
Z M L U V A O D I E L O 
Č. 14/2012/08421 /M/R 

0 realizácii stavebných prác na stavbe : 

.. Terminál Integrovanej dopravy v Senci" 
uzatvorenej v /mysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších zmien a doplnkov (ďalej len ,,/oD") 

I. Zmluvné strany: 
1. Objednávateľ: Mesto SENEC 

Mierové nam. 8. 903 01 Senec 
zastúpené: Ing. Karol K v á I - primátor mesta 
zodpovedný pracovník za technickú časť: Ing. Ján Gubáíii 

IČO: 00 305 065 
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a. s. 

c. ú.: 705 9005/5200 

2. Zhotoviteľ: CESTY NITRA a. s. 
Murgašova 6, 949 78 Nitra 

zastúpený : Ing. Juraj Serva, výkonný riaditeľ 
splnomocnený zástupca ('1 STY NI l'RA a. s. 

osoba oprávnená na rokovanie 
vo veciach technických: Ing. Juraj IVlarko. vedúci strediska I rnava 
J e k: 037/6920 516 
Fax: 037/6920 525 
Bankové spojenie : komerční banka a. S. , pobočka zahraničnej bank v. Bratislava 
Číslo účtu: 107-0057470257 X i oo 
IČO : 34 128 344 
DIČ: 2020410788 
EČDPH: SK 2020410788 
Zapísanv v reuistri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa. vložka č. 140/N 

11. Predmet zmluvy 

. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa: 
a) názov stavby: Terminál Integrovanej dopravy v Senci (ďalej len ..dielo") 
b) miesto stavby: Železničná ulica. Senec 
c) podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom : Ing. areh. 
Radovanom Danielom v kvalite ustanovenej touto dokumentáciou. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že \ súlade so svojou súťažnou ponukou verejnej súťaže \\ hlásenej 
vo Vestníku VO č. 572012 zo dňa 22. 03 2012 zabezpečí pre objednávateľa dodavku a 
realizáciu prác stavbv uvedenej v odseku I tohto článku, t.j, predmet zákazky. Nedeliteľnou 
súčasťou zmluvv je taktiež Položkový odbvunv rozpočet (Príloha č. I) tejto zmlúv v 
spracovaný V súlade s výkazom výmer Pl> a ďalšími podmienkami tejto zmlúv} a verejnej 
súťaže. 
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Stavba pozostáva / nasledovných objektov: 
SO 01 Al : Spevnené plochy a chodník} 
SO 01 A2 : Odvodnenie spevnených plôch 
SO 01 A3 : Stavebná časť - Mestský mobiliár 
SO 02 A4 : Zabezpečenie osvetlenia terminálu 
SO 03 A5 : Informačný systém 
SO 03 A6 : Kamerový systém 
SO 04 A7 : Terénne a sadové úprav) 
Ide o revitali/áciu vonkajších plôch autobusovej a vlakovej stanice Senec na Železničnej ulici / 
južnej strany Slnečných jazier, V projekte je riešená obnova povrchov p ístupovej 
komunikácie, obratisko autobusov, parkoviská a chodníky, rieši sa odvodnenie plôch 
komunikácií a parkovísk uličnými vpusťanii do odlučovača ropných látok. Prístupová 
komunikácia /ostáva zachovaná . vymení sa len jej asfaltový povrch za systémovú dlažbu. 
Ostatné riešené plochy: autobusové výstupišlia. nástupištia, parkovacie státia a chodník) budú 
kompletne zrekonštruované na celú hrúbku konštrukcie, povrch bude z betónovej dlažby 
Projekt rieši taktiež výmenu starých svietidiel na oceľových stožiaroch za nové a doplnenie 
nových svietidiel snovým uzemnením a káblami uloženveh v zemi, inlbrmačnv systém, 
kamerový systém spojený s centrálnym kamerovým systémom pomocou optických káblov, ako 
i mestský mobiliár. Terénne a sadové úpravy pozostávajú z odstránenia starej neudržiavanej 
zelene, úpravy plôch, nave/enie novej zeminv a vysiatie trávnika vrátane úprav okolo 
existujúcich stromov. 
Zaradenie predmetu zmluvy v zmysle spoločného slovníka obstarávania CPV : hlavnv 
sIovník"45233 123-7. 45233 1 61-5, 45223300-9. 45232400-6, 453 161 10-9.45112700-2 

Súčasť predmetu zmluvy a jeho cenv musí byť taktiež v prípade potreby spracovanie 
dopracovanie projektu (časti projektu) do podrobnejšej úrovne (RP. konštrukčná 
dokumentácia, dielenská dokumentácia) vrátane jej schválenia na príslušných orgánoch štátnej 
správ) (napr. TI SR. SPP). Súčasťou predmetu zmluvy a jeho ceny je i spracovanie projektu 
skutočného vyhotovenia stavby a vypracovanie porealizačného geometrického plánu v troch 
vyhotoveniach, 

Súčasťou zhotovenia diela realizácie prác a tým i súčasťou cenv musí byť taktiež: 
a)naloženie na dopravný prostriedok a okamžitý odvoz a likvidácia (uloženie na skládku) 

vzniknutého (vybúraného materiálu) odpadu v zmysle zákona o odpadoch 
hidoprava dodávok a materiálu na stavbu, presun hmôt vedľajšie súvisiace náklad) vč. 

zariadenia staveniska. 
cjopatrenia potrebné z hľadiska bezpečnosti realizácie prác vrátane zabezpečenia prac počas 

prevádzky susediacich komunikácií plôch, ako i bezpečnosti a ochranv zdravia vlastných 
pracovníkov a verejného priestoru, činnosť zodpovedného stavbyvedúceho v zmysle 
platného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom pláne a stavebnom poriadku v /nem 
neskorších predpisov (stavebný zákon) 

dpninimalizácia obmedzení a výluk komunikácií z hľadiska prístupu k existujúcim objektom. 
čo taktiež znamená v prípade potreby i prácu počas víkendu alebo sviatkov, dočasné 
dopravné značenie a vytýčenie podzemných inžinierskych sieti pred začatím prác 

e)v prípade narušenia existujúcich zariadení, objektov, plôch, vedení a komunikácií počas 
realizácie prác zľtotoviteľom ich uvedenie do pôvodného stavu 

Hlavné technické a organizačné požiadavkv pre realizáciu diela sú definovane: 
a) platnvmi zákonmi a normami STN v SK 
b) garančnou lehotou, ktorú objednávateľ požaduje minimálne 48 mesiacov odo dna 

odovzdania a prevzatia diela 
c) súčasťou odovzdania a prevzatia musia by ť platne alestv (certifikáty, doklad) o zhode) 
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použitých dodávok, materiálov a výrobkov, predpísané skúšky (vrátane 1. úradnej 
skúšky1), kontroly a revízie v zmysle plalny'eh zákonov, predpisov a noriem a potrebne 
taktiež pre účely kolaudačného konania 

d) mmimali/áeia plochy 'ariadenia staveniska, objekty zariadenia staveniska objednávateľ 
neposkytuje 

e) pri realizácii diela je potrebné dodržiaval všeobecné platné predpisy a zvyklosti 
z hľadiska ochrany a bezpečnosti pri práci, ochrany životného prostredia a ekologických 
požiadaviek, vrátane minimalizácie vplyvov prác na výluky existujúcich komunikácií, 
chodníkov a parkovísk s prípadným využívaním víkendov, resp. sviatkov 

f) pri realizácii diela postupovať v súlade a na základe projektu organizácie dopravy, ktorý 
je riešený v PD v časti SO 01 A I : Spevnené plochv a chodníky, výkres e. 7 , a súčasne 
podľa požiadaviek prevádzkovateľa autobusovej dopravy v tejto lokalite 

g) minimalizácia tvorby medziskládok vybúraných materiálov, resp. dodávok a materiálov 
h) minimalizácia hluku, obmedzení a vy luk 
i) potvrdenie ukončenia prác vrátane požadovaného rozsahu a kvality bude predmetom 

obstarávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác. 
6. Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy za podmienok tejto zmluvy prevziať a zaplatiť 

dohodnutú cenu podľa skutočne vykonaných prác a platobných podmienok dohodnutv'eh v tejto 
zmluve. Objednávateľ si vyhradzuje pravo nerealizovať zákazku v prípade neposkytnutia 
finančných prostriedkov z fondov f'l . 

7. Zhotovíte!" CPSTY M I R A a. s. ako dodávateľ projektu je povinný strpieť výkon 
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí \ Í P Z223 11)22000601 na realizáciu aktivít 
projektu ..Terminál integrovanej dopravy v Senci". a to oprávnenými osobami v zmvsle článku 
12 V/P a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

8. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom ro/sahu zoznámil s rozsahom predmetu plnenia, že sú mu 
známe technické podmienky na realizáciu prác a že disponuje dostatočnými kapacitami a 
potrebnými odbornými znalosťami. 

III. Dodacia lehota 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá a zrealizuje dielo v rozsahu a obsahu podľa či. II. tejto zmluvy: 
a) začatie prac : po schválení procesu VO Riadiacim orgánom - Ministerstvom 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a následným podpisom dodatku k Zmluve o 
Nenávratnom finančnom príspevku, resp. 14 dní od odovzdania staveniska 

h) ukončenie prac podpisom preberacieho protokolu: najneskôr 07 2013 
c) postup prác podľa dohodnutého časového harmonogramu, ktorý zhotoviteľ spracuje a 

odsúhlasí s objednávateľom najneskôr do 21 dní odo dňa odovzdania a prevzatia 
staveniska. 

IV. Cena a platobné podmienky 

1. Cena za zhotovenie diela podľa či. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako 
pevná cena v zmysle zákona č. 18/1996 /. z. o cenách v znení neskorších /mien a doplnkov vo 
výške Položkového odbytového rozpočtu podlá Prílohy č. I a predstavuje 462 500.- ( bez 
DPH. celkovú cenu 20 % DPH 555 000,- i. slovom ( päťstopäťdesiatpäťlistc eur). 

2. Cenu za zhotovenie diela, dojednanú v tejto zmluve podľa odseku I tohto článku, zhotoviteľ 
vyfakturuje objednávateľovi po odovzdaní a prevzatí prác jednotlivých ucelených funkčných 



častí, ktoré budú dohodnuté v harmonograme podľa článku III. ods. I. písm. c) tejto zmluvy. 
Súčasťou faktúr} bude aj potvrdenie o uložení fakturovaného množstva odpadu /výstavby na 
povolenej skládke. 

3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, údržbu a vypratanie 
zariadenia staveniska zhotoviteľa. 

4. Cena za zhotovenie diela bude obsahovať všetky položky pre spracovanie dokumentácie 
skutočného vyhotovenia stavby, zhotovenie, zriadenie, skúšame, ktoré má vykonať /holoviteľ. 

5. ľinancovanie diela bude prebiehať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác. 
6. Súpis skutočne /realizovaných prac je podkladom pre fakturáciu zmluvnej cen\. /hotoviieľ 

dostane zaplatene za množstvo skutočne vykonanej práce pri použití sadzieb uvedených v 
ocenenom výkaze výmer pre každú položku. 

7. Ak dôjde počas zhotovenia a výkonu prac. k návrhu na /menu v kvantite, kvalite, či druhu 
dodávky voči dohodnutým podmienkam tejto zmluvy, s dopadom na cenu a termín plnenia 
diela, dohodnú zmluvné strany zodpovedajúcu zmenu ceny a termínu plnenia dodatkom k tejto 
zmlúv k. po schválení tejto zmenv riadiacim orgánom - Ministerstvom pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR. 

8. Objednávateľ má právo u zhotoviteľa objednať naviac práce a /hotov i teľ ich musí vykonať po 
uzatvorení dodatku k tejto zmluve. 

[>. Na naviac práce, ktoré sa vyskytnú počas realizácie a sú zapísané v stavebnom denníku, je 
/hotoviieľ povinný vopred vypracovať a odsúhlasiť doplnok rozpočtu. Ocenenie naviac prac a 
dodavok bude jednotkovými cenami platnými pre toto dielo v cenovej úrovni dohodnutej 
v prílohe č. 1. Naviac práce a zmeny je možne ľakturoval po podpise dodatku k zmluve 
uzatvoreného v súlade s platným zákonom č. 25/2006 /. /.. o verejnom obstarávaní. 

10. Všetky zmenv. doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene. budú ocenené sadzbami a 
cenami uvedenými v prílohe č. I. tejto zmluvy. I hradene budú az po odsúhlasení 
objednávateľom a obojstrannom potvrdení dodatku k zmluve uzatvoreného v súlade s platín'm 
/akonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní., pri dodržaní postupu podľa bodu 7 tohto 
článku. 

1 1. Nové položky musia byť kalkulované rovnakým spôsobom, ako bola vypočítaná cena. t.j. pri 
použití rovnakých réžií, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materiálov. 

12. /hotoviieľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri 
včasnom upozornení objednávateľom, na nedostatky na strane zhotoviteľa. 

13. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela bude faktúra vystavená zhotov iteľom ako 
daňový doklad na základe a po odsúhlasení a podpísaní súpisu vykonaných prác ucelenej častí 
diela. Faktúra je splatná do 90 dní ouo dňa jej odovzdania objednávateľov i. 

14. Faktúry, ktoré predloží zholoviteľ odberateľovi, musia obsahovať nasledovné údaje: 
a) číslo zmluvy, označenie faktúry a jej číslo, fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely DPH 
b) názov a sídlo organizácie veriteľa a dlžníka ( obchodne meno a adresa ). 
c) predmet diela, súpis vykonaných prác potvrdený zodpovedným pracovníkom objednávateľa 
d) deň odoslania faktúry, zdaniteľného plnenia a lehotu jej splatnosti. 
e) označenie peňažného ústavu a č. u. na ktorý má byť plaiené, 
ť) pečiatku a podpis oprávnenej osoby. 

15. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené \ odseku 14 tohto článku. 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju znoloviteľovi na prepracovanie. V takom prípade sa preruší 
plynutie splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi. 

16. Objednávateľ neposkytne zálohoví platbu, 
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V. Záruka - zodpovednosť za vady 

1. Zhotoviteľ /odpovedá /.a lo. že dielo bude mať vlastnosti dohodnuté \ tejto zmluve. 
2. ZhotovitcT zodpovedá za vady, ktoré dielo ma v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 

vady. ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli 
spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli 
spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri 
vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil 
objednávateľa a ten na ich použili trval. 

3. Objednávateľ je oprávnený v prípade nesplnenia podmienok uvedených \ tejto zmluve za 
vady uplatniť tieto nároky: 

a) bezplatné odstránenie vád opravou, ak sú vady oprav iteľné v priebehu troch dní 
b) odstúpiť od zmlúv v bez poskytnutia dodatočnej lehoty, ak ide o vadu neodstrániteľnú 

a dielo nie je užívaniaschopné. 
c) požadovať primeranú zľavu / ceny, minimálne 20 % /. ceny diela, ak ide o vadu 

neodstrániteľnú, alebo odstrániteľnú s neprimeranými nákladmi, pričom dielo bude 
užívania schopné, lýmlo vysporiadaním sa dotknutá časť dodávky považuje za 
dodanú bez vady. 

4. Záručná lehota je dohodnutá na 48 mesiacov a začína plynúť zápisničným odovzdaním a 
prevzatím diela zholoviteľom objednávateľovi bez vád a nedorobkov. 

5. Zmluvne strany môžu riešiť zodpovednosť za vady aj iným spôsobom, na ktorom sa 
dohodnú. 

6. Zjavné vady, t.j. viditeľné vady diela musí objednávateľ písomne oznámiť a uplatniť pri 
prebraní diela, inak jeho právo zo zodpovednosti za zjavné vady zanikne. 

7. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto 
zmluve a všeobecne záväznými technickými normami (STN). I platnenie zodpovednosti a 
oznámenie vád musí bvť podané písomne a v dohodnutej dobe. Musí obsahovať označenie 
vady. ako sa prejavuje a návrh vybavenia - spôsob odstránenia vád. 

8. Zisťovanie vád 
a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať prácu zhotov iteľa a upozorniť ho na akúkoľvek 

vadu. ktorú nájde, ľakalo kontrola nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce. 
b) Objednávateľ môže zhotoviteľovi nariadil vyhľadanie vady. odkrytie a odskúšanie 

akýchkoľvek prác (častí diela) u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné. 

VI. Obchodné tajomstvo 

1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré boli zverené 
zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto 
informácie nepoužije pre iné účely, než na plnenie podmienok tejto zmluvy. 

2. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, klore sú dostupné tretím 
osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom. 

VII. Odstúpenie od zmluvy 

I. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve. 
zakladá oprávnenie odstúpiť od tejto zmluvy tej strane, ktorá je tým dotknutá a za podmienok 
ustanovených v sj§ 344-351 Obchodného zákonníka. 

5 

Úyr 



Objednávateľ alebo /hotovíte" môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou 
podstatného porušenia /m I u v y čo /načne obmedzí úžitky vyplývajúce /o zmluvy. 
Podstatným porušením zmlúv} je: 
a) ak ide o nedodržanie parametrov, termínov a podmienok podľa či. II.. III a V. tejto zmluvv 
b) prekročenie termínu ukončenia prac uvedeného v článku III.. ods.l.. písm. b) tejto zmluvy o 

viac ako 45 dní. 
c) neodstránenie vád a nedorobkov podľa pripomienok objednávateľa v dohodnutých 

termínoch 
d) nezabezpečenie finančných prostriedkov M strany objednávateľa trvajúce viac ako 160 dní. 
Odstúpenie od zmluvy z iného dôvodu ako je uvedené \ odseku 3 tohto článku je možné len v 
tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej strane primeranú lehotu s písomným 
upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi. 
Platby pri odstúpení od zmluvv 

a) Ak sa od zmkivy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany /liotoviteľa. objednávateľ 
vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia 
od zmluvy) a má nárok na úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z 
porušenia zmluvv. 

b) Ak celková čiastka, na ktorú ma objednávateľ nárok prevyšuje platbv prislúchajúce 
zhotoviteľovi. rozdiel musí byť považovaný /\ pohľadávku objednávateľa voči 
zhotoviteľov i. 

e) Pokiaľ /holovileľ od zmluvv odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, /hotoviteľ 
vyčísli náklady, ktoré mu / toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie 
objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta 
platby (predtým preplatené), ktoré zhotov iteľ dostal až do dňa vydania predmetného 
potvrdenia. 

VIII. Podmienky vykonania diela 

Zhotoviteľ v ykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 
Zhotovíte!" je povinný viesť stavebný denník o vykonaných prácach, v zmysle zákona č. 
237 2000 /. /.. ktorým sa dopĺňa stavebný zákon č. 50/1976 Zb. 
Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvv postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej 
profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisv (Stavebný zákon a s 
nim súvisiace predpisy a nariadenia, ktoré stanovujú zásady pre výstavbu) a podmienky tejto 
zmluvv, Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi 
objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami 
a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správ\ a verejnej spravv vydaných pred zahájením 
a počas realizácie stavby. 
V prípade porušenia resp. nesplnenia týchto povinnosti bude objednávateľ prípadné sankcie 
uplatňovať u zhotov iteľa. 

hotov iteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhovujúce vlastnosti vecí. ktoré od neho 
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela zápisom v 
stavebnom denníku. Ak túto povinnosť zhotoviteľ splnil, nezodpovedá za nemožnosť 
dokončenia diela, pokiaľ objednávateľ na použití odovzdaných vecí a dodržaní uložených 
pokynov trvá. 
Zhotoviteľ /odpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a za 
poškodenie vedení a inžinierskych sietí, ako i zabezpečenie potrebného bezpečnostného 
znavenia. 
Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie ľvzického majetku mesta. 
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vlastníkov susedných nehnuteľností a súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým 
dôjde počas realizácie prác. alebo ako dôsledok vykonávania prac v rámci ZoD. Zhotovíte]' 
nenesie zodpovednosť v prípade vyššej moci. 

8. Zhotovíte!" /odpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a v celom objekte, súviace s jeho 
stavebnou činnosťou, /hotovitel odstráni na \lastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho 
činnosti. 

'•). Zhotoviteľ vykoná dielo \ /mysle kvalitatívnych a technických podmienok určených 
v príslušných S I N a predpisoch platných \ čase odo\ /dávania diela. 

K). Zhotoviteľ je zodpovedný za 
a) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby 
b) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a 

pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti /a vyučovacie práce. 
I I. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác /istí chybná poloha, chybné výšky, rozmery 

alebo umiestnenia akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady 
odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či u/ je k náprave vyzvaný stavebným dozorom alebo 
nie. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov písomne odovzdaných 
objednávateľom, bude sa postupovať v /mysle odseku 4 resp. ods. 5 tohto článku. 

12. Počas vykonávania prác na diele zhotoviteľom. má tento právo hospodárenia na predmetnom 
diele, pokiaľ objednávateľ začne svojvoľne využívať neodovzdané a neprebraté dielo, 
/odpovedá /.a všetky škody spôsobené na diele 

13. Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas výstavb) 
spôsobí. 

14. Zodpovedný Stavbyvedúci za vykonávanie prác zo strany zhotoviteľa je určený Ing. I'ubomír 
Balá/ik ktorý má odbornú spôsobilosť \ zmysle stavebného zákona, ev. Č. 10827*20*. (Príloha 
č.2) 

i5. Objednávateľ sa zaväzuje, že odovzdá zholoviteľovi uvoľnené a vypratané stavenisko pre 
vykonávanie stavebných prác tak. aby zhotOVÍteP mohol na ňom začať práce v súlade 
s projektom a s podmienkami zmluvy. 

16. Zhotoviteľ môže s písomným súhlasom objednávateľa, poveriť iný subjekt k zhotoveniu 
niektorých prác. Tento súhlas nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti stanovenej 
v ZoD.' 

17. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu objednávateľa. 
18. Po ukončení každej pracovnej smeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie lak. aby 

nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom. V prípade vzniku akejkoľvek škody na majetku alebo 
zdraví tretích osôb nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť a /avä/uje sa uhradiť škody v plnom 
rozsahu týmto osobám. 

19. Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný: 
a) udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok. 
b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred v stupom na verejné komunikácie. 
e) zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska 

2t). Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie od 
objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú resp. majú 
vykonávať práce v súlade so ZoD. 

21. Zhotoviteľ je povinný /jednať poistenie pre obdobie od termínu začatia až do termínu 
ukončenia stavebných prác proti poškodeniu alebo /ničeniu majetku iných osôb spôsobené 
činmi alebo nedbalosťou zhotoviteľa. proti usmrteniu alebo zraneniu osôb spôsobené činmi 
zhotoviteľa, alebo jeho nedbalosťou, poistenie proti poškodeniu diela a materiálov počas 
výstavby. (Príloha č. 3) 
Kópiu poistného certifikátu na min. výšku 760.000 t predloží zhotoviteľ objednávateľovi. 

7 



najneskôr do 15 dní po obojstrannom podpise ZoD na realizáciu. Objednávateľ si vyhradzuje 
právo neuhradil' žiadnu faktúru, pokiaľ mu poistná zmluva, resp. poistný certifikát nebudú 
predložené. 

22.St_vk objednávateľa so zhotov ileľom bude vvkonávaný pomocou záznamov \ stavebnom 
denníku, kontrolnými dňami konanými I \ týždenne a ďalšími potrebnými a dostupnými 
formami - v\zaduje sa však písomná forma. 

IX. Zmluvné pokuty a uplatňovanie náhrady škody 

1. Za nedodržanie termínu realizácie prác podľa či. 111.. odsek 1. tejto zmluvy zaplatí zhotov iteľ 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 330.- HUR za každý deň omeškania. 

2. Zhotov i teľ zaplatí objednávateľovi pokutu: 
a) ak nezačne odstraňoval -' lamované vadv v dohodnutom termíne 165.00 ( za každv 

deň omeškania 
b) ak neodstráni vadv v dohodnutom termíne 165.00 < za každý deň omeškania. 

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje /holovilcľa jeho zodpovedností vyplývajúcich z tejto 
zmluvv. 

3. Zhotov iteľovi nevzniká povinnosť zaplatit zmluvnú pokutu podľa odseku 1. a 2. tohto cíánku 
po dobu omeškania z dôv odov na strane objednávateľa. 

4. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry, zhotov iteľ vyúčtuje úroky z omeškania vo 
výške 0.04 % z dlžnej sumy za každv deň omeškania stí zaplatením faktúr) . 

5. Pri uplatňovaní a úhrade náhrad) škôd sa zmluvne strany budú riadiť ustanoveniami íjej 373 až 
386 Obchodného zákonníka. 

X. Vyššia moc 

1. Pre účely tejto zmluvv sa za vyššiu moc považujú prípad), ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu 
ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohrôm), pod. 

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do troch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, 
strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmlúv) vo 
vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. \k nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na 
vv.ššiu moc. právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom jeho doručenia druhej 
zmluvnej strane. 

XI. Vlastnícke právo na zhotovovanú vec a nebezpečenstvo škody na nej 

1. Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej prechádzajú na 
objednávateľa dňom odov'dania a prevzatia diela, uvedenom v zápisnici o odovzdaní a 
prevzatí diela. 

XII. Záverečné ustanovenia 

1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou vyslovene 
neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, 

2. Obsah tejto zmluvv je možné meniť a doplňovať len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa v \ zaduje dohoda o celom obsahu. 

S 

Xp 



4. Zmluvné strany sa dohodli na tom. že v prípade rozporov ohľadne /men\ alebo zrušenia 
záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy budú riešiť formou rokovaní na úrovni štatutárnych 
zástupcov. Ak sa spor nepodarí vyriešiť uzavretím dohody alebo zmieru. je kL.zca zo 
zmluvných strán oprávnená požiadať o rozhodnutie sporu príslušný obchodný súd. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, / ktorých po dva dostane každá zmluvná 
strana. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení 
na webovej stránke objednávateľa. 

7. Zmluvné sírany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve Mestom Senec 
za podmienok zákona C. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov. 

8. Zmluvné strany sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že 
táto nebola uzah orená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ju podpisujú. 

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluv\ sú prílohy: 
r č. I Kalkulácia ceny - položkovity odbytov} rozpočet 

č. 2 Kópia spôsobilosti stavbyvedúceho 
č. 3 Kópia poistného certifikátu i podľa článku i'llí ods. 21) 

V Senci. dňa 06. 09. 201 2 V Nitre, dňa S . ' . . . . . ' . ^ ^ 

,' 

, - - podpísané 
podpísané v < 
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Názov stavby 

Názov objektu 

Názov časti 

Objednávateľ 

Projektant 

Zhotoviteľ 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
Terminál integrovanej dop ravy v Sene! 

Mesto Senec 

Cesty Nitra a, s, 

Rozpočet číslo Spracoval 

Merné a účelové jednotky 

JKSO 

EČO 

Miesto 

IČO DIČ 

Dňa 

07.06,2012 

Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 

0 0,00 0 

Rozpočtové náklady v EUR 

A Základné rozp. náklady 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

HSV Dodávky 113 866,84 

Montáž 348 633,16 

PSV Dodávky 

i Montáž 

" M " Dodávky 

0,00 

0,00 

0,00 

Montáž 0,00 

ZRN (r. 1-6) 462 500,00 

20 HZS 0,00 

Projektant 

Dátum a podpis 

Objednávateľ 

Dátum a popis 

Zhotoviteľ 

< 

Dá um a podpis 

í ^ ^ . - ^ 
^ s 

B Doplnkové náklady 

8 Práca nadčas 

9 Bez pevnej podl. 

10 Kultúrna pamiatka 

11 

12 DN(r.8-11) 

21 Kompl. činnosť 

Pečiatka 

Pečiatka 

CEJlTNITRA,a.s. 
w u r g a i o v a 6 

y^ O: 3 4 1 2» *Aň 

Pec 
- 1 

Jatka 
1 -

0,00 0 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

C Vedľajšie rozpočtové náklady 

13 Zariadenie staveniska 

14 Mimostav. doprava 

15 Územné vplyvy 

16 Prevádzkové vplyvy 

17 Ostatné 

18 VRN z rozpočtu 

19 VRN (r. 13-18) 

22 Ostatné náklady 

D Celkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 

24 20 % 0.00 DPH 

25 20 % 462 500.00 DPH 

26 Cena s DPH (r. 23-25) 

E Pripočty a odpočty 

27 Dodávky objednávateľa 

28 Klzavá doložka 

29 Zvýhodnenie + -

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

462 500,00 

0,00 

92 500,00 

555 000,00 

0,00 

C, 00 

0,00 



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 
Stavba: Terminál integrovanej dopravy v Senci 

Objekt: 

Časť: 

JKSO; 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 
Dátum: 

Kód 
1 

Mesto Senec 

Cesty Nitra a. S. 
07.06.2012 

Popis 
2 

Cena celkom 
3 

0 

M 
D3 

D4 

D5 

06 

07 

D8 

D9 

D3 

D4 

011 

DG 

D7 

D12 

D10 

013 

D14 

0 

D15 

D14 

D16 

D14 

0 

D17 

D10 

HA 1 : Rekonštrukcia a dobudovanie prestupného terminálu 

SO 01 A1 - Spevnené plochy a chodníky 

ZEMNÉ PRÁCE 

ZÁKLADY 

SPEVNENÉ PLOCHY 

POTRUBNÉ ROZVODY 

OSTATNE PRACE 

PRESUNY HMÔT 

SO 01 A2 • Odvodnenie spevnených p l ô c h 

ZEMNÉ PRÁCE 

ZÁKLADY 

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 

POTRUBNÉ ROZVODY 

OSTATNÉ PRÁCE 

SO 01 A3 - Stavebná časť - Mestský mobil iár 

Práce HSV 

SO 02 A4 - Zabezpečenie osvetlenia terminálu 

Montážne práce 

HA 2 : Elektronický informačný a zabezpečovací systém terminálu 

SO 03 A5 - Informačný systém 

Montážne práce 

SO 03 A6 - Kamerový systém 

Montážne práce 

HA 3 : Prevedenie terénnych a sadových úprav 

SO 04 A7 - Terénne a sadové úpravy 

Práce HSV 

Celkom 

382 979,25 

23S 608,87 

37 094,69 

3 719,38 

125 285,49 

2 696,79 

62 518,50 

4 294,02 

37 590,71 

10 311,70 

387,63 

4 667,47 

19 411,88 

2 812,03 

92 946,56 

92 946,56 

16 833,11 

16 833,11 

72 776,79 

61 592,73 

61 592,73 

11 184,06 

11 184,06 

6 743,96 

6 743,96 

6 743,96 

462 500,00 

CESTY Ní,8A,a.S. 
Murgaiova 6 

84978 NITRA 
ICO: 3 4 l 2 i ^ 4 
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Slovenská komora stavebných inžinierov 

O s v e d č e n i e 
o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti 

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že 

Ing. Ľubomír Balážik 

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 

v znenf neskorších predpisov pre výkon činnosti 

s odborným zameraním 

stavhvvedúci 

Inžinierske stavby 

s evidenčným Číslom 
10827*20* 

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe 
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovania stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov. 

12.12.2007 
Dátum vydania 

prof. Ing. Dušan Maj duch, PhD, 
Predseda SKSI 

JU J 

ĽT U 



Allianz (m) 
Slovenská poistbvňa 

POISTNÝ CERTIFIKÁT 
INSURANCE CERTIFICATE 

Poistník / 
Poficy Holder: 

Poistení / 
fnsured: 

COLAS SA. 
7, Plače René Clair 
926 53 Boulogne Billancourt, Francúzsko 

Inžinierske stavby, a. s. 
Priemyselná 7, 042 45 Košice 
IČO: 31 651 402 

Cesty Nitra, a. s. 
MurgaSova 6, 949 78 Nitra 
ICO: 34 128 344 

Rozsah krytia / 
Scope of Coverage: 

Poistná doba / 
Insurance Periód: 

COLAS SA. 
7, Plače René Clair 
926 53 Boulogne Billancourt, Francúzsko 

a všetci ich dodávatelia a subdodávateľa a všetky strany spojené s kontraktom pokiaľ 
ich dodávky prebiehajú na zmluvnom základe a boli zahrnuté do poistnej sumy 
and a// contractors and suoconŕractors and a// oŕner ŕnteresfed parties corsnected w/íh 
the project as their detiveríes am based on the contract and included in the sum insured 

Stavebné poistenie proti vštkým rizikám dojednané v rozsahu poistných 
podmienok rámcovej poistnej zmluvy 
Construction all risks insurance according to agreed 
insurance terms and conditions of operí cover master policy 

od 01.01.2012 
since 01.01.2012 

max. 36 mesiacov stavebné práce 
max. 36 months construction tvorfcs 

Poistná suma / 
Sum Insured: 

max. 36 mesiacov záručné obdobie 
{24 mesiacov rozšírené krytie + 12 mesiacov základné záručné krytie) 
max. 36 months maintenance 
(24 months extended maintenance + 12 months visits maintenance) 

34 500 000,00 EUR 

V Bratislave, 22. Februára 2012 
In Bratislava, 22"d February 2012 

^jtisášssiase 
DltJSiOjlSi 

podpis a pečiatka poisíovateľa 
Sign and Stamp of/nsurer 


