie spolu s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od
p6vodne oceneného rozpočtu.
4.3
4.4

Objednávatel' si vyhradzuje právo, že v prípade nerealizovania
stavby alebo
nerealizovania časti stavby, nebude zhotovitel' fakturovat' v6bec.
Zhotovitel' nesmie začat' realizovat' naviac práce bez dopredu daného písomného
súhlasu štatutárneho orgánu objednávatel'a. V prípade takejto realizácie naviac prác
nemá zhotovitel' nárok na ich fakturáciu a nebudú mu uhradené.

Článok V.
Platobné podmienky
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5

5.6

Objednávatel' neposkytne zhotovitel'ovi žiadny preddavok.
Zhotovitel' bude fakturovať dielo postup ne po protokolárnom odovzdaní častí diela.
Nedelitel'nou súčast'ou faktúry bude vyhotovovaný a stavebným dozorom odsúhlasený
súpis vykonaných prác.
Faktúry budú predkladané v 6 vyhotoveniach stavebnému dozoru na odsúhlasenie.
stavebný dozor faktúru odsúhlasí alebo vráti zhotovitel'ovi na prepracovanie do 5 dní.
Zhotovitel'om predložená faktúra k úhrade musí obsahovat' náležitosti podl'a § 71 ods. 2
zákona č. 22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
V prípade, že faktúra nebude obsahovat' dohodnuté náležitosti uvedené v tejto zmluve,
objednávatel' je oprávnený vrátit' faktúru pred uplynutím lehoty jej splatnosti bez
zaplatenia zhotovitel'ovi na doplnenie. Objednávatel' musí uviest' dóvod vrátenia.
V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne
plynút' doručením opravenej faktúry objednávatel'ovi.
Lehota splatnosti všetkých vystavených faktúr je 90 dní od jej doručenia
objednávatel'ovi.
Článok VI.
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:
6.1.1 Objednávatel' poveruje funkciou stavebného dozoru pána Vladimíra Dropču,
zhotovitel' poveruje funkciou vedúceho stavby Ing. Štefana Mlynárika
6.1.2 Objednávatel' odovzdá zhotovitel'ovi tri vyhotovenia projektovej dokumentácie na
účely výstavby, ďalšie dve vyhotovenia odovzdá zhotovitel'ovi pred ukončením stavby
na spracovanie projektu skutočného vyhotovenia.
6.1.3 Objednávatel' odovzdá stavenisko zhotovitel'ovi bez práv tretích osob podl'a plánu
organizácie výstavby.
6.1.4 Vytýčenie staveniska a inžinierskych sietí zabezpečí na vlastné náklady objednávate!'.
6.1.5 Zhotovite!' zabezpečí priestor pre stavenisko po dobu trvania stavby a dobu potrebnú
pre vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než
dohodnutý čas užívania uhrádza zhotovite!' o celý čas, v ktorom je v omeškaní.
6.1.6 Nakladanie s odpadmi zabezpečuje zhotovitel' podl'a platných právnych predpisov po
dohode s prevádzkovatel'om skládky odpadov.
6.2 Realizácia:
6.2.1 Objednávate!' je povinný pred realizáciou diela odovzdat' zhotovitel'ovi vytyčovacie
body v súradnicovom systéme S-JTSK a vo výškovom systéme B.p.v.
6.2.2 Zhotovitel' je zodpovedný za:
• presné vytýčenie všetkých objektov stavby vo vzt'ahu k základným smerovým a
výškovým
pevným
bodom
stavby,
odovzdaných
písomnou
formou
objednávatel'om
• správnost' polohy, výš ok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby
• zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pornócok, materiálu a
pracovníkov vo vzt'ahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce.
6.2.3 Pokial' sa kedykol'vek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky,
rozmery alebo umiestnenie akejkol'vek časti diela, zhotovitel' je povinný takú vadu na

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7
6.2.8

6.2.9

6.2.10
6.2.11

vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávatel'a, či už je k náprave vyzvaný
stavebným dozorom alebo nie. Pokial' však chyba vznikla použitím nesprávnych
údaj ov, písomne odovzdaných objednávatel'om, potom náklady na zvýšenie zmluvnej
ceny prípadne na úpravu ostatných zmluvných podrnienok nesie objednávatel'.
Kontrola vytýčenia alebo akejkol'vek výšky vykonaná objednávatel'om nezbavuje
zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia. Zhotovitel' je povinný
starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie,
vytyčovacie kolíky, klince a d'alšie predmety, prípadne označenia použité pre
vytyčovanie objektov.
Pracovníci objednávatel'a móžu vstupovať na stavenisko len vtedy, ak sú poverení
funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu
sa príslušným oprávnením, resp. sú uvedení v zmluve o dielo.
Zhotovitel' je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí, na prenechaných
inžinierskych sieťach a na komunikáciách, po ktorých sa dováža alebo odváža
stavebný a komunálny odpad, materiály, konštrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a
podobne, udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty
vzniknu té z jeho činnosti, a to na vlastné náklady.
Pri odovzdaní dodávky diela je zhotovitel' povinný usporiadať stroje, výrobné
zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bol o možné dodávku
riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať.
Po termíne odovzdania a prevzatia stavby musí zhotovitel' v lehote do 7 pracovných
dní odstrániť zo staveniska stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady.
Zhotovitel' vykonáva všetky činnosti spojené s vyhotovením diela na vlastnú
zodpovednosť podl'a zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, technické a
práv ne predpisy platné v Slovenskej republike, najma stavebný zákon, zákon o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických
zariadení pri stavebných prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o
nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane,
hygienické predpisy, prevádzkový poriadok (pri prevádzke vodovodu), slovenské
technické normy, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o
posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov a zákon č. 90/1998 Z. z. o
stavebných
výrobkoch
v znení neskorších
predpisov.
Zhotovitel'
zabezpečí
koordinátora BOZ na stavenisku podl'a nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z. z. o
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
Zhotovitel' je povinný preukázatel'ne poučiť všetkých pracovníkov pracujúcich na
stavbe o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OP 16) a doklady o tom
uschovať.
Objednávatel' alebo ním poverená osoba pri realizácii diela podl'a zmluvy vykonáva
stavebný dozor (§ 46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov). Za tým účelom má prístup
na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na
vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady
súvisiace s predmetom
zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty.
S informáciarni a podkladmi označenými zhotovitel'om podl'a § 17 Obchodného
zákonníka ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávatel' zaobchádzať dóverne.
Zhotovitel' nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu stavebného dozoru.
Ak považuje zhotovitel' pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné,
musí uplatnit' svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opatovné
požiadanie vykonat', pokial' nie sú v rozpore s príslušnýrni technologickými postupmi,
alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.

6.2.12
6.2.13

6.2.14

6.2.15
6.2.16

6.2.17

6.2.18

Ak: s takými prácami budú spojené naviac náklady, tieto potom znáša objednávatel'. Ak
takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávatel' pristúpi na primeranú úpravu zmluvy
z do vodu časového sklzu.
Objednávatel' bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne
za účasti zainteresovaných osob.
Objednávatel', ak móže, poskytne zhotovitel'ovi na požiadanie pre použitie alebo pre
spoločné používanie:
a) skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnu tom rozsahu
b) vybudované príjazdové komunikácie
c) vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke,
dispozičné alebo iné práva.
Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie
a stočné znáša zhotovitel', v prípade ich spoločného užívania alikvotnou časťou.
Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotovitel'om musia byť
dokladované certifikátmi zhody podl'a zákona Č. 90/1998 Z. z. o stavebných
výrobkoch.
Zhotovitel' musí bez meškania a písornne informovať objednávatel'a o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.
Zhotovitel' je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich
dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávatel'a a urobiť okamžité
opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od projektovej dokumentácie.
Žiadna časť diela nesmie byt' zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného
dozoru. Zhotovitel' je povinný umožniť skontrolovanie akejkol'vek časti diela, ktorá
má byť zakrytá, to isté platí aj pre základovú škáru.
Zhotovitel' aspoň tri pracovné dni vopred vyzve stavebný dozor, že časť diela bude
zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný
uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokial' také odkrytie požaduje. Ak sa však pri
dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného
odkryti a zhotovitel'.
Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podl'a
zmluvy, zhotovitel'ovi v stavebnom denníku.

6.3 Stavebný denník:
6.3.1 Zhotovitel' je povinný oda dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku
slovenskom, a to v origináli a v dvoch kópiách. Jednu kópiu si odoberie objednávatel',
aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu, d'alšiu kópiu
stavebného denníka si odoberá stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky
skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najma údaje o časovom postupe prác a
ich kvality, zdóvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie,
údaje dóležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgán mi
štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo
prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác.
6.3.2 Záznamy v stavebnorn denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho
zástupca a ich nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor
objednávatel'a, jeho nadriadení, orgány štátneho stavebného dohl'adu, prípadne iné
príslušné orgány štátnej správy a samosprávy a prizvané osoby.
6.3.3 Denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak
perforovanými pre dva oddelitel'né predpisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými
listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, ked' sa práce vykonali alebo
nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak móže urobiť

6.3.4
6.3.5

v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať vol'né miesta.
Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko
k vykonaným zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka
nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho
súhlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie stavby:
6.4.1 Dielo sa považuje za ukončené, ak bol o protokolárne odovzdané a prevzaté.
6.4.2 Prevzatím diela prechádza nebezpečenstvo škody na objednávatel'a.
6.4.3 Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti móže byť odmietnuté pre vady, ktoré by
bránili jeho užívania a to až do ich odstránenia.
6.4.4 Zhotovitel' je povinný najneskór 5 (pat') dní vopred oznámiť objednávatel'ovi, kedy
bude dodávka alebo jej ucelená časť pripravená na odovzdanie.
6.4.5 Zhotovitel' je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávatel'ovi:
• 2 x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia v tlači
• zoznam odchýlok s ich stručným od6vodnením
• 2 x geodetickú dokumentáciu skutočného vyhotovenia vyhotovenú zodpovedným
geodetom v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme B. p. v. a 1 x na
CD. Súčasťou bude zoznam súradníc a výškových lomových bodov diela
• zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov
• zápisnice o preverení prác a konštrukcií, zakrývaných počas výstavby
• doklady o vykonaných komplexných skúškach
• doklad o skúške vodotesnosti
• doklad o nakladaní s odpadom a prebytočnou zeminou
• atesty, certifikáty a návod na obsluhu od zabudovaných technologických
zariadení v slovenskom jazyku
• stavebné denníky
• doklady o vytýčení stavby
• všetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia
Absencia niektorého z týchto dokladov je dóvodorn pre nezačatie preberacieho konania
6.4.6 Objednávatel' je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak,
aby ich porovnaním s dokladmi zhotovitel'a bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle
uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme aj na CD.
6.4.7 Zápisnicu o prevzatí stavebných prác spisuje objednávatel', ak nebolo dohodnuté inak.
6.4.8 Ak objednávatel' odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dóvody. Po odstránení
nedostatkov sa preberacie konanie opakuje v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok
k p6vodnej zápisnici.
6.5 Osobitné technické podmienky:
6.5.1. Zhotovitel' je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou
dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené
stavebným dozorom a objednávatel'om (budúcim užívatel'om) písomnou formou.
6.5.2 Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s technickými,
bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými
platnými v Slovenskej republike.
6.5.3 Zhotovitel' musí podzemné vedenia a zariadenia uložiť podl'a platných noriem a
predpisov, v opačnom prípade takéto zariadenia nebudú objednávatel'om prevzaté a
bude nariadené opatovné uloženie podl'a predpisov na náklady zhotovitel'a.

6.6 Osobitné požiadavky na kvalitu:
3.6.1. Zhotovitel' je povinný vypracovat' kontrolný a skúšobný plán s ciel'om preverit' a
preukázat' vhodnost' technických vlastností diela podl'a § 13 zákona Č. 254/1998 Z. z.
o verejných prácach. Pri jeho spracovaní musí spolupracovat' s projektantom.
3.6.2. Objednávatel' požaduje vykonávat' overovanie kvality stavebných prác a materiál ov
skúškami
(preukaznými
a kontrolnými)
v rozsahu
určenom
projektovou
dokumentáciou a technologickými postupmi prác, ktoré budú slúžiť ako podklad pre
preberanie hotových objektov, konštrukcií alebo ich častí.

Článok VII.
Zodpovednosť za spósobené škody
7.1

7.2

Pokial' vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach alebo jej častiach
po čas obdobia, v ktorom je zhotovitel' povinný o ne sa starat', musí zhotovitel' na
vlastné náklady odstránit' tieto škody.
Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osob alebo ich
poškodením, poprípade svojvol'ným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí,
zodpovedá za škodu zhotovite!'.

Článok VIII.
Zodpovednosť za vady a záruky
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Zhotovitel' ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, že splňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá
technickým normám a predpisom Slovenskej republiky a že nemá vady, ktoré by rušili,
alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve
predpokladaným účelom.
Zhotovitel' zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo minimálne 60 mesiacov
v stavebnej časti a minimálne 24 mesiacov v technologickej časti (§ 12 ods. 1 písmo b)
bod 4 zákona č. 254/1998 Z. Z. o verejných prácach od protokolárneho odovzdania a
prevzatia diela. Zhotovitel' zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje
s údajmi v sprievodných dokladoch.
Ak objednávatel' prevezme dodávku so skrytými vadami, ktoré nemohol zistiť pri
odovzdaní a prevzatí diela a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote, má právo na dodatočné
bezplatné odstránenie týchto vád.
Ak zhotovitel' po výzve neodstráni vady v dohodnutej lehote, rnóže objednávatel'
zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotovitel'a. V takom prípade je však povinný o
svojom rozhodnutí vyrozumiet' zhotovitel'a bez zbytočného odkladu. Tým nie je
dotknu té právo objednávatel'a na zmluvnú pokutu a na náhradu škody.
Na žiadosť objednávatel'a je zhotovitel' povinný bez zbytočného odkladu vady svojej
dodávky odstránit', aj ked' popiera, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie
náklady až do rozhodnutia o reklamácii zhotovitel'.
Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použitel'nosť dodávky, zavinená zhotovitel'om,
je zhotovitel' povinný uhradit' objednávatel'ovi škodu podl'a § 373 a nasledujúcich
Obchodného zákonníka.

Článok IX.
Zmluvné pokuty
9.1
9.2

9.3

9.4
9.5

Pri nedodržaní termínu zo strany zhotovitel'a je objednávatel' oprávnený uplatniť si
zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny diela za každý deň omeškania.
Zmluvná pokuta za vadné plnenie je vo výške 0,025 % z ceny reklamovaných prác.
Túto pokutu však zhotovitel' nezaplatí, ak reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju
odstráni do 15 dní od uplatnenia reklamácie, ak sa termín odstránenie vád nedohodne
písomne inak .. Nesplnenie náhradného termínu je dóvodom pre uplatnenie zmluvnej
pokuty.
Zmluvná pokuta za omeškanie s odstránením vád v termíne určenom objednávatel'om je
50,- EUR jednotlivo za každú vadu a za každý deň omeškania až do dňa, kedy budú
vady odstránené. Nesplnenie závazku zhotovitel'a odstrániť vadu po dobu dlhšiu ako 30
dní po určenom termíne je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy
zhotovitel'om.
Zmluvná pokuta za neuvol'nenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve
(zápis z preberacieho konania) je 20,- EUR za každý deň omeškania.
Úrok z omeškania za omeškanie objednávatel'a s platením diela v stanovenej lehote je
vo výške 0,025 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Článok X.
Riešenie sporov
10.1

10.2
10.3
10.4

10.5
10.6

Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, majú prioritu:
a.) zmluva o dielo
b.) súťažná ponuka (vrátane návrhu ceny)
c.) technické špecifikácie prác
d.) všeobecné technické podmienky.
Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotovitel'a zastavit' práce.
Pri róznosti názorov na vlastnosti hmot a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné
závazné skúšobné postupy a o prípustnosti a spol'ahlivosti prístrojov, ktoré sa použili
pri skúškach, prípadne metód, rnóže si každá strana dat' vykonat' materiálno-technické
preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky
materiálov. Výsledky týchto skúšok sú závazné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá
spor prehrala.
V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešit' dohodou zmluvných strán, požiada
jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
Zmluvný vzt'ah sa bude riadit' právnym poriadkom platným na území Slovenskej
republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky, a to v jazyku
slovenskom. Závazný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy o dielo.

Článok XI.
Ostatné povinnosti
11.1 Odbornú spósobilosť na práce v stavebníctve je potrebné dokumentovat' priložením
osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky. Osvedčenie je nutné predložiť minimálne pre

pracovníkov, ktorí priamo riadia dopravné a stavebné práce (stavbyvedúci).
11.2 Zhotovitel' je povinný zabezpečiť spoluprácu svojich podzhotovitel'ov pri príprave a
vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci, koordináciu činnosti a
vzájomnú informovanosť, a to zmluvnou formou. Zhotovitel' určuje zamestnanca Mgr.
Romana Škarbu, ktorý je zodpovedný za vytvorenie podmienok bezpečnosti a zdravia
zamestnancov na spoločnom pracovisku s rozsahom jeho zodpovednosti majster na
stavbe a zároveň určuje hlavného koordinátora činnosti Ing. Jána Slováka. Zhotovitel'
zabezpečí podl'a § 5 nariadenia vlády SR Č. 510/2001 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách
na stavenisko výkon koordinácie
bezpečnosti a ochrany zdravia a dodržiavanie protipožiarnych predpisov.
11.3 Zhotovitel' je povinný, v prípade zmeny svojho podzhotovitel'a, túto skutočnosť
oznámiť objednávatel'ovi a zároveň preukázať jeho spósobilosť na predmetné práce.
11.4 Všetky dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty,
výmery, hmotnosti budú označované v slovenskomjazyku.
11.5 Zhotovitel' v plnej miere ručí za to, že nedojde k zneužitiu, resp. že neposkytne
materiály týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám.
11.6 Zhotovitel' je povinný oznámiť objednávatel'ovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5
pracovných dní od jej vzniku ..
11.7 Zhotovené dielo je od počiatku vo vlastníctve objednávatel'a, nebezpečenstvo škody na
zhotovovanom diele znáša zhotovitel'.
11.8 Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskór do 5 dní od dátumu
vzniku takej udalosti a do 5 dní po jej skončení písomne upovedomí druhú zmluvnú
stranu.
11.9 V prípade, že by vyššia moc spósobila odloženie zmluvných závazkov o viac ako jeden
mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie zmluvy o dielo.
11.10Zhotovitel'
sa zavazuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania
súvisiaceho
s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykol'vek počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim
orgánom a verejným obstarávatel'omlkonečným
prijímatel'om pomoci a oprávneným
osobám poskytne potrebnú súčinnosť.

Článok XII.
Odstúpenie od zmluvy
12.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva a § 344 a
nasledujúce Obchodného zákonníka, zhotovitel'ovi prináleží náhrada iba za skutočne
vykonané práce.
12.2 Odstúpenie od zmluvy maže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
12.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
12.4 Objednávatel' maže odstúpiť od zmluvy v prípadoch:
• ak zhotovitel' mešká so splnením zmluvného termínu alebo čiastkového termínu
dohodnutého v zmluve a ak máme uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie,
• nekvalitného vykonávania prác
• nekvalitnej dodávky výrobkov
• nedodržania platných predpisov BOZ a požiarnej ochrany.
12.5 Zhotovitel' maže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávatel' neplní svoje zmluvné
povinnosti, a tým zhotovitel'ovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať
objednávatel'a a určit' mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie závazkov
vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom

termíne od zmluvy odstúpi.
Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podl'a
zmluvných cien v preukázatel'nom rozsahu.
12.7 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpit' od tejto zmluvy v prípadoch uvedených v tejto
zmluve s účinkami ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. V prípade, že
si adresát neprevezme zásielku, bude sa zásielka považovat' za doručenú uplynutím
desiateho dňa od jej odoslania doporučene poštou, bez ohl'adu nato, či sa adresát
o zásielke dozvedel.
12.6

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia
13.1 Na vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa vzt'ahujú príslušné ustanovenia Obchodného
zákonníka.
13.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazujú vyjadrit' písomne
v lehote do 5 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
13.3 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robit' len písomnými dodatkami podpísanýrni
štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
13.4 Zmluva nadobúda platnost' a účinnost' dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
13.5 Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach. Tri vyhotovenia obdrží
objednávatel', dve vyhotovenia obdrží zhotovitel' a jedno vyhotovenie zostáva ako
súčast' dokumentácie verejného obstarávania.
13.6 Nedelitel'nou súčast'ou zmluvy sú prílohy:
• ocenený výkaz výmer zo dňa 22.11.2010
• časový harmonogram plnenia

V Detve , dňa ,!,!J. 8· j!..P11
Za objednávatel'a:

~

~

Ing. Jan Šufliarský
primátor mesta

V Banskej Bystrici, dňa 15.03.2011
Za zhotovitel'a:

ROZPOČET
Stavba:

DETVA - STUDIENEC

Objekt:

Rekultivácia

Objednávater:
Zhotoviter:
P.Č

- Inetgrované

regionálnej

skládky

zariadenie

odpadov

s odpadmi

Detva

II. etapa

Mesto Detva, Mestský úrad Detva

Spracoval:

ENVIGEO, a.s.

Dátum:

Kód položky

1

na nakladanie

Detva - Studienec,

Popis

MJ

Množstvo
celkom

Cena
jednot ková

Cena celkom

3

4

5

6

7

2

HSV

Práce a dodávky

Ing. Škantárová

22.11.2010

HSV

8

Hmotnost' cel kom
9

617 063,52

Zemné práce

61684276,

časť A - prípravné

1

Hmotnost'
jednotková

práce

2

122301103

Odkopávka a prekopávka v hornine 4,nad 1000 do 10000 m3

m3

6700,000

5,446

36488,20

0,00000

0,000

3

122301109

Príplatok za lepivost' horniny 4

m3

6700,000

1,740

11658,00

0,00000

0,000

4

162201102

Vodorovné

m3

6700,000

2,340

15678,00

0,00000

0,000

5

171101131

Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín striedavo
ukladaných

m3

6700,000

3,680

24656,00

0,00000

0,000

6

181201102

Úprava pláne v násypoch v hornine 1·4 so zhutnením

m2

13400,000

0,720

9648,00

0,00000

0,000

premiestnenie

časť B - odplyňovacia

7

výkopku z horniny 1·4 nad 20·50m

drenážna

8

171101121

Uloženie sypaniny nesúdržných

9

5834354401

vrstva 300mm

kamenistých

hornín

m3

3000,600

4,618

13856,77

0,00000

0,000

Kamenivo drvené hrubé 16·32 B

/

5011,000

16,336

81859,70

0,00000

0,000

10 5839999990

Doprava (Tetre 815 . 11/)

km

20500,000

1,440

29520,00

0,00000

0,000

11

časť C - ílovité tesnenie

2x250mm

Odkopávka a prekopávka
10000 m3

nezapažená v hornine 3,nad 1000 do

12 122201103

m3

5002,000

2,830

14155,66

0,00000

0,000

13 122201109

Príplatok k cenám za lepivost' horniny

m3

2501,000

1,320

3301,32

0,00000

0,000

14 162301101

Vodorovné premiestnenie

m3

5002,000

2,400

12004,80

0,00000

0,000

15 171101103

Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96
do 100 % podřa Proctor·Standard

m3

5002,000

3,570

17857,14

0,00000

0,000

16

časť D - drenáž zo štrku hr.500mm

17 171101121

Uloženie sypaniny nesúdržných

18 5834354401
19 5839999990

Kamenivo drvené hrubé 16·32 B

20

časť E - zemina vhodná

výkopku tr.t-a do 500 m

kameni stých hornín

Doprava (Tetre 815 . 11/)
zúrodnenia

m3

5001,000

4,618

23094,62

0,00000

0,000

t

8352,000

16,336

136438,27

0,00000

0,000

km

34168,000

1,440

49201,92

0,00000

0,000

hr.1 OOOmm

21

122201103

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 1000 do
10000 m3

m3

10 002,000

2,830

28305,66

0,00000

0,000

22

122201109

Príplatok k cenám za lepivost' horniny

m3

2500,500

1,320

3300,66

0,00000

0,000

23

162301101

Vodorovné premiestnenie

m3

5001,000

2,400

12002,40

0,00000

0,000

181006129

Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v sklone nad 1:5, pri
hr.vrstvy nad 0,70 do 1,00 m

m2

10002,000

7,860

78615,72

0,00000

0,000

0,382

24

studne

výkopku tr.t-a do 500 m

25

časť F - zriadenie

bioplynu

26 264121113

Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru v hro do 20 m, v hornine
I

m

22,000

89,956

1 979,03

0,01738

27 167101101

Nakladanie neurahnutého

výkopku z hornín tr.l·4

m3

1,634

8,713

14,24

0,00000

0,000

28 162301101

Vodorovné premiestnenie

výkopku tr.I-4 do 500 m

m3

1,634

2,400

3,92

0,00000

0,000

29 171201201

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3

m3

1,634

1,455

2,38

0,00000

0,000

30 229811111

Oceřové pažnice ponechané trvale vo vrte priemeru do 380 mm

m

5,000

169,705

848,53

0,08389

0,419

18,000

13,241

238,34

0,00083

0,015

1,879

41,320

77,64

2,10838

3,962

22,000

28,027

616,59

0,00000

0,000

do 100 m3

31 224502130

Zhotovenie výplne pilót zvislých z kameniva alebo štrkopiesku do
30 m, priemer pilót 245- 450 mm
m

32 224571111

Výplň pilót z kameniva hrubého drveného frakcie štrkopiesku

m3

33 242791111

Zapustenie zárubnice z rúr do studňového vrtu z plastických
hmót, hro do 50 m DN do 200mm

m

34 2861129700

HDPE rúry tlakové pre rozvod vody·

35 2861131210

HDPE rúry /Iakové

36 281681131

Dodanie injekčných hrnót, zeminy ílovinovej - bentonitu mletého
Sabenil650
Montáž ostatných atypických

37 767995102
38

553960020

PE 100/ PN 1090 x 5,4 x L bm

priptstok za 3/3 perforovanie

bm

t

24,000

9,180

220,32

0,00146

0,035

18,000

15,374

276,73

0,00000

0,000

0,449

452,903

203,35

1,07120

0,481

kovových stavebných doplnkových

konštrukcií nad 5 do 10 kg

kg

23,517

5,327

125,28

0,00000

0,000

Kovove doplnkové konš/rukcie do 10kglkus

kg

25,163

4,327

108,88

0,00100

0,025

8,190

12,52

0,00000

0,000

39 783225100

Nátery kov.stav.doplnk.konštr.
syntetické farby šedej na vzduchu
schnúce dvojnás. lx s emailov.

40

časť G - zatrávnenie

krycej rekultivačnej

m2

vrstvy
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P.Č

Kód položky

1

2

Popis

MJ

3

4

Množstvo
celkom

Cena
jednot ková

Cena celkom

5

6

7

Hmotnosť
jednotková
8

Hmotnosť celkom
9

41 180401211

Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do
1:5

m2

7502,000
2500,000

0,680

1 700,00

0,00000

0,000

200,000

7,653

1530,60

0,00100

0,200

1312,85

0,400

3000,80

0,00000

0,000

42 180401212

Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2

m2

43 0057211100

Travove semeno

Kg

44 183403153

Obrobenie pódy hrabanim v rovine alebo na svahu do 1:5

m2

7502,000

0,175

0,00000

0,000

45 183403253

Obrobenie pódy hrabanim na svahu nad 1:5 do 1:2

m2

2500,000

0,210

525,00

0,00000

0,000

183403161

Obrobenie pódy valcovanim

v rovine alebo na svahu do 1:5

m2

7502,000

0,030

225,06

0,00000

0,000

47 183403261

Obrobenie pčdy valcovanim

na svahu nad 1:5 do 1:2

m2

2500,000

0,065

162,50

0,00000

0,000

48 185803111
49 185803112

Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5

m2

7502,000

0,182

1 365,36

0,00000

0,000

Ošetrenie trávnikana

m2

2500,000

0,260

650,00

0,00000

0,000

46

99

na svahu nad 1:5do 1:2

Presun hmot HSV

220,76

Presun hmot pre sadovnícke a krajinarske upravy do 5000 m
vodorovne bez zvislého presunu

220,76
617 063,52
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HARMONOGRAM

PRÁC V MESIACOCH

Stavba: Rekultivácia regionálnej skládky odpadov Detva - Studienec,
Objednávater:
Mesto Detva
Zhotovitel': ENVIGEO, a. s., Kyncel'ová 2, 974 11 Banská Bystrica

mesiac
úprava odpadu, povrchu skládky
odplyňovacia vrstva
ílové tesnenie
drenážna vrstva
pokryvná vrstva
osiatie trávnvrn semenom
odberné studne bioplynu

dňa 22.11.2010
Ing. Eva Satinová
podpredseda predstavenstva
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