
PriJolla č.5: Náv 

RAMCOVA DOHODA na dodanie stavebnch prác 
(d'alej len „zmluval 

uzatvorená podra § 269 ods. 2 a § 409 Obchodného zdkonnika, zalon č. 513/1991 Zb. 
v zneni neskoršich predpisov medzi tSinito zm1uými stranami 

Objedni 
Nizov: 
Adresa sidla: 

tatutAmy 7á s tupca 
ICO: 
Die: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
telef6nne čislo: 
e-mail: 

Obec Lesné 
Lesné 81. 071 01 Michalovce 
Peter BOBÍK — starosta obce 
00325431 
2020738973 
Prima banka, a. s. Č. 6. 4201093002/5600 
SK85 5600 0000 0042 0109 3002 
+421 56 649 82 33 
obeclesneginail.com   

(d'alej len „Objednávater") 
a 

Zhotoviter: 
Ohchodné meno: RAVOZA s.r.o. 
Sidlo: 	 Vinné 3662, 072 31 Vinné 

50310810 
IC DPH: 	SK2120270328 
Štatutárny zdstupca: Ing. Rastislav Vojna 
ZApisanY: Obchodny register Okresného s6duKošice I., Oddiel:Sro, Vložica č.: 39100IV 
Bankové spojenie: CSOB as. 
!BAN: 	 590 
telefónne čislo: 
e-mail: 

(d'alej len „Zhotoviterl 

Preambula 

Táto zmluva sa uzatvára ako vysledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávani a o zmene a dopineni niektorych zákonov v zneni neskoršich predpisov (ďalej 
„thkon o verejnom obstarávanr). Objednávater-  verejn5,  obstarávater na obstaranie predmetu tejto 

zmluvy pou2i1 postup verejneho obstarávania v zrnysle § 117 zákona o verejnom obstarávani s 
názvom: „ĹJ prava priekop v obci Lesné", ktore bolo vyhlásene dňa 27.08.2021 a írspešryS,m 
uchadzačom sa stab Zhotoviter. Na základe vyhodnotenia sút'ai'nch pornik predlo2en5,ch v rámci 
predmetného postupu zadávania zákazky zmluvne strany uzavretim tejto zmluvy prejavujú svoju 
ye:4'u dohodnúč  podmienky a spôsob realizácie predrnetu zálcazky v zmysle vyhlásenej zákazkv. 



Článok 1 

Predm et zmluvy 
1.1 Predmetom tejto ziiluvy je: tprava priekop v obei Lesné"v súlade s V:4",kazom výmer. 

Návrhom na pinenie kritérii, ktoré sú neoddeliternou súčasfou tejto zmluvy. Zhotovite sa 
zavazuje zhotovit' dielo, za podmienok určenych v tejto zmluve. 

L2 Predmet zmluvy pozostáva z čiastkových etáp (tísekov a ucelených celkov): 
SO 01 - lqtrubnenie odvodriovacej priekopy „a" 
úsek č. 1 - PF I -PF3 
úsek č.2 - PF3-PF5 
úsek č.3 - PF5-PF7 
úsek Č.4- PF7-PF 1 0 
úsek 	- PF10-PF13 
úsek č.6 - PF13-PF16 + žrab posIedn):' úsek 20m + prekládku plyn.pripoj 
SO 02- Oprava odvodtiovacieho rigolu „b" 
SO 03 - f1prava a čistenie satokovej zbernej §achty 

Tieto etapy sa budú robit' postupne podfa požiadaviek Objednávatera (obce) a who, 
korko bude mat' Objednávater k dispozicií periaLlych prostriedkov pre vykonanie tej, 
ktorej etapy. 

Očelom tejto zmluvy je ustanovit ramcové zmiuvné podmienky pre uzatváranie čiastkových 
objednávok ( ďalej len „objednávok" ) medzi objednávaterom a zhotoviterom, s cierom 
z_abezpečif dodanie stavebných prác podra ucelených celkov (ucelených itsekov) podra 
predmetu zmluvy v závislosti od požiadaviek a potrieb objednávatera, za podmienok 
ustanovených touto uhluvou a jednotlivými objednávkami. 

1,4 Vzijomné práva a povinnosti zmluvných strán sa buck.' riadif ustanoveniami tejto zmluvy, 
pokiar objednivka uzavretá medzi zmluvnými stranami na ziklade a v rozsahu tejto unluvy 
neustanovi inak. 

1.5 Zhotoviter je podra tejto unluvy povinný vykonaf dielo v súlade s predloženou dokumenticiou 
a podra pokynov Objednávatera. Zhotoviter sa zaväzuje odovzdaf vykonané dielo 
Objednávaterovi riadne a včas. 

1.6 Zhotoviter vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so vgetkými 
relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto sivislosti ako odborne 
sp(5sobilá osoba so sktísenosfami v oblasti realizácie predmetu zmluvy nemá žiadne otázky di 
pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podkiady a tieto nevykazujit žiadnu vadu, na 
ktortí by mal Objednávatera upozomif alalebo ktorá b mohla komplikovat realizáciu 
samotného diela. 

balej Zhotoviter vyhlasuje, že mal na štidium podkladov a pripravu realizicie diela dostatočný 
časoq priestor a so všetkými relevantnými skutočnosfami sa podrobne oboznámil. 

1.8 Sitčasfou diela sů  aj tie price a dodávky, ktori nie sti v ponuke Zhotovitera výslovne uvedené, 
ak ide o price a dodávky, ktorých potreba vypiva z bežnej organizácie price Zhotovitera alebo, 
ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by nepinilo požadovaný 
tíčel alebo, ak ich potreba obvyk le vyplýva z povahy diela. 

1.9 Objednivater za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončene dielo 
bez vád a nedorobkov. Objednávater za podmienok uvedench v tejto zmluve zaplati cenu diela. 



1.10 	Dielo je vykonane riadne, pokiar nemá žiadne vady, je v sulade s touto zmluvou a jej 
prilohami, ako aj v súlade so všeobecnYmi zâväznými právnymi predpismi a inymi 
aplikovaternymi predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami oreánov verejnej spravy, pokiar je 
poulitern6 na dojednanY učel a pokiar má vlastnosti uvedene v tejto zmluve a jej prilohich. 

dánok 2 

Miesto, čas a spi:isob pinenia 

Miestom pinenia je: k.ú. obce Lesné podra dohodnuteho harmonogramu pre jednotlive etapy 
pinenia predmetu zmluvy. 

2.2 Zhotoviter sa zat äzuje zrealizovať  stavebni prace do 4 rokov po oficiálnom (protokolárnom) 
odovzdani staveniska Objednávaterom v lehotách podra vecného, časového a finančneho 
harmonogramu, v závislosti podFa vystavenYch objednavok. 

2.3 Zhotoviter je povinnY bez meškania pisomne ozi Arnie Obj nivaterovi vznik akejkorvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebnYch prac a má za následok prediženie 
dohodnutej lehoty ukončenia stavebnYch prac. 

2.4 Predmet pinenia podra tejto unluvy bude ukončenY protokolárnym prevzatim zrealizovaného 
diela medzi Objednávater a Zhotoviterom. Zhotoviter je povinnY aj pri odovzdávani Usti diela, 
pokiar sa dielo nezrealizuje v celku, ale po častiach (funkčnych úsekoch) Objednávaterovi 
predložif dokumenty a doklady, ktore budir potvrdzovať  uloženie stavebneho odpadu na 
registrovanú skládku odpadu, certifikáty-  použitych materiálov na diele a ine doklady potrebne k 
riadnemu uživaniu diela. Pokiar bude akYkorvek doklad absentovať, dielo alebo 'cast diela sa až 
do času jeho predloženia považuje za neodovzdane. 

2.5 Ak Zhotoviter pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, 	väzuje sa 
Objednivater toto dielo prevziat' aj v skoršom ponúknutom term me. 

2.6 Zhotoviter je opravnenY prerusiť  price na diele v pripade zásahu vyššej moci, ktorou je 
prekážka. ktora nastala nezivisle od vale zmluvnej strany povinnej pinit' a bráni jej v spineni 
povinnosti uloženej touto Linluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutim alebo opatrenim 
správneho organu, pokiar nemôže predpokladať, že by povinna zmluvná strana mohla túto 
prekálku alebo jej následky prekonať  alebo odstránif a taktiež, že by mohla túto prekážku v 

čase vzniku záväzku predpokladať. Ta zásah vy•šše' j mod sa považuje najmä vojnovY konflikt, 
vYskyt povodni, zemetrasenie, generälny štrajk, uskutočnenie archeoloRickeho prieskumu, 
začatie správnych konaní v d6sledku vYskytu vzácnych rastlin alebo živočichov v lokalite, v 

ktorej sa má nachadzať  dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnuti správnych orgánov, 
ktore bránia vykonu diela. 

Č.limok 3 

Cena za dicks 

3.1 

	

	luvná cena diela sa povazuje za cenu maximálnu a nemennú, ktoráje platná a závazna počas 
celej doby vYstavby a2 do úpIneho a riadneho ukončenia diela. 

3.1.1 celková zmluvna cena bez DPH 	87 499,37 eur 
3.1.2 sadzba 20% DPH 	 17 499,87 eur 

3.1.3 celková zrnluvná cena vrátane DPH 104 999,24 eur 
(slovom. Jednostoštyritisicdeváťstodevärdesiatdeväť  eur a dvadsaťš 	ntov) 

3.1.4 Ak uchadzač  nie je platcom DPH. na  skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označenim 
„Nie som platcom DPH". 

3.2 Celková cena sa skladá z cien za jedno 	etapy (úseky a ucelen6 celky) takto: 



Nizov predmetu obsraravania: 
cena eur bez DPH 

Celková cena eur 
DPH: 	 $ DPH: 

SO 01 - Zatrubnenie odvodňovacej 1  
priekopy , 

69 225,96 13 	45.19 	j 	83 071,15 

z totto Gsek 5 	PF1-PF 
6 165.1 1233.02 	7 398,13 

z t . 	u 	- PF3-P 
6 638.97 7,79 	j 	7 966,77 

-ek 't.3 	5-PF7 
7550.83 1510.17 906099 

- Z ono úse 	PF7-PFO 
280,64 2 656,13 15 936,77 

z 	- 5 	0-P 1  
13 539,40 2 707.88 16 247,28 

Z 'cho u 	- PF13-PF16 	žrab 
s. 	ni 	20m 	+ 	prekiädxu 1 

ptyn.pnpky 15m  

22 051,0 
4 410 	0 	26 461,21 

S002 - Upravaodvodňovacieho 
rígolu . b** 

13 	1,64  
2711,53 	16 269,17 

SO 03 - Uprava a 	stew 
útokovej zbernej - c, 

3 515.77 703,15 	 4 218,93 

Ostatné náklady zo sú . 00 240,00 1 440,00 

..Cprava priekop v obci 
Lesné-  - spolu 

87 499,37 17 499,87 104 999,24 

3.3 Cena diela je stanovená najmä na základe celkovej cenov j ponuky Zhotovítera podrobne 
š-pecifikovanej podra oceneného vykazu vYmer a návrhu na pinenie kritérii. Zmluvné 
jednotkové ceny dodávanYch prác uvedené v Prilohe Č. 1 a Prilohe č.2 tejto unluvy zaheňajú 
všetky náklady Zhotovitera na riadne zhotovenie predmetu pinenia zmluvy a platia po celú dobu 
pinenia. 

3.4 Zhotoviter berie na vedomie, že price budú vykonávané na základe požiadaviek Objednávatera 
podra jednotlivych etip pinenia, pričom rozhodujúcim faktorom pre pinenie je skutočnosf, di 
má Objednávater dostatok finančnYch prostriedkov z vlastnYch zdrojov.  

3.5 V zmluvnej cene diela sú zahrnuté vsetky priame a nepriame náklady Zhotovitera spojené so 
zhotovenim predmetného diela vrátane všetkYch vyrobnych, prevádzkovYch a 
administratívnych réžit Zhotovitera ako aj nákladov na súvisiace pinenia vrátane dodávaterskej 
dokumentácie, revizii, sIdgok, atestov a certifikátov a d'altich obdobnych nákladov a ré2ii, ktoré 
sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkYch zmluvnYch vykonov a na vykonanie diela. 

3.6 Dohodnutá cena diela je koneČná a nemožno ju navy§ovaf. Zhotoviter nemá nárok na ďaišie 
úhrady za dielo a to ani za price a dodávky naviac, pokiar tieto objednávater písomne 
neobjednal, ani v pripade zmeny kurzu EUR-a, vygšej mod (napr. počasia), havárii, pokút di 
chYb v cenovej ponuke zhotovitera, prepoČtoch na strane zhotovitera, inych zistení súvisiacich s 
cenou. 

3.7 Zhotoviter má právo zohradnif opodstameny nárast den vplyvom inflácie podra Statistického 
úradu SR. tzv. Index cien, ktorú vydiva CENEKON a.s. raz štvrfročne podra klasífikácie 
stavieb a to pisomne zdokumentovanYm a podpisan,-m opodstamením nirastu cien a Dodatkom 
ku zrnluve. 

3.8 V pripade nutnosti upravy ceny nad rámec ponúknutej ceny z d6vodu prác naviac o sum, ktorá 
nevyhnutne meni sumu nákladov ačelne vynaloženych zhotoviterom, ktoré zhotoviter 



hodnoveme preukáže a objednivater ich pisomne objedná za price spojené s dielom sa tieto 
budit riešif bez nového verejného obstarävania, v stIlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávani. 
Takúto zmenu ceny alebo práce naviac musi najprv objednávater pisomne objednaf, pritom 
pinenia naviac musia byf nad rimec zmluv-y. Objednávater na taktíto zmenu ceny diela musi 
byi' bezodkladne pisomne upozomenY zhotoviterom tak, aby objednivaterovi zbytodne 
nevznikali daltie náklady a aby bol dodriany termin odovzdania diela. Neobjednané tovary, 
price a služby, alebo vykonané bez objednávky objednávatera. Či nad rimec zmItivy 
objednávater neuhradi a zhotoviter na ich Uhradu nerná nárok. 

Člinok 4 

Platobné podmienky 

4.1 Vykonané price podra 61. 1. bod 1.2 tejto zmluvy bude zhotoviter fakturovaf priebežne na 
základe vykonania jednotlivYch etáp pinenia, pridom rozsah vykonaného diela musi zodpovedat' 
dohodnutym podmienkam podra stipisu vykonanYch prác odstlhlaseného a potvrdeného 
stavebnYm dozorom Objednávatera, v ktorom je potrebné presne dodržat terminol6giu podra 
projektovej dokumentácie (nizov stavby, oznadenie stavebnej časti, atď.). Zhotoviter je povinny 
predlolif stípis vykonanYch prác na odsiihlasenie stavebnému dozorovi Objednivatera 
najnesk& 10 pracovnych dni pred požiadavkou na ich odsúhlasenie. Stavebny dozor 
Objednávatera je povinnY potvrdif stípis vykonanych prác najnesk& do 10 pracovnych dni od 
jeho obdriania. V pripade. ak súpis vykonanYch prác obsahuje chyby, stavebny dozor 
Objednivatera ho s presnYm definovanim chYb resp. nedostatkov vriti Zhotoviterovi na 
prepracovarne. Ak stavebnY dozor Objednávatera do 10 pracovnYch dni od obdr2.ania stípisu 
vykonanYch prác neoznámi zhotoviterovi pripomienky, mä sa za to, že s predloženym súpisom 
vykonanYch prác súhlasí. Na základe odsúhlaseného a potvrdeného stípisu vykonanYch prác 
mdie Zhotoviter vystavif faktúru. 

4.2 Zhotoviteľ  vystavi faktúru najneskôr do troch dni od odsalasenia Súpisu vykonanych prác a 
dorudi ju Objednivaterovi. Splatnosf je do 30 dni odo dňa jej doručenia Objednivaterovi 

4.3 Objednávater zaplati Zhotovnefovi cenu za dielo na základe protokolimeho odovzdania časti 
diela Zhotoviterom. Zhotoviter je povinnY pri protokolárnom odovzdani časti diela predložif 
Objednávaterovi certifikáty poulitych materiálov. 

4.4 Faktúra konedného vynčtovania bude staveni do 15 dni od preberacieho konania, na ktorom 
Objednivater prevezme dielo od Zhotovitera. 

4.5 Akékorvek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsáhlasif v zmysle ustanovenia § 547 
Obchodného zákona a takisto legislativne zrneny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirážky. 

4.6 Cena za uskutodnenie stavebnYch prác musi byf stanovená v zmysle zákona NR SR C..1811996 Z. 
z. o cenách v zneni neskoršich predpisov, vyhiášky MF SR 6.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon o cenách. 

4.7 Faktúra musi obsahovaf ná ež tosti podra § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v zneni neskoršich predpisov. Objednávater je oprávneny namietat' vecnú a formálnu 
správnosf a típInosf faktúry, di jej povinnych priloh najneskdr do uplynutia lehoty jej 
splatnosti. Novi lehota splatnosti začina plynút' od doručenia opravenej, zmenenej alebo 
dopinenej faktúry do sidla Objednávatera. 

4.8 Objednávater neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

4.9 V pripade nerealizovania diela vdbec alebo časti diela nevznikne Zhotoviterovi prá -o na 
vystavenie faktúry Objednávaterovi. 



4.10 Zmluvné strany sa doh 
	

že pohradávky vzniknuté z tohto 	uvného vzčahu nie je možne 
post6pif tretej osobe a ani založif v prospech tretej osoby. 

Článok 5 

Trvanie zmluvy 
5.1 Zhotoviter sa zaväzuje vykonávač  činnosti, v rozsahu čl. 1 tejto Linluvy, po celti dobu rea izácie 

stavby, s terminom realizácie stavebných prác na základe Objednávok vystavenYch 
Objednávaterom. 

5.2 Zmluva sa uzatvára na dobu štyroch rokov, alebo do ukončenia všetkych objektov SO 01, SO 02, 
SO 03 36 časti objektu SO 01 projektu, špecifikovaneho v článku 1. bod 1.2 tejto unluvy, kde 
každý rok po dobu platnosti Rámcovej zmluvy Objednávater vystavi Objednávku v závislosti 
od vyšky fmanč6ch prostriedkov na tú ktorn časč  podra ucelenych časti objektov SO 01. SO 
02 a SO 03 a 6 časti objektu SO 01. 

5.3 V pripade ak Objednávater nebude disponovač  tinančnymi prostriedkami z vlastnych zdrojov k 
uvedenému projektu alebo niektorej z časti projektu, nevznikne tYmto nárok Zhotoviterovi na 
odplatu za nevykonane činnosti v zmysle tejto zmluvy, do ukončenia platnosti tejto Zmluvy. 

tlánok 6 

Osobitné ustanovenia 
6.1 Objednávater je povinny odovzdat' stavenisko Zhotoviterovi a Zhotoviter je povinný prevziar 

stavenisko najneskôr 5 pracovnych dni pred začiatkom real izácie prác. 

6.2 Zhotoviter má právo Nykonávač  všetky price spôsobom, pri dodriani bežnych a primeranYch 
technologickych postupov, ktore považuje za najrYchlejši k riadnemu zhotoveniu diela pri 
rešpektovani ričelu tejto zmluvy, požadovanej kvality, zmluvnych terminov, harmonoeramu 
prác. 

6.3 Zhotoviter sa zavăzuje poskytovač  Objednávaterovi počas zhotovenia diela nevyhnutné 
informácie a požadovanú súč innosč. 

6.4 Zriadenie. prevádzkovanie. likvidäcia, vypratanie a vytistenie zariadenia staveniska je zahrnuté 
v cene dicta, 

6.5 Zhotoviter je povinnY viesč  stavebny dennik, do ktoreho bude zapisovat' všetky skutočnosti 
rozhodujOce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinny v dennych 7i7namoch zapisovač  írdaje 
o časovom postupe prác, ich akosti, klaje o počte zamestnancov, počte mechaniz_nrov 
a množstve realizovanych druhov prác. Povinnose viese stavebny dennik konČi protokolárny-m 
odovzdanim a prevzatim diela. 

6.6 Zhotoviter je povinn:y vyzvat' Objednivatera na kontrolu časti diela, ktoré budti ďalším 
postupom prác zakryte. a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovne dni vopred. Ak 
Zhotoviter nespini uvedenn povinnosč, je povinny umoinič  Objednávaterovi vykonanie 
dodatočnej kontroly a znášač  niklady s tym spojene. V pripade, ak sa Objednávater nedostavil 
na kontrolu, na ktorn bol riadne pozvanY, môže Zhotoviter pokračovač  v realizácii diela. Ak 
irčase na kontrole Objednávaterovi znemožni prekážka, ktorn nemohol odstranie, môže bez 
zbytočného odkladu požadovač  vykonanie dodatočnej kontroly. 

6.7 Všetky zmeny je Zhotoviter povinnY zdavodnie zápisom do stavebneho dennika. Zmeny 
materi.álov nesmú mat' vplyv na kvalitu diela a mtiže k nim dôjse iba za vyslovneho pisomného 
súhlasu Objednávatera. 



6.8 Zhotoviter preberá v pinom rozsahu zodpovednose za vlastné riadenie postupu prác, za 
bezpečnose a ochranu zdravia vlastnYch pracovnikov i pracovnikov subdodávaterov a ostatnYch 

m pozvanych osôb na stavbu, počas celeho jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie 
predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platnych požiarnych predpisov. 
Mandatär je povinnY zabezpečie vybavenie protokolárne prevzatych stavenísk bezpečnostnym 
značenim v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkich na bezpečnostne 
zdravotne označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviter je povinny 
dodržiavat' všetky predpisy, normy, vyhliŠky a zákony tykajiice sa BOZP. Zhotoviter berie na 
vedomie, že čast' prác m6ie bye vykonávaná za pinej prevádzky Objednávatera a zav-ázuje sa 
zabezpečie a označif stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zarnestnancov Objednávatera alalebo 
tretich osôb. 

6.9 Zhotoviter je povinny pinie ohlasovaciu povinnose v pripade vzniku mimoriadnych udalosti 
(úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušnYm Štátnym orgánom a vznik takejto udalosti 
oznámie neodkladne aj Objednavaterovi za tIčelom objektivneho vyšetrenia a prijatia 
preventivnych opatrení. 

6.10 Zhotoviter je povinny použit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktore majtí take vlastnosti, aby 
na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej tldržbe zaručená požadovaná 
mechanická pevnosf a stabilita stavby, požiarna bezpečnose, hyglenicke požiadavky, ochrana 
zdravia a iivomeho prostredia a bezpeČnose pri užívani stavby. 

6.11 Zhotoviter zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstränie všetok odpad, ktory 
je vYsledkom jeho činnosti na svoje náklady. 

6.12 Objednávater od zhotovitera vyžaduje systematickY pristup k ochrane iivotneho prostredia vo 
všetkYch etapách stavebnYch prác. Pristup spočiva vo vyrvoreni, zavedeni a udržovani správne 
štruktúrovaneho systemu environmentilneho manažerstva, ktory je súčasfou celkového systemu 
riadenia a stivisi so všetk3;Ini prvkami environmentálneho správania zhotovitera. 

6.13Objednivater je oprivnenSe kontrolovae sp6sob uskutočnenia diela Zhotoviterom 
prostrednictvom zodpovednej osoby alebo projektanta.  

6.14 V pripade opakovanYch poraeni pracovnych povinnosti, vyplyvajticich z tejto zrnluvy. 
Objednivater vypovedä nnluvu. Objednávater m6že zmluvu kedykol'vek čiastočne alebo v 
celom rozsahu vy'povedae v zmysle prislušnYch ustanoveni zäkona č. 51311991 Zb. ObchodnY 
zákonnik v zneni neskoršich predpisov. 

6.15 lido ramcovú dohodu je M02116 ukončif aj pisomnou vypoved'ou ktorehokorvek účastnika 
dohody aj bez uvedenia dôvodu. VYpovedná lehota je v pripade rámcovej dohody dvojmesačna 

a začina plymif vždy od prveho dňa kalendárneho mesiaca nasledujtíceho po kalendärnom 
mesiaci, v ktorom bola doručená vypoved' druhemu tíčastnikovi dohody. Vypovecr tejto 
rámcovej dohody musi mat' pisomnii formu a musi bye doručená druhemu účastnikovi dohody 

inak je neplatná. 

6.16 Ukončenim platnosti tejto rámcovej dohody zanikajú všetky práva a povinnosti fičastnikov 
dohody, ktore súv nej zakotvene, okrem nárokov na úhradu za už poskytnute pinenia, 
speisobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnen6 zniluvné, resp. zákonné sankcie a iiroky, ako 

aj povinnosť  mičanlivosti. 



Článok 7 

Zmluvné sankcie 

7.1 V prípade porušenia zmluvných zavazkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnYch 
sankciách: 

7.1.1 v prípade, že bude Zhotoviter v ometkaní s ukončením diela, alebo jej časti podra Objednávky, 
je Zhotoviter povinny zaplatif Objednávaterovi zmluvnti pokutu vo vYtke 0,1 % z ceny diela za 
každY deň  omeškania. 

7.1.2 v prípade, ak je Zhotoviter v ometkaní s odstránenim vád a nedorobkov diela aalebo s 
nástupom na odstránenie vady vo vYtke 200,- Eur za každy aj začaty den omeškania, 

7.2 Zhotoviter má právo požadovaf od Objednávatera ärok z omeŠkania v prípade, ak Objednávater 
nezaplatí cenu za dielo a to po mámom uplynutí dodatočnej lehoty 15 dní odo dria doručenia 
písomnej vyzvy Zhotoviterom vo vytke podra vteobecne záväznych právnych predpisov. 

7.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitera povinnosti spinif bez zbytočného odkladu 
porušenä povinnosf, ani akychkorvek inych povinnosti podra tejto unluvy, najmä vykonaf 
dielo včas. 

7.4 Zhotoviter sa zavázuje odtkodnif Objednávatera v pripade, ak porušením povinnosti Zhotovitera 
podra tejto zrnluvy alebo v stívislosti s touto nuluvou d6jde k uplatneniu nárokov alebo sankcií 
zo strany príslutnYch orgánov verejnej správy alebo tretich osab voči Objednávaterovi, a to 
v pinom rozsahu tYchto nárokov di sankcií. 

Článok 8 

Záručná lehota 

8.1 Zhotoviter zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy je zhotoveny podra technickeho zadania, 
projektovej dokumentácie, vykazu vYrner a podmienok tejto Zmluvy a le počas záručnej lehoty 
bude mat' vlasmosti dohodnuté v tejto Zmluve. 

8.2 Zhotoviter zodpovedá za vady, ktore predmet má v čase jeho odovzdania Objednávaterovi. Za 
vady, ktore sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá Zhotoviter iba vtedy, ak boll 
spôsobene porušením jeho povinností. 

8.3 Záruená doba je dohodnutá na dobu 60 mesiacov, ktorá sa vzfahuje na riadne dokončenú etapu 
a začina plynne samostatne pre každii etapu diela, a to odo dňa odovzdanie a prevzatia danej 
etapy Objednávaterovi. Na stroje a zariadenia. ktore may] zäručny list vydany vyrobcom. sa  
záruka riadi tymto záručnym listom. 

8.4 V čase tnania záručnej doby má Objednávater nárok na bezplame odstránenie vady. Za vadu sa 
nepovažuje chyba, ktorá sa v-yskytla v d6sledku neprimeraneho užívania, ämyselného 
poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii. 

8.5 Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní Objednávater bezodkladne po zistení tejto vady 
pisomnou formou u Zhotovitera. 

8.6 Zhotoviter sa zavazuje začaf s odstraňovanim prípadnych vád predmetu zákazky v zmysle bodu 
8.2. 8.6 tohto Článku Zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplamenia oprávnenej 
reklamicie Objednávatera a vady odstránif v čo najkrattom technicky možnom čase. Termin 
odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. 



8.7 Vady a nedorobky zistene pri preberacom konani budú zapisané v preberacom protokole 
o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstránenia. Dalej bude dojednaný 
postup, resp. spolup6sobenie Objednávatera pri ich odstraňovani. 0 odstrineni všetkych závad, 
resp. nedorobkov sa v-yhotovi záznam, ktorY bude dokladom pre tbradu zadržanej čiastky 
faktúry. 

dánok 9 
Záverečué ustanovenia 

9.1 Zmluva nadobúda plamost" dňom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a tíčinnose dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovenim § 47a ods. 1 Občianskeho 
zäkonnika. 

9.2 Zmeny tejto zmluvy možno uskutočňovaf len pisomnymi dodatkami, podpísanými oboma 
zmluvnymi stranami. Dodatky budti tvorif neoddeliternú súčast" zmluvy. Tieto dodatky j 
možne' uzatvorit' len v súlade s ustanovenim § 18 zákona o verejnom obstarávani. 

9 	Neoddeliternou s6čast'ou tejto zmluvy je Priloha č. 1 Položkovitý ocenený vykaz "ý me 
rozpočet a Priloha 6. 2 —Návrh na pinenie kritérii. 

9.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva rovnopisy sú určene pre Objednivatera a dva 
rovnopisy pre Zhotovitera. 

9.5 Práva a povinnosti zmluvnych strán. ktore nie sú upravene v tejto zmluve, sa riadia prislušnYmi 
ustanoveniami zákona č. 513/1 991 Z-b. Obchodny zákonnik v znern neskoršich predpisov a 
ustanoveniami ostatnYch vkobecne závaznych právnych predpisov platnych na územi SR. 

9.6 Zmluvne strany si zmluvu prečitali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluvu uzavreli  
slobodne, vákne, zrozumiterne, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

9.7 Prilohy Zmluvy: 
Priloha č. 1 PoložkovitY oceneny vykaz 	zpočet 
Priloha Č. 2 — Návrh na pinenie kritérii 

12 -10- 1011 
V Lesnom 	  

12-10-2821 

a  	 ZąZhotoviteľa 

statusta ob,x Lesne - 
072 31 Vinn6 3130 
ICO: 50 310 810 

IC DPH -  SK2120270328 
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