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ZMLUVA O DIELO

je uzavretá podl'a a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona
Č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a

doplnkov

Číslo zmluvy u objednávateľa: .

Číslo zmluvy u zhotoviteľa: .

Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Swift kód:
IBAN:

Zhotovite":
Sídlo:
Zapísaný v:
Zastúpená:
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných
vo veciach technických
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

Obec Brestov
Brestov 99, 082 05 Brestov
Jozef Šoltés, starosta obce
00326844
2021225393
Neplatca DPH
Prima banka Slovensko, a.s.
KOMASK2X
SK05 56000000000571747001

OPL s.r.o.
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Okresný súd Košice l, Oddiel Sro, Vložka: 38187 IV
Doc. Ing. Martin Lopušniak, PhD. - konateľ

Doc. Ing. Martin Lopušniak, PhD. - konateľ
Doc. Ing. Martin Lopušniak, PhD. - konateľ
50056034
2120160416
SK2120160416
Tatra banka, a.s.
SK 3611 0000 0000 2942 0134 88
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Preambula

1. Zhotovitel' je úspešným uchádzačom verejnej súťaže - Stavebné práce - "Hasičská zbrojnica
Brestov - stavebné úpravy a nadstavba".

2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok verejnej súťaže.

l.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotovitela riadne a včas vykonať dielo (stavbu) stavebné
úpravy a nadstavbu hasičskej zbrojnice v obci Brestov podl'a Projektovej dokumentácie -
Príloha Č. 3 tejto zmluvy a taktiež záväzok Zhotovitel'a dodať Objednávatel'ovi všetky s tým
súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné
k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.

2. Zhotovitel' sa zaväzuje realizovať pre Objednávatel'a predmet Zmluvy podľa podmienok
dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.

3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje
s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné.

4. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluva a celý proces
verejného obstarávania podlieha schval'ovaciemu procesu a je podmienené jej schválením
Poskytovatel'om NFP. Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky,
ktorá spočíva v tom že:
a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného

príspevku medzi príslušným poskytovatel'om pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je
Objednávatel', a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratné ho finančného
príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok a

b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania.
V prípade neuzavretia zmluvyonenávratný finančný príspevok, alebo neschválenia procesu
verejného obstarávania poskytovatel'om nenávratného finančného príspevku, Objednávatel'
si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

II.
Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku
verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších
právnych predpisova predstavuje bez DPH 37 900 € , DPH predstavuje sumu 7580 € a cena
predmetu zmluvy s DPH, ktorú sa objednávatel' zaväzuje zhotoviteľovl uhradiť predstavuje
sumu 45 480 €. Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve
zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohl'adnené všetky vynaložené náklady
zhotovitel'a priamo súvisiace s realizáciou projektu. Cena je konečná a nie je možné ju meniť.

2. Objednávatel' je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotovitel'ovi dohodnutú
cenu.

3. Fakturovať je možné aj jednotlivo za realizované stavebné práce, v dvojmesačných
intervaloch, po ich protokolárnom prebratí objednávatel'om.
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4. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 60
kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávatel'ovi a to po protokolárnom prevzatí
stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní prác vo
forme protokolu.

5. Preddavok na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný nebude.

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle
platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými
stranami, je objednávateľ oprávnený túto vrátiť zhotovitel'ovi na doplnenie. V takomto
prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry
Objednávatel'ovi. Faktúra musí obsahovať aj Identifikátor žiadosti o NFP a názov projektu. Ak
predávajúci neuvedie vo faktúre ktorýkol'vek požadovaný údaj je to dôvod na vrátenie
faktúry bez jej uhradenia a bez následkov z omeškania. Nová lehota splatnosti začne plynúť
až po preukázatel'nom doručení novej faktúry do sídla Objednávatel'a.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude bez nároku na úroky z omeškania rešpektovať podmienky
poskytovania finančných prostriedkov Objednávateľovi (prijímatel'ovi NFP) systémom
dohodnutým v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.

III.
Čas a miesto plnenia

1. Miesto plnenia je uvedené v Projektovej dokumentácii - Príloha Č. 3 tejto zmluvy.

2. Zhotovitel' sa zaväzuje zrealizovať predmet obstarávania do 120 kalendárnych dní od
prevzatia staveniska.

3. Časový harmonogram vypracovaný zhotoviteľom v rámci verejného obstarávania bude do 10
dní od účinnosti zmluvy Zhotoviteľom aktualizovaný a po vzájomnom odsúhlasení oboma
zmluvnými stranami bude tvoriť prílohu Č. 2 tejto zmluvy.

4. Dodržiavanie termínu podľa bodov 2 a 3 tohto článku Zmluvy je podmienené poskytnutím
súčinnosti Objednávatel'a.

5. V prípade, že zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov
nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať
náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotovitel'ovi
primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí
tejto lehoty uplatní sankcie.

6. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo
v súlade s technickou správou, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je Zhotovitel'
povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď
ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe
ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

IV.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať
pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú
poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

2. Práva a povinnosti Objednávateľa
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a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho
realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať,
aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho
zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami
odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

b) Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp.
prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy.

c) Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom
o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy
v plánovanom termíne.

d) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. II., bod 1.
e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej správe, projektovej dokumentácii a priloženému

rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ a to písomnou formou.

3. Práva a povinnosti Zhotoviteľa
a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie

predmetu Zmluvy.
b) Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a

podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe Č. 5 tejto Zmluvy. Ak Dodávateľ zmení
subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu,
v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu
subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:
• podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na

zmenu,
• navrhovaného subdodávateľa,
• predmety subdodávok,
• doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu splňa

podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov".

V prípade porušenia povinností dodávateľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov sa toto
porušenie považuje za podstatné porušenia zmluvy a Objednávateľ má právo:
• odstúpiť od zmluvy
• má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty diela bez DPH za každé

porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane)".
c) Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu platné počas realizácie

projektu do 10 dní od podpisu Zmluvy. Výška poistenia je minimálne v hodnote ceny
projektu s DPH podľa bodu 11.1 Zmluvy.

d) Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na
zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia,
ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.

e) Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o
prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník a fotodokumentáciu prác. Do
tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník
bude uložený u Stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej
oprávnený robiť zápisy zástupca objednávateľa - Stavebný dozor a Autorský dozor.
Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela.
Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto
dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi a
taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do
stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa.

f) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schválenie
vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
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nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na
požiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov,
výrobkov a vybavenia.

g) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ,
bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3.
osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkolvek ním spôsobenú,
alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela
do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je
Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.

h) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné
skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a
stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne
na vlastné náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu
zhotovovaného Diela.

i) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a
dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú
výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú.

j) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý
vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase
a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.

k) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za
ich ochranu Zhotoviteľ, V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác
a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne
opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela
v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami
Objednávateľa.

l) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach
zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať
tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.

m) výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ
uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu
najmenej 2 (dvoch) pracovných dní.

n) Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri
vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi
Objednávatel'ovi.

o) Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí
realizáciu diela predčasne.

p) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné
normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej
republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas
predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná
mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana
zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora
energie, za čo zodpovedá.

q) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v
súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ oprávnený
požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre - daňovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zistený nedostatok, 50,- € za každého pracovníka a každý nedostatok.

r) Stavebný dozor objednávateľa má právo kedykol'vek v pracovnej dobe vyzvať
pracovníkov zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej
omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite
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vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa.
Okrem toho má Objednávatel' právo uplatniť si u Zhotovitel'a jednorazovú zmluvnú
pokutu vo výške 300,- € za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť
sa skúške. V prípade, že pracovníci zhotovitel'a počas, resp. po pracovnej dobe na
stavenisku nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá medzil'udského
správania sa, je Objednávatel' v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený požadovať u
Zhotovitel'a jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé zistenie.

s) Stavebný dozor objednávatel'a je oprávnený dať pracovníkom zhotovitel'a príkaz prerušiť
prácu, ak zodpovedný Stavbyvedúci zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ný a ak je ohrozená
bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie
je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.

t) Zhotovitel' sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené
firem nou značkou, tak, aby malObjednávatel' prehľad o I'uďoch pohybujúcich sa v rámci
staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávatel'a
právo vykázať zo stavby.

u) Zhotovitel' je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolávaných
Objednávatel'om, s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávatel'a
a Zhotovitel'a.

v) Po skončení prác na stavbe je Zhotovitel' povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť ho
na vlastné náklady do stavu podl'a pokynov Objednávatel'a a to v lehote najneskôr do 10
dní od podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od
zmluvy. Ak Zhotovitel' túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej
Objednávateľom, Objednávatel' má právo nechať Stavenisko vypratať prostredníctvom
tretej osoby na náklady Zhotovitel'a, a na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € a to za každý
aj začatý deň omeškania.

w) Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve
pripadne na sobotu, nedel'u, alebo iný deň pracovného vol'na alebo pracovného pokoja,
presúva sa povinnosť na predchádzajúci pracovný deň.

x) Zhotovitel' sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte
MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu
tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

V. 
Záruka

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez vád a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť)
rokov, s výnimkou časti diela, kde dodávatelia/zhotovitelia týchto častí poskytujú kratšiu
zarucnu dobu. V takýchto prípadoch platia zarucne doby poskytnuté
dodávatel'mi/zhotovitel'mi týchto častí, najmenej však 24 mesiacov. Záruka na všetky prvky
a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, že Objednávatel' si splní povinnosti
vyplývajúce zo záručných listov, návodov na použitie, návodov na údržbu a servis a/alebo
z príslušných technických špecifikácií.

2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávatel'
právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady Zhotovitel'a v lehote
dohodnutej s Objednávatel'om, najneskôr však do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odo
dňa písomnej reklamácie vady Objednávateľom Zhotovitel'ovi.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotovltel:
3.1 neodstráni vady diela v dohodnutom termíne podľa bodu 2. tohto článku alebo;
3.2 nepristúpi k odstraňovaniu vád diela v termíne požadovanom Objednávatel'om, najneskôr

však do 3 (slovom: troch) kalendárnych dní alebo;
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3.3 neodstráni vady Diela správne;
Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 4 tohto článku.

4. V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 3 tohto článku, tak Objednávatel' je
oprávnený:
4.1 požadovať od Zhotoviteľa zníženie Ceny Diela alebo;
4.2 odstrániť vady Diela sám a to na náklady Zhotoviteľa alebo;
4.3 zabezpečiť odstránenie vád Diela prostredníctvom tretej osoby a to na náklady

Zhotovitel'a.
Práva Objednávatel'a vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.

5. Náhradu nákladov podľa bodov 3 a 4 tohto článku môže Objednávateľ vykonať vystavením
faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 3 a 4 tohto článku, pričom takáto faktúra je
splatná do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia Zhotovitel'ovi.

6. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác diela v priebehu realizácie diela, ako
aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené chybným zaobchádzaním
s dielom Objednávateľom po prevzatí diela.

7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to
písomnou formou Zhotovitel'ovi.

8. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za
ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, V prípade, že pri odstraňovaní vád došlo k výmene jednotlivých
častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitel'ovi.
Preukázatel'nosť odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na
vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je povinný
riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecno-záväznými predpismi a
technickými normami.

3. Pri plnení predmetu zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.

4. V prípade, že Zhotoviteľ nemôže plniť záväzky zmluvy a ukončenie realizácie stavebných prác
podľa čl. I je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať Objednávatel'a.

5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.

6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore so svojmu
povinnosťami, je Objednávatel' oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil
vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety
vstupuje na pracovisko Zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. O výsledku kontroly sa vyhotoví
zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k predmetu zmluvy.

7. Objednávateľ je oprávnený pri hrubom porušení povinnosti Zhotoviteľ okamžite zastaviť
výkon dodávania služby, nariadiť Zhotovitel'ovi okamžité opustenie pracoviska, privolať
orgány činné v trestnom konaní, nadriadených zástupcov objednávateľa, iné zložky štátnych
orgánov (inšpektorát práce, úrad životného prostredia a pod.), písomne zachytiť priebeh
porušenia výkonu dodania stavebných prác, žiadať písomné stanovisko Zhotoviteľa
stavebných prác pri porušení jeho povinností vyplývajúcich mu z dohody, Zmluvy alebo
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Prílohy č.2 - Harmonogram prác.

8. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné
pokyny, dané mu Objednávateľom na realizáciu stavebných prác, taktiež ak pri realizácii
stavebných prác zistí skryté prekážky, znemožňujúce realizovanie stavebných prác
dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu
Objednávateľovi,

9. Ak Zhotoviteľ počas plnenia predmetu zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu na majetku
Objednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu nahradí v plnej výške.

VII.
Zmluvná pokuta

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo
časovom Harmonograme prác alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným
protokolárnym odovzdaním diela má Objednávater právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 500,- EUR za každý aj začatý týždeň omeškania.

2. Ak bude Zhotoviteľ vomeškaní s riadnym a včasným odstránením vád a nedorobkov
oznámených Objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o
odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania až do
ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne, pokiaľ ide o havarijný stav je
zmluvná pokuta vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho
odstránenia havarijného stavu.

3. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek
druhu o viac ako 90 dní, vyplývajúceho z tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na úrok z
omeškania vo výške 0,1% z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.

4. Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných strán na
náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za
primerané.

VIII.
Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávatel' môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo odobrať
Zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať
tretími osobami na náklady Zhotovitel'a bez ohľadu na jednotkové ceny určené v Prílohe Č. 1
z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie
tejto zmluvy:

a. Ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a
začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy o viac ako 10 (desať) dní.

b. Ak Zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto
zmluvou

c. Ak Zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov uvedených v časovom
Harmonograme prác o viac ako 10 (desať) dní.

d. Ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup Zhotoviteľa je
nepravdepodobné, že Zhotovitel' dodrží termíny plnenia podla tejto zmluvy.
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e. Ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na
vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie

f. Ak dochádza k zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych
vzťahov Zhotoviteľa

2. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác a
výkonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto článku zmluvy má Objednávateľ
v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 10% z ceny diela bez DPH. Zhotoviteľ je ďalej povinný nahradiť škodu a
preukázateľné zvýšené náklady, ktoré vzniknú Objednávateľovi predlženirn lehoty realizácie
stavby a náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov Zhotoviteľovi a
následným zadaním realizácie diela inému Zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny
zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s
doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania vád jeho plnenia.
Zmluvnou pokutou teda nie je dotknutý nárok Objednávatel'a na náhradu škody v plnom
rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.

IX.
Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií

1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá
zmluvná strana povinná počas platnosti tejto Zmluvy apo dobu dvoch rokov po skončení
platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií
označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovať ani poskytovať tretím
stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej stranyaani ich využívať iným
spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Zmluvy.

X. 
Kontrola

1. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /audítu/ overovania súvisiaceho s dodaním
predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o
poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými
osobami, ktorými sú:

i. Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,
ii. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
iii. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
iv. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
v. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a ES,
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami
príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad
súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu
tejto zmluvy.

Xl.
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Záverečné ustanovenia

1. Neoddelite"nými prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1: Cenová a technická špecifikácia ponúkaného riešenia - Výkaz výmer
Príloha č. 2: Harmonogram prác v členení na jednotlivé činnosti (aj na CD)
Príloha Č. 3: Projektová dokumentácia ( na CD/OVO a pod.)
Príloha Č. 4: Elektronicka verzia rozpočtu projektu v MS Excel (na CD/OVO a pod.)
Príloha Č. S: Zoznam subdodávateľov (aj na CD)

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, jej platnosť skončí ukončením diela.

3. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého
na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

5. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť
riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa
zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory
z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.

6. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo
i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana,
ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej
zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za
všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá
zmluvná strana.

7. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.

8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch ako originál. Zhotoviteľ obdrží dva
rovnopisy.

9. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového
alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

10. Zmluva bola pred podpísaním nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

za Zhotoviteľa za Objednávatel'a

v obci Brestov dňa 21.06.2018 v obci Brestov dňa 21.06.2018
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Projekt: Stavebné práce - Hasičská zbrojnica Brestov - stavebné úpravyliadstavba
Spoločnosť: OPL s.r.o.

Týždeň
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Hárok obsahuje: II Krycjlist rozPOČt! 21 Re:kaoitulácia rozPOČtu ~

-
Späťnah<irok: Rekapituláda5\avb\I

KRYC! LIST ROZPOČTU

Brestov·haslčskízbrojnlCll

Objekt: 01 • ASR

KS:
Dátum:

Objednivatef: KO:

45480,00 I

Pečiatka

Pečiatka

37900,00
0,00

37900,00

rčc DPH:

lto:
IČO DPH:

Projektant:
IČO DPH:

Spr«ovatd: KO:

7S&o,OO

IČO DPH:

Pomimka:

NákladVlrOlpočtu
Ostatnénáklady

CenA bez DPH

20,00'1

Icena s OPH EUR

Projekt.Jnt SprACOVAteľ

Dátum a ro is: Dátum a podpis:Pečiatka

ObJednívltel' Zhotoviteľ

Dátum a oodois:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Brestqy.hislČsMzbrojnlca

Objekt: 01 . A~R

ObjedNvatef:
Zhotovitef:

D;itum:

ProJektant:
SpracovItel':

Koo·PopIs

1) Náklady z rozpočtu

Dl - Práce a dodávky
3 - ZvI!.léa komptetl1ékonštrukcie
01 . Pr~ce a dodávl<y
ät . Práce a dodévky

HSV - Práce a dodávky HSV
4-VOOofovnékonštrukcle

Dl - Práce a dodávky
01- Práce a dodávky
01- Práce a dodávky
01- Práce a dodavky
01· Práce a dodávky
01- Práce a dodávl<y
01- Práce a dodávl<y

766-l(onštrukciestolárske
PSV - Práce a dodávky PSV

764· Konštrukcieklolmpiarske

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cenacelkan [EUR]

37900,00

13 814,8]

2916,00
8271,31
2627,52

2398,10
2398,10

21586,82
293,65
975,42

6377,40
444),18
2966,34
6530,83
3851,98
100,25

100,25

0,00

37900,00

ROZPOČET

Objekt: 01 • ASR

8restov-haslčskízbtojmca

ObJedNViltef:
Zhotovitef:

'Od 'opi.

projel<tant:
SpraocOVltef:

Ml NfIontvo J.cf'Ilo1[EUR] ceM celkom [EUR] I
37900,00

13 814,8]
291600

lSl.89

125-4,011

176.17

827131
1.290

,,U 

U.JJ

15.000 19.92 

IJS.OOO 22CH.40 

\M,OOCl

O,"" 1519.$1 1061.10

Náklady z rozpočtu

Dl - Práce a dodávky
3- Zvislé a kom emé koeštrokde

•••••.••rI""no.ne(mllzlvímIcPOAflX •.•.. lOO
mmP2-44!1(1l.~.MVC.I.pldloPORf{)(

P'loečlcyztvimlcPORflX •.•.. l~mmP2·500
N.ďoých.nIM;(.IIf!)ldloPORflX

P'lKkyztvímlcPORfIX •.•.. I00mmP2·500
N'ďoých.n.lMVC.lopldtoPORflX

P~k':'!';'1«II.tf.pov-.ý;kydo4m",.

I'ORflXn,"'I'!lÝ"o,,,"~. d/ttQ7"lOmm

I'ORFlXltr""",,,,,, •• lk.dlH4..-00mm 

POfIFI)(Jtr~/IQUIIk.dllli1J'OOmm

PORFIXUropndvlofM

~otui.tropovdo.kOY'Í"h,tr,; •••• "ých,
>i.ikovýth.konlOl.-.ýth.'o-bob.U"óno-.ých.



01- Práce a dodávk

-
262752

Man\d\ri •••• lor.~pnlco~ •.• dDWho.
~ •• amliitl<yodO,lOdol,OOm,..y;kydo

St,rino'oln> YfUIXGZl. 10SD4M06, 180xlllO

150,000 1,11

'." 29,19

51,s.oo l."

150.000 1.41 

'."
15,'1

'..•.
1,5]

11'lO,~5 

1.55

S,4'

lH.OO

114,16

29,19

])).91

DftnontiÍil •••.••• r.hl<MoolI'".c ••.•.••••••
'~.podllhlmliú1<y ••.•• dO.aodol,OO

Odvo •••..•• l<ládku, •••••••• tovan1ch~ilrukcli
••~Ioc:~~h. ~.tokHWdých

,op.lol<zalld~nle,"ol~ ••••••• te<lily.
m>.~I!~bu", .• }Ut.Ub ••. tll7Ot.j,

2 398,10
239810

S47.11

aS6,56

HSV - Práce a dodávky HSV
-4- Yodorovnékonitrukde

'1,01

NoOrltifobkl • .;ubet~nkan'lt!A«.li
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VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

OPL s.r.o.
Szakkayho 1, 04001 Košice
IČO: 50056034 I DIČ: 2120160416
Zapísaná na Košice l, odd. Sro, vl.č.38187 IV
IBAN: SK 39 1100 0000 0029 4201 3488

www.opl.sk

Spoločnosť OPL s.r.o v zastúpení jej konatel'a Ing. Martin Lopušniaka týmto čestne vyhlasuje,

že nevyužije subdodávatel'ov pre predmet zákazky.

Košice
Doc. Ing. Martin Lopušniak, PhD. - konatel'


