OBEC K ÚČOVEC
Kľúčovec 38, 930 07 Medve ov
Výzva na predkladanie cenových ponúk
zákazka s nízkou hodnotou v súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
( alej aj ako ,,Zákon“)
1.
1.1.

Identifikácia verejného obstarávateľa/zadávateľa
Názov:
Obec K účovec
Sídlo:
K účovec 38Ľ 930 07 Medveďov
IČO:
00 305 502
Zastúpený: Csaba Bognár – starosta obce

1.2.

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Csaba Bognár
E-mail: ouklucovec@panelnet.sk
Tel. kontakt: +421 905 881 733
Korešpondenčná adresa vo veciach verejného obstarávania:
Obec K účovec
K účovec 38
930 07 Medveďov

2.
2.1.

Predmet zákazky
Názov zákazky: ĽĽZníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce K účovec
č. p. 162/9“
Druh zákazky: Zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Typ zmluvy (Forma vzniku záväzku): Zmluva podľa zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ( alej aj ako „Zmluva“).
Platnosť a účinnosť zmluvy: Zmluva ako výsledok verejného obstarávania nadobúda
platnosť podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia v zmysle ustanovení §47 ods. 1 a §47a ods. 2 a 4 zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov vo väzbe k ustanoveniu §55 a
§56 zákona o verejnom obstarávaní.

2.2.
2.3.
2.4.

3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.

Termín a miesto uskutočnenia stavebných prác
Termín uskutočnenia stavebných prác: Odo dňa účinnosti zmluvyĽ najneskôr však do
17. augusta 2020
Miesto uskutočnenia stavebných prác: Obec K účovec
Podrobný opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce
K účovec č. p. 162/9. Verejný obstarávateľ poskytuje v prílohe č. 1 špecifikáciu
predmetu zákazky vo forme výkazu-výmer. Špecifikácia predmetu zákazky je
zverejnená na webovej stránke obce. Projektová dokumentácia viažuca sa k predmetu
zákazky je k dispozícii k nahliadnutiu na obecnom úrade.

5.

Predpokladaná hodnota zákazky: 102 916Ľ70 EUR bez DPH

6.
6.1.
7.

Variantné riešenie
Verejný obstarávateľ požaduje komplexné plnenie predmetu zmluvy.
Lehota viazanosti ponúk: 1. júna 2020
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8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.

Predkladanie cenových ponúk
Dňa 20. apríla 2020 do 12:00 hod. miestneho času.
Doručenie poštou na adresu uvedenú v bode 1.2. tejto výzvy, kuriérom alebo osobne na
kontaktnú adresu uvedenú v bode 1.2.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku (prípadne v českom jazyku), v súlade
s podmienkami uvedenými vo Výzve na predkladanie cenových ponúk a v mene EUR.
Podmienky financovania
Verejný obstarávateľ bude financovať predmet zákazky na základe vystaveného
daňového dokladu v lehote splatnosti faktúr do 30 dní.

10.
Kritériá na hodnotenie ponúk
10.1. Ako jediným kritériom hodnotenia ponúk bude najnižšia cena celkom s DPH za daný
predmet zákazky. Váha kritéria je 100%.
11.
Podmienky účasti
11.1. Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie originálu alebo overenú fotokópiu
dokladuĽ že uchádzač alebo záujemca je oprávnený dodávať tovarĽ uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu na uvedený predmet zákazky.
12.
Obsah cenovej ponuky
12.1. Podpísaný dokument, kde budú uvedené identifikačné údaje uchádzača
(názov/obchodné meno, sídlo/adresa podnikania, právna forma, štatutárni
zástupcovia, kontaktná osoba, telefón, e-mail).
12.2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v súlade s bodom 11. predmetnej
Výzvy na predkladanie cenových ponúk, ktoré nesmú byť staršie ako tri mesiace
k lehote na predloženie cenových ponúk.
12.3. Ocenený výkaz-výmer (špecifikácia predmetu zákazky).
12.4. Vyplnený Návrh na plnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu č. 2 predmetnej výzvy (na
základe opisu uvedeného v bode 4. predmetnej Výzvy na predkladanie cenových
ponúk).
12.5. Vyplnený a podpísaný návrh Zmluvy, ktorá má byť výsledkom predmetného verejného
obstarávania, uvedený v prílohe č. 3 predmetnej Výzvy na predkladanie cenových
ponúk.
13.
alšie informácie verejného obstarávateľa
13.1. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti zadefinovaných
v predmetnej Výzve na predkladanie cenových ponúk v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní. Následne pristúpi k vyhodnoteniu predložených ponúk na základe
požiadaviek a stanoveného kritéria. Po úplnom vyhodnotení cenových ponúk budú
uchádzači písomne oboznámení s výsledkom vyhodnotenia ponúk.
13.2. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva v súlade s bodom 2.3. predmetnej
výzvy.
13.3. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný
obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy alšieho uchádzača v poradí.
13.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových
ponúk v prípade, že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami
verejného obstarávateľa alebo predložené ponuky nebudú spĺňať požiadavky na
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predmet zákazky. Zároveň si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť použitý
postup zadávania zákazky ak:
ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanoveným v tejto
výzve;
sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
nebude predložená ani jedna ponuka.
13.5. Všetky náklady spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči zadávateľovi.
13.6. Záujemca resp. uchádzač vo verejnom obstarávaní sa riadi Etickým kódexom
záujemcu/uchádzača, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Úradu pre verejné
obstarávanie (http://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html).
13.7. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ( alej aj ako „Zákon o RPVS“) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného
sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu
podľa Zákona o RPVS, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

............................................
Csaba Bognár
starosta obce

Prílohy:
1, Špecifikácia predmetu zákazky - výkaz výmer
2, Tabuľka s cenovým návrhom - návrh na plnenie kritérií
3, Návrh Zmluvy podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
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Ekvivalentnosť:
V prípade, že sa v opise predmetu zákazky, výkaze výmer, projektovej dokumentácii
alebo akomkoľvek dokumente poskytnutom verejným obstarávateľom uvádzajú údaje podľa
§42 ods. 2 písm. a), b), c), d) Zákona o verejnom obstarávaní alebo konkrétny výrobca,
výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný
obstarávateľ má na mysli takýto „alebo ekvivalentný“ výrobok, službu, stavebnú prácu,
a umožňuje v každom jednom prípade dodanie ekvivalentov v zmysle §42 ods. 3 Zákona
o verejnom obstarávaní. Ekvivalentný výrobok musí spĺňať požadovanú kvalitu a zaručiť
požadovanú kompatibilitu v zmysle zachovania komplexnosti realizácie požadovaných prác so
zabezpečením čo najlepšej kvality.
V súlade s §42 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní v prípade, že sa v opise predmetu
zákazky, výkaze výmer, projektovej dokumentácii alebo akomkoľvek dokumente poskytnutom
verejným obstarávateľom uvádza konkrétna značka, verejný obstarávateľ prijme aj inú značku,
ktorej podmienky na udelenie sú rovnocenné podmienkam na udelenie vyžadovanej značky. Ak
uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušnú značku v určených
lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom,
ako je technická dokumentácia výrobcu, za predpokladu, že preukazujú, že tovar, stavebné
práce alebo služby spĺňajú podmienky na udelenie konkrétnej značky alebo konkrétne
podmienky, ktoré verejný obstarávateľ vyžaduje.
V danom prípade uchádzač vo svojej ponuke len zvýrazní položky, v ktorých k takejto
zmene došlo.
Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku
jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčtom jednotkových cien uvedených v zozname
položiek vo väzbe k množstvu a merným jednotkám jednotlivých položiek.
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Príloha č. 2
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Obchodné meno, názov
uchádzača/skupina dodávateľov1:
_______________________________________________

Adresa, sídlo:
_______________________________________________

IČO:
_______________________________________________

DIČ:
_______________________________________________

Telefónny kontakt:
_______________________________________________

E-mail:
_______________________________________________

1

Nehodiace sa preškrtnite
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Kritérium na
vyhodnotenie ponúk
Je uchádzač
platiteľom DPH?2

NAJNIŽŠIA CENA CELKOM (S DPH)
Áno

Cena v EUR bez DPH

Nie

Suma DPH v EUR

Cena v EUR s DPH

Číselný údaj




Jednotková a celková cena predmetu zákazky obsahuje aj všetky iné vedľajšie náklady
uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so zabezpečením predmetu zmluvy.
V prípade rozdielnych údajov sme si vedomí, že naša ponuka bude z procesu verejného
obstarávania vylúčená.
Ceny uvádzať na dve desatinné miesta.

V __________________________, dňa___________________

____________________________________________
Meno, priezvisko, tituly štatutárneho orgánu uchádzača3

Nehodiace sa preškrtnite
Vyhlásenie podpíše štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená (určená) osoba, pričom
originál alebo úradne overená fotokópia splnomocnenia bude súčasťou takto podpísaného návrhu na plnenie
kritérií
2
3
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Príloha č. 3
Zmluva o dielo
ĽĽZníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce K účovec č. p. 162/9“
uzavretá pod a §536 a násl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
( alej len „Zmluva“)
uzavretá medzi
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Právna forma:
E-mail, tel., fax:
( alej len „Zhotoviteľ“),
a
Objednávateľ:
Obec K účovec
Sídlo:
K účovec 38Ľ 930 07 Medveďov
Štatutárny orgán:
Csaba Bognár – starosta obce
IČO:
00 305 502
DIČ:
2021002115
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
E-mail, tel., fax:
ouklucovec@panelnet.skĽ +421 905 881 733
( alej len „Objednávateľ“)
uzatvárajú Zmluvu o dielo v nasledujúcom znení:
I. Účel Zmluvy
Zámerom Objednávateľa je realizovať predmet zmluvy ĽĽZníženie energetickej
náročnosti verejnej budovy obce K účovec č. p. 162/9“.
Objednávateľ zrealizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky ĽĽZníženie
energetickej náročnosti verejnej budovy obce K účovec č. p. 162/9“ podľa §117 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov za účelom uzavretia zmluvy na uskutočnenie stavebných prác.
Vzhľadom na to, že Zhotoviteľ bol úspešný v zrealizovanom verejnom obstarávaní,
uzatvárajú zmluvné strany túto Zmluvu.
II. Predmet plnenia
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Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy:
Zhotoviť pre objednávateľa stavbu ĽĽZníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce
K účovec č. p. 162/9“.
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na vykonanie diela má potrebné oprávnenie a práce zaistí
osobami odborne spôsobilými.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané práce prevziať a dohodnutú cenu
uvedenú v čl. III. tejto zmluvy zaplatiť riadne a včas zhotoviteľovi.
III. Cena
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená
dohodou zmluvných strán.
2. Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy podľa čl. II. bodu 1. a bodu 2. zmluvy je
stanovená na sumu:
Cena celkom:

.................... EUR bez DPH

DPH 20%:

.................... EUR

Spolu s DPH:

.................... EUR s DPH

3. Cena obsahuje práce uvedené v cenovej ponuke zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 1
tejto zmluvy.
4. Cena je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, ako
cena konečná, úplná, vrátane všetkých ekonomicky uplatniteľných nákladov, súčasťou
dohodnutej ceny však nie je daň z pridanej hodnoty ( alej v texte zmluvy len „DPH“).
K cene podľa tohto článku Zmluvy bude Zhotoviteľ účtovať DPH vo výške určenej
právnym predpisom účinným ku dňu vystavenia faktúry.
IV. Čas plnenia
1.
2.

Práce budú zhotoviteľom vykonané na základe objednávky zo strany Objednávateľa,
najneskôr však do 17. augusta 2020.
Doba realizácie prác sa môže predĺžiť len z nasledovných dôvodov:
a)
ak vzniknú v priebehu realizácie diela prekážky z viny objednávateľa
spôsobujúce nemožnosť realizácie diela,
b)
o počet dní omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi
potrebnej na výkon diela podľa tejto zmluvy,
c)
o počet dní prerušenia vykonávania diela z dôvodu na strane objednávateľa,
d)
ak práce boli pozastavené z dôvodov vyššej moci alebo nepriaznivých
klimatických podmienok, najmä:
- ke priemerná denná teplota dosiahne hodnotu nižšiu ako -5°C, pričom pod
priemernou dennou teplotou sa rozumie priemer teplôt nameraných v jeden deň
o 7.00 a 16.00 hodine alebo nočná teplota klesne pod -7°C,
- pokiaľ rýchlosť vetra presiahne hranicu 11 m/s a to po dobu dlhšiu ako 4 hodiny,
- pretrvávajúce dažde.
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3.

Predĺženie doby realizácie diela sa určí podľa doby trvania prekážky a/alebo času
neplnenia záväzkov objednávateľa dohodnutých v tejto zmluve, s prihliadnutím k dobe
potrebnej pre obnovenie prác a zhotoviteľ sa týmto nedostáva do omeškania s plnením
zmluvného termínu. V prípade predĺženia termínu výstavby diela je objednávateľ
povinný uhradiť zhotoviteľovi preukázané zvýšené náklady spojené s realizáciou diela
z dôvodu predĺženia výstavby diela a spojené s jeho ochranou v čase takéhoto
predĺženia.
V. Dodacie podmienky, prevzatie diela

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za
najvýhodnejší pre správne vykonanie diela pri rešpektovaní účelu zmluvy, zmluvných
termínov a dohôd o postupnom dokončovaní diela.
Dielo, ktoré má byť zhotovené, je určené čo do povahy a rozsahu zmluvou, technickým
popisom stavby, technickými normami a záväznými právnymi predpismi.
Zhotoviteľ zaistí, aby nedochádzalo k úniku ropných produktov z jeho vozidiel
a mechanizácie a aby nedochádzalo k znečisťovaniu susedných komunikácií.
Znečistenie spôsobené zhotoviteľom bude likvidovať zhotoviteľ na vlastné náklady.
Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, kedy
bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie.
Objednávateľ je povinný sa v termíne určenom zhotoviteľom zúčastniť odovzdania
a prevzatia diela, pokiaľ sa písomne nedohodne so zhotoviteľom inak.
O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený zápis. Jeho súčasťou budú doklady
dodané zhotovite om. Jedná sa o revízieĽ skúškyĽ atesty a doklady o akosti pod a
zákonov o technických požiadavkách na výrobky platných v SR (certifikátyĽ
certifikáty systémov akostiĽ protokoly o zhode alebo doklady o posúdení zhody).
Dielo je dodané riadne a včas v súlade s touto zmluvou jeho ukončením a písomným
odovzdaním objednávateľovi, zastúpenému oprávneným zástupcom podľa tejto zmluvy.
Dielo sa považuje za ukončené riadne a včas, ke bolo zrealizované bez vád.
VI. Škody

1. Zhotoviteľ nesie nebezpečenstvo škody na diele až do chvíle, ke ho objednávateľ
zápisom prevezme. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela dňom zabudovania
materiálov do diela a uhradením ceny za takto zabudované materiály, pričom obidve
podmienky musia byť splnené kumulatívne.
2. Pokiaľ zhotoviteľ spôsobí svojou činnosťou na stavbe škodu objednávateľovi alebo
ostatným účastníkom výstavby, je povinný ju v plnej výške nahradiť.
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VII. Platobné a fakturačné podmienky
1. Úhrada bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku po vystavení
daňového dokladu faktúry zhotoviteľom objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní
odo dňa jej doručenia na adresu objednávateľa.
2. Faktúry musia obsahovať tieto náležitosti: názov zmluvných strán, adresu, IČO, DIČ
zhotoviteľa i objednávateľa, číslo faktúry, deň odoslania, deň splatnosti, peňažný ústav,
číslo účtu, vrátane variabilného symbolu, fakturovaná suma bez DPH, DPH v %,
fakturovaná čiastka vrátane DPH, označenie diela názvom, pečiatka a podpis
oprávnenej osoby.
3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry po lehote splatnosti o viac než 30
dní alebo s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi na splnenie predmetu tejto zmluvy
o viac ako 30 dní, má zhotoviteľ právo od tejto zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ bude
oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak dôjde k prerušeniu vykonávania
diela nezapríčinenému zhotoviteľom o viac ako 30 dní.
VIII. Záruky za dielo, reklamácie vád
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce na stavbe budú vykonané podľa osvedčených
technológií a podľa záväzných technických noriem (STN, ISO) a v súlade
s hygienickými, ekologickými, protipožiarnymi, bezpečnostnými a stavebnými
predpismi.
2. Zhotoviteľ poskytuje na realizovaný predmet diela záruku na dobu 24 mesiacov od
doby prevzatia diela objednávateľom.
3. Objednávateľ je v záručnej dobe oprávnený nárokovať si písomne na adrese zhotoviteľa
bezplatné odstránenie vád, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
4. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť k odstráneniu reklamovaných vád:
a) do 24 hod. u vád brániacich prevádzke diela alebo ohrozujúcich jeho
bezpečnosť,
b) do 3 dní u vád ostatných.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v lehote do 14 dní odo dňa prijatia
reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
IX. Sankcie
1. V prípade, že zhotoviteľ nesplní termíny uvedené v čl. IV. v bode 1. tejto zmluvy, ktoré
sú dohodnuté v Zmluve, uhradí objednávateľovi za každý deň nesplneného termínu
a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej ceny diela bez DPH,
max. však do výšky 10% ceny diela bez DPH.
2. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni drobné vady, vyšpecifikované pri odovzdávaní diela
v dohodnutých termínoch, uhradí objednávateľovi za každý deň omeškania zmluvnú
pokutu vo výške 100 EUR.
3. Pokiaľ objednávateľ neuhradí daňový doklad (faktúru) za vykonané práce v lehote
splatnosti, je povinný uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej
čiastky za každý deň omeškania. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou
splatných fakturovaných platieb alebo ich častí sa posúvajú termíny vykonávania diela
o počet dní omeškania platby. Pokiaľ omeškanie prekročí 14 dní od dátumu splatnosti,
zhotoviteľ je oprávnený na okamžité zastavenie prác až do zaplatenia dlhujúcej čiastky.
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V prípade znovuzahájenia prác bude termín dokončenia diela predĺžený o dobu, o ktorú
prerušenie prác ovplyvnilo dobu ich realizácie. Objednávateľ je povinný uhradiť
zhotoviteľovi všetky škody a náklady tým vzniknuté. Týmto predĺžením doby realizácie
diela sa zhotoviteľ nedostáva do omeškania s plnením zmluvných termínov v zmysle čl.
IV. tejto zmluvy.
4. Ak vznikne jednej zo zmluvných strán podľa tejto zmluvy preukázateľný a oprávnený
nárok na finančné plnenie pre druhú stranu, je možné o túto čiastku znížiť vlastné
plnenie svojich finančných záväzkov podľa tejto zmluvy pre druhú stranu.
5. Uhradením zmluvných pokút nie je dotknutý nárok poškodenej strany na náhradu
škody, vrátane ušlého zisku.
X. Bezpečnosť a ochrana zdravia
1.

2.
3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na
odovzdanom stavenisku,
b) zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle vyhl. 147/2013 Z. z.
a vykonávať sústavnú kontrolu bezpečnosti pri práci v zmysle Zákonníka práce,
c) vybaviť svojich zamestnancov osobnými ochrannými prostriedkami podľa
profesie, činnosti a rizika na pracovisku,
d) viditeľne označiť svojich zamestnancov príslušnosťou firmy.
Zhotoviteľ sa zoznámi v spolupráci s objednávateľom s rizikami na pracovisku,
upozorní na ne svojich pracovníkov a určí spôsob ochrany a prevencie proti úrazom
a iným poškodeniam zdravia.
Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti:
a) ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov
objednávateľa a alších osôb,
b) ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozeniu
bezpečného stavu technických zariadení.
XI. Ostatné dohody

1. Pokiaľ by zhotoviteľ na svoje práce nenastúpil alebo by bol s vykonávaním prác
v značnom omeškaní, ktoré by ohrozovalo termín dokončenia, vyzve ho objednávateľ,
aby svoju prácu zintenzívnil a stanoví mu primeranú lehotu na nápravu. Pokiaľ
zhotoviteľ ani potom nepodnikne kroky ku zintenzívneniu svojej práce, je objednávateľ
oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a zhotoviteľa zo stavby vykázať. Ku dňu
odstúpenia od zmluvy objednávateľom bude objednávateľ povinný uhradiť
zhotoviteľovi len ku dňu účinnosti odstúpenia od zmluvy vykonané práce, nie však
zásoby materiálu.
2. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade omeškania zhotoviteľa
s vykonaním diela o viac ako 10 dní.
3. V prípade zlých poveternostných vplyvov a/alebo v prípade vzniku okolností
vylučujúcich zodpovednosť v zmysle §374 Obchodného zákonníka sa termín realizácie
Diela posúva úmerne o počet dní, kedy sa dielo nemohlo riadne plniť. O tento počet dní
nie je zhotoviteľ v omeškaní.
4. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť nastáva v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 546/2010, ktorým
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sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia.
5. Táto zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach. Po podpísaní obdrží zhotoviteľ jedno
vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
6. Záväzky a práva vyplývajúce z tejto zmluvy nemôžu byť úplne či čiastočne postúpené
tretím osobám bez súhlasu oboch zmluvných strán.

V ....................., dňa ................

V ....................., dňa ................

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

___________________________

___________________________

