
ZMLUVA O DIELO

„Chodník pod cintorínom“

Podľa ustanovení € 536 - 565 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

|. Zmluvné strany
1. Objednávateľ: Obec Ďurďošík
so sídlom: 044 45 Ďurďošík
zastúpeným: Ivetou Hadašovou, starostkou obce
bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu vo formáte IBAN; SK86 0200 0000 0000 1822 6542
IČO: 00324124
Tel.: 055/696 52 15
E-mail: durdosik.obec©gmail.com

ďalej len „objednávateľ“

2. Zhotoviteľ: MOJPROJEKT s.r.o.
so sídlom: Tichá 474/17, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca: Ing. Katarína Turošíková
|Čo: 47 078 642
DIČ: 202 374 76 93
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK53 1100 0000 0029 2589
Registrácia: OR OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 39306N
Tel.: 0908 459 404
E-mail: turosikova©mojprojektsk

ďalej len „zhotoviteľ“

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu a dohodli si tieto práva a povinnosti:

I|. Predmet zmluvy a miesto plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených, vykonápre objednávateľa dielo na horeuvedenej stavbe, ktoré zmluvné strany špecifikujú takto: „Chodník podcintorínom“ vsúlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou autorizovanou projekčnou kancelárioulng. Červeňák zo dňa júl 2021 a scenovou ponukou akalkuláciou zo dňa 19. 08. 2021, ktorá tvoríneoddeliteľnúprílohu č. 1 k tejto zmluve.
2. Po realizácii zhotoviteľ odovzdá Objednávatel'ovi Diela aj projektovú dokumentáciu skutočnéhovyhotovenia, ktorá bude obsahovať všetky potrebné doklady k úspešnej kolaudácii a informácie k ďalšiemuužívaniu Diela respektíve prípadnej potrebnej oprave alebo rekonštrukcii.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržanívšeobecne platných kvalitatívnych a technických podmienok.
4. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s 5 46d stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v zmysleďalších zmien a doplnkov a 5 28 vyhlášky č. 453/2000 v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorou savykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávat“ dielo podľa tejto zmluvy.

. Objednávatel' sa zaväzuje za riadne vykonané a objednávateľom prevzaté dielo zaplatiť dohodnutú cenu.7. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania dielazhotovitel'om a prevzatia diela objednávateľom a investorom diela. Zhotoviteľ potvrdzuje, že disponujetakým oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebne. Zhotoviteľ sa zaväzujevykonať Dielo osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností v súlade s príslušnýmiustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
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Ill. Cena diela
1. Cena za dielo, ktoré je podľa čl. Il. predmetom tejto zmluvy, je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996

Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z.z. ako
cena víťazná v uskutočnenom procese obstarávania.

2. zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na
materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu
diela v rozsahu výkazu výmer.

3. Cena diela: Bez DPH: 58 765,78 €
DPH: 20 %: 11753,16€
s DPH: 70 518,94 €

Názov položky cena bez DPH v eur DPH v eur cena spolu s DPH v eur

SO 01 - Chodník pod
. . 38 196,88 7 639,38 45 836,26cintorlnom

80 02 - Opornémúry 20 568,90 7 113,78 24 682,68

cena celkom 58 765,78 11 753,16 70 518,94

4. Objednávateľ sa zavázuje zaplatiť zhotovitel'ovi za podmienok uvedených v tejto zmluve, dohodnutú cenu
za dielo, ktorá je rozpočtovaná - fakturačná v prílohe ZoD a je neoddeliteľnou súčasťou ZoD ako príloha č.
- Položkovitý rozpočet.

5. Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená cena zohľadňuje všetky náklady pre realizáciu uvedeného diela to
znamená všetky práce a dodávky, odborné posudky, revízie, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce a
činnosti, ktoré budú potrebné pri realizácii Diela, na odovzdanie a prevzatie Diela (napr. preberacie
protokoly a i.), alebo kjeho odovzdaniu do užívania.

6. V cene je zahrnutý celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a
odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia Objednávatel'ovi riadne nakladanie s odovzdaným
predmetom zmluvy.

7. Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy - stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a
úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi (základné a vedľajšie rozpočtové náklady +
režijné náklady + primeraný zisk). Cena v požadovanom členení (bez DPH, sadzba a výška DPH v % a
vrátane DPH v €) musí vychádzať z oceneného Výkazu výmer.

8. Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná počas platnosti tejto Zmluvy na
rozsah prác podl'a predloženého výkazu výmer a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce
zhotoviteľa spojené s vykonaním diela. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane
zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene
sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku
DPH.

9. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto" (tzn. na základe skutočne vykonaných prác)
odsúhlasených stavebným dozorom. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ
Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez
stratného).

10. Pri zmenách, práce budú ocenené max. na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú
obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny 2 výkazu výmer - Rozpočtu okrem prípadov, keď
takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny dohodnuté medzi objednávateľom a
zhotovitel'om, pričom tieto ceny budu založené na ekonomickyoprávnených nákladoch.

11. Cenu diela je možne zmeniť len na základe dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť prerokovaný a
schválený objednávateľom a zároveň musí byť v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní.

12. V cene sú zahrnuté aj náklady na vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.
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iV. Čas plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo objednávateľovidiela najneskoršie v termínoch uvedených

v bode IV., 2.
2. Termín začatia: do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
3. Termin ukončenia: do 3 mesiacov odo dňa začatia výstavby
4. Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať všetky prípadné podmienky poskytovateľa NFP, resp. dotácie (aj

na lehotu výstavby) a pokiaľ bude potrebné upraviť niektore body zmluvy, tak pristúpia na takúto zmenu.
5. Neplnenie termínov, ktoré zhotoviteľ po upozornení objednávateľom v primeranej lehote neodstráni, sa

bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.

V. Platenie diela
V oblasti platenia za vykonanie diela sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať Zhotoviteľovi cenu za dielo postupne v priebehu vykonávania diela
podľa priebehu prác na základe čiastkových faktúr vystavovaných Zhotoviteľom mesačne, vystavených do
15. dňa nasledujúceho mesiaca Fakturovaná cena musí vecne a finančne zodpovedať objemu
vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu podľa zíst'ovacích protokolov potvrdených
oprávnenou osobou Zhotoviteľa a odsúhlasených oprávnenou osobou Objednávateľa.

2. Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi zaplatiť rozdiel medzi celkovou dohodnutou cenou a
Objednávateľom uskutočnenými úhradami čiastkových faktúr na základe konečnej faktúry. Zhotoviteľ
doručí Objednávateľovi konečnú faktúru do siedmich dní od odovzdania a prevzatia riadne a včas
vykonaného diela. Neoddeliteľnou súčast'ou konečnej faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzati diela
podpísaný zmluvnými stranami. Konečná faktúra bude obsahovať súpis faktúr s uvedením ich čísla a
skutočne zaplatených čiastok.

3. Okrem náležitostí uvedených v zmluve, bude faktúra v súpise vykonaných prác a dodávok obsahovať
jednotlivé výmery a jednotkové ceny. Výmery musia byť schválené zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa
vo veciach technických, najneskôr v lehote troch dní od ich obdržania.

4. Faktúra bude obsahovať potrebné náležitosti daňového dokladu. Jej súčasťou bude súpis vykonaných prác
a dodávok, podpísaný oboma zmluvnými stranami, originál protokolu o odovzdaní a prevzatí zmluvného
diela.

. Lehota splatnosti faktúry je 60 dni od jej vystavenia objednávateľovi.
6. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.

O'!

Vi. Podmienky vykonania diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne v termíne určeného Objednávateľom podľa bodu

IV.2. Zmluvy.
2. Objednávateľ pre finančné plnenie zmluvy plánuje využiť finančné zdroje z regionálneho prispevku Úradu

podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.
. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

4. Pri odovzdaní staveniska Objednávateľ vyčlení pre Zhotoviteľa priestor pre sklad materiálu a náradia, určí
body napojenia elektrickej energie a studenej vody. Zabezpečenie podružného merania spotrebovanej
elektrickej energie na základe dohody. Spotrebované média výlučne na účely predmetu diela bude hradiť
Objednávateľ. Zhotoviteľ zabezpečí v prípade zabratia verejného priestranstva príslušné povolenia a bude
hradiť náklady s tým vzniknuté.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri rešpektovaní
všetkých zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky.

6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
7. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo za predpokladu splnenia podmienok

tejto zmluvy objednávateľom.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade so záväznými normami platných v Slovenskej republike.
9. Za škody vzniknuté haváriou počas zhotovovania diela, ktorá nie je zapríčinená objednávateľom zodpovedá

zhotoviteľ.
10. Opatrenia z hľadiska BOZP ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy prác zabezpečuje

zhotoviteľ.
11. Zhotoviteľ zodpovedá za akékoh/ek poškodenie, zničenie a stratu materiálu / tovaru určeného na

zhotovenie diela, ako aj za zranenie a usmrtenie osôb, ku ktorým dôjde počas alebo v dôsledku
vykonávania prác v rámci tejto zmluvy o dielo.
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12. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. || tejto zmluvy.
13. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a subdodávateľov.
14. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku. Odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú

výsledkomjeho činnosti.
15. Zhotoviteľ nesmie obmedzovať svojimi prácami premávku na verejných komunikáciách a chodníkoch.
16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyčistiť prístupové komunikácie, ak boli znečistené činnosťami súvisiacimi s

realizáciou diela.
17. Zhotoviteľ je povinný priebežne počas realizácie prác odstraňovať z pracoviska na vlastné náklady všetky

obaly, prepravky a tiež zvyšky materiálov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. V prípade nesplnenia tejto
povinnosti je objednávateľ oprávnený vykonat' tieto práce a má právo vzniknuté náklady odpočítať
zhotoviteľovi z fakturácie.

18. O odovzdaní a prevzatí diela spisu zmluvné strany zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
19. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané objednávateľom prevzaté až po jeho úplnom dokončení bez závad a

nedorobkov.V prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzati budú uvedené vady a nedorobky, ktoré sami o
sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a
nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich
odstránenia.

20. Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom podpisu zápisu o odovzdaní a prevzatí diela oboma
stranami.

21. Zhotoviteľ je v súlade s š 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní povinný uviesť údaje o známych
subdodávateľoch v rozsahu identifikačné údaje subdodávatel'a, údaje 0 osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a v súlade s š 41 ods. 4
zákona o verejnom obstarávanl povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o
subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5
pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť
o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má
nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi,
identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje 0 osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a čestné vyhlásenie, že navrhovaný
subdodávateľ spĺňa podmienky podľa 5 41 ods. 1 písm. b) ZoVO (ak splnenie týchto podmienok
objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch podľa 5 41 ods. 1 písm. b) v
spojení s 5 41 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu,
v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámi zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávatel'a
nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnychdôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.

22. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia budú zapísaní v Registri partnerov verejného
sektora (ďalej len „RPVS“), ak sa na nich táto povinnosť byt' zapísaní v RPVS vzťahuje. V prípade
zanedbanie tejto povinnosti zhotoviteľ znáša všetky škody, pokuty a penále ktoré vzniknú v súvislosti s
nesplnením tejto povinnosti.

VII. Spolupráca objednávateľa a zhotoviteľa na stavbe
. Objednávateľ určuje za svojho zástupcu Ing. Oľga Mikulíková.
. Poverený zástupca objednávateľa zastupuje objednávateľa pri kontrole vykonaných prác, pri ich
potvrdzovaní, ako i pri preberaní ukončovaného diela.

3. Poverený zástupca objednávateľa má právo dávať zhotoviteľovi príslušné pokyny pri vykonaní prác ako aj v
prípade ohrozenia života alebo diela, prípadne priľahlého majetku a zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.

4. 5. V prípade, že zhotoviteľ odmietne vykonať príkaz povereného zástupcu objednávateľa v určenom
termíne, objednávateľ je oprávnený zamestnať a zaplatiť iné osoby, aby takýto prikaz vykonali. Všetky z
toho vyplývajúce náklady musí uhradiť objednávateľovi, alebo ich objednávateľ môže odpočítať z
akejkoľvek fakturovanej čiastky na ktorú má, alebo bude mat' zhotoviteľ nárok.

6. Poverený zástupca objednávateľa má právo žiadať zhotoviteľa, aby ihned odvolal z pracoviska
zamestnanca, ktorý si neplní svoje povinnosti, alebo podľa jeho názoru sa chová nesprávne, svojim
správaním ohrozuje riadne pokračovanie prác svojich spolupracovníkov alebo iných zúčastnených na
realizácii diela. Takýto zamestnanecmusi byt' v čo najkratšej dobe nahradený iným.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci budú nosit“ ochranné pracovné prostriedky v súlade s
predpismi BOZP.
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8. Zástupca objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať zamestnancov k uskutočneniu
skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia,
má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko danému zamestnancovi zhotoviteľa.
Okrem toho má objednávateľ právo uplatniť u zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške uvedenej
v článku XI., ods. 4, za každý pozitívny výsledok skúšky, alebo odmietnutie sa podrobiť skúške. ako aj v
prípade, že zamestnanci zhotoviteľa počas, alebo po pracovnej dobe hrubo porušujú pravidlá
medziľudského správania sa. V prípade zistenia takéhoto stavu je objednávateľ oprávnený požadovať
odpočet zmluvných pokút vo faktúre.

9. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za straty alebo škody na majetku, zranenia osôb alebo ich
usmrtenia, ktoré môže nastať počas vykonávania prác uvedených v predmete plnenia a ako ich dôsledok.

VIII. Bezpečnosť a ochrana pri práci (BOZP), ochrana životného prostredia (OŽP) a ochrana pred
požiarmi (OPP)

1. Zhotoviteľ zabezpečí vlastný dozor a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnosti na pracovisku
v súlade s ustanoveniami 5 146 a 5 147 Zákonníka práce a zodpovedá za jej dodržiavanie po celý čas
vykonávania prác. Zhotoviteľ pri použití technických zariadení, vyhradených technických zariadení
zabezpečí ich minimálnu bezpečnostnú úroveň.

2. Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti a prípadné nebezpečia alebo riziká, ktoré by pri jeho
činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky, bezpečnému stavu technických zariadení a objektov alebo k
ohrozeniu zdravia a života zamestnanca objednávateľa alebo dalších osôb.

3. Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti, pri ktorých hrozí nebezpečie vzniku požiaru, zodpovedá za
zabezpečenie protipožiarnejbezpečnosti pri týchto činnostiach.

4. Zhotoviteľ je povinný za to, aby nedošlo k porušeniu povinnosti, ktoré vyplývajú z právneho poriadku,
predpisov, nariadení štátnych a miestnych orgánov.

IX. Odovzdaniediela
1. Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v súlade s touto zmluvou preberacím protokolom s podpismi obidvoch

zmluvných strán a stavebného dozoru.
2. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a
prevzati budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej
bezpečnej prevádzky (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt' uvedené v zápise o odovzdaní a
prevzati diela so stanovenlm termínu ich odstránenia.

3. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky uvedené v Zápise o odovzdaní a prevzatí, riadne a včas,
t. ]. za podmienok a v lehotách dohodnutých v zápise objednávateľom a investorom diela, v opačnom
prípade má objednávateľ právo odstrániť vady, nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou
na náklady zhotoviteľa.

X. Záručná doba
1. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe v trvaní 60 mesiacov , ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania

diela objednávateľovi preberacím protokolom.
2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo

požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. Objednávatel' sa zaväzuje, že prípadnú
reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu
zhotoviteľa podľa č. I. tejto zmluvy.

3. Na opravované časti diela v záručnej dobe sa prerušuje plynutie záručnej doby a plynie znovu po
odstránení vady.

4. Záručná doba na dielo bude predĺžená o dobu, počas ktorej nemohlo byť dielo užívané z dôvodu
nedostatkov alebo poškodenia, za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých popiera
zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov podľa tohto bodu zmluvy bude
predmetom dohody zmluvných strán.

XI. Zmluvné pokuty
. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu za omeškanie, ak nedodrží termin dokončenia diela v
dohodnutom termine, vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, maximálne 10 % z cenydiela. Objednávateľ môže túto sumu odpočítať z faktúry zhotovitel'a.

_\
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N
. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry v zmluvnom termíne môže zhotoviteľ fakturovať
objednávateľovizmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.

. Zmluvnú pokutu ako aj nároky na náhradu škody môže objednávateľ odrátať zhotoviteľovi z ním vystavenej
faktúry

4. Za každé porušenie protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov má
objednávateľ nárok sankcionovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou.
- za nepoužívanie osobných ochranných prostriedkov 50 Eur za každého zamestnanca a každý zistený
nedostatok.
— za používanie alkoholických nápojov 50 Eur za každého zamestnanca,
— za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených zariadení bez platných užívacích
osvedčení 50 Eur za každý prípad.

5. Náklady vzniknuté nekvalitou vykonanej práce znáša zhotoviteľ v plnej výške.

(A)

XII. Ostatné ustanovenia
1. Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou Zavázuje sa

dodržiavať všeobecne záväzné predpisy. technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude
riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených
pracovníkovzmluvných strán a rozhodnutiamia vyjadreniamidotknutých orgánov štátnej správy.

2. V prípade bezdôvodného odstúpenia od zmluvy zo strany zhotoviteľa znáša zhotoviteľ všetky náklady, ktoré
objednávateľovi vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy, výberom nového zhotoviteľa a v súvislosti s
nedodržaním termínu realizácie diela.

3. Obe strany majú nárok na odstúpenie od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy druhou
stranou. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
- konkurzné konanie alebo likvidácia jednej zo zmluvných strán,
- nedodržanie písomne určeného náhradného termínu na splnenie záväzku voči druhej strane,
- opakované neplnenie podmienok tejto zmluvy.

XIII. Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednej zo zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcom

po jej zverejnení.
2. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom.
3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak

budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu podpisujú dobrovoľne, nie v tiesni, ani pod nátlakom a pri plnom

vedomí. Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, a že bezvýhradne súhlasia
so všetkými jej bodmi.

5. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jedno
zhotoviteľ.

Neoddeliteľnou prilohou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 — Zoznam subdodávateľov
Priloha č. 2 — Položkovitý rozpočet

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa

ť " (? /Iv Ďurďošiku dňa ĺ/“VM v košiciach dňa í/áy/V/

iveta Hadášová, Ing. Katarína Turošíková,
starostka obce konateľ
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Priloha č.2 k 200

Informácia o subdodávateľoch. ktorí sa majú podieľať na dodaní plnenia

Obchodné meno, názov uchádzača - Adresa, sídlo uchádzača:

Názov zákazky: „Chodník pod cintorínom“

1. Obchodné meno, adresa a sídlo subdodávateľa Podiel na plnení v %

Ing. Katarína Turošíková,
konateľ
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Príloha č. 5

Názov zákazky: „Chodník pod cintorínom“

Verejný obstarávateľ: Obec Ďurďošík, Ďurďošík, 044 45 Bidovce

Uchádzač:

Obchodný názov:

Sídlo/miesto podnikania:

IČO:

Čestné vyhlásenie

ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača

Týmto čestne vyhlasujem podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia a podľa mojich vedomosti, že ako
uchádzač, ktorý predkladá ponuku v danom verejnom obstarávaní:

nie je mi známy žiaden konflikt záujmov, s ohľadom na doterajší priebeh verejného obstarávania, pokiaľ
ide o mne známe hospodárske subjekty a zástupcov verejného obstarávateľa, ktoré boli zapojené
akýmkoľvek spôsobom do procesu verejného obstarávania,
nie sú mi známe žiadne skutočnosti alebo okolnosti, či už minulé alebo súčasné a/ alebo ktoré by mohli
nastať v dohľadnej budúcnosti, ktoré by mohli spochybniť moju nezávislosť a zvýhodňovať mňa ako
uchádzača v danom procese verejného obstarávania z pohľadu ktorejkoľvek strany, ktorá je účastníkom
daného procesu alebo jeho vyhlasovateľom,
ak zistim, alebo ak sa počas ktorejkoľvek etapy verejného obstarávania sa ukáže, že akýkoľvek
potenciálny konflikt záujmov v danom procese vznikol, bezodkladne danú skutočnosť oznámim verejnému
obstarávateľovi a budem akceptovať rozhodnutie verejného obstarávateľa o prijatí všetkých opatrení naodstránenie zisteného konfliktu, pokiaľ týmto rozhodnutím nedôjde k neodôvodnenému obmedzeniu účasti
mojej spoločnosti v danom postupe a pokiaľ nebude možné riešiť vznik daného konfliktu inak ako
rozhodnutím o zrušení daného postupu alebo vylúčením mňa ako uchádzača v danom verejnom
obstarávaní,
som sa oboznámil s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktoiý je zverejnený
na adrese http://www.uvo.dov.sklextdocl1OSS/etickv kodex zauiemca - uchadzacpdf a v nadväznosti nauvedené vyhlasujem, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania,
nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej
súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného
styku, že budem tieto pravidlá aplikovať v rámci daného postupu verejného obstarávania,
budem zachovávať dôvernosf všetkých mne poskytnutých informácií súvisiacich s daným postupom aobsah dokumentov, ktoré mi poskytol verejný obstarávateľ nebudem poskytovať tretím osobám, a ani inak
ich využívať na iný účel ako je účasť v danom verejnom obstarávaní, pokiaľ o to výhradne nepožiada
verejný obstarávateľ.
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Príloha č. 6

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

_ /' :
Uchádzač: M/gýf'uäňjĺ/ „; . 770/0 7%); Msě/áč'

Vyhlásenie uchádzača:

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky pod názvom
„Chodník pod cintorínom“, ktoré určil verejný obstarávateľ.

24 Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
34 Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
4. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia

verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia,
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré nám bola právoplatne
uložená sankcia,

5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.

6. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady) ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto
verejným obstarávaním. môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.
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REKAPITULÁCIASTAVBY
Kód: 01-1
Stavba: Chodník pod cintorínom

JKSO: ' _- — 'Miesto: (DUZD'Ú 3 „L4
Obiednávaler: OBEC; \BUĽBOSYIC/

mmm“ MOIPROJEKT s.r.o.
; -

„ Tidlú 474/17. 040 01 Košice| mleklanl.
IČO: 47 078 642

.
DIČ: 2023747693Spracovateľ.

Poznámka:

Náklady : rozpočlov
Ostatné náklady zo súhrnného Ilstu

Cena bez DPH

Sadzba dane
20.00%
20.00%

DPHzákladná
znížená

Cena s DPH v

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávam“

Dátum a podpis:

EUR?

APešlaÉa _ ._

Základ dane
0,00

58 765.78

Siŕáěbýätšr—**

Dátum a podpis:

Zhotovitel'

KS:
Dátum: 19. B. 2021

ICO:
|C DPH:

ICO: ?? Owáaýz[cum sb 202MerICO:
|C DPH:

ICO:
IČ DPH:

58 765,78
0.00

68 765.78

Výška dane
0,00

11 753,16

70 518.94

Pečiatka

.Qá1w_ago<12ä_ĺž_g. 2024
. Pečiatka .a,

Strana 1 z 2



REKAPITULÁCIAOBJEKTOV STAVBY
Kód: 01-1

Stavba: Chodník pod cintorínom

Micsloi
Dátum 19. B. 2021

Objednávateľ:
Projektant:Zholnviteľ:
Spracovateľ:

Kód Dupis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

1) Náklady z rozpočtov 58 765,78 70 518,94
A 80 01 Chodník

38 196.88 45 836,26B 80 02 Opornámúry 20 568.90 24 682,68
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 58 765.78 70 518,94
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Chodník pod cintorínom
Obiekt:

A - 50 01 Chodník

JKSO
Miesto: _,€.;
Obiednávateľ: “550 \ĎĺĺĺtDa SIÍL/

_

.
MOJPROJEKTs.r.o.Zhomv'w“ Tichá 414/11. 040 01 Košice

IČO: 47 078 642
Proiektani: DIČ: 2023747693

lng.Červeňák

Spracovateľ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady
Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Obiednávateľ '
-

"*

Dátum a podpis: Pečiatka

Základ dane
0.00

38 196.88
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KS:
Dátum: 19. 8. 2021

lCO:
IČ DPH:

ICO: W W8 592
© DPH!/o 8053779 5%93
ICO:
IČ DPH:

ICO:
IČ DPH:

38 196.88
0.00

38 196,88

Sadzba dane Výška dane
20.00% 0.00
20.00% 7 639.38

v EUR 45 836,26

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotovitei'

Dátuma podpis: „ ý . 2057
i?.

Počiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

*
Stavba:

Chodník pod cintorínom
Obiekt:

A - 80 01 Chodník
Miesto:

Objednávateľ:
Zhotovitel':

Kód dielu - Popis

1) Náklady z rozpočtu
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

- ZEMNE PRÁCE1

2 - ZÁKLADY

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

5- KOMUNIKÁCIE

& - RUROVÉ VEDENIA
9 _ OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

132 - PRÁCE A DODÁVKY PSV
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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Dátum:

Projektant:
Spracovateľ:

19. 8. 2021

|ng.Červeňák

Cena celkom [EUR]

38 196,88
31 974,62

3 130,81

5 853.13
860.00

8 871.96
711,60

12 547,12
6 222,26
6 222,26

0,00

38 196,88



ROZPOČET
Stavba:

Chodník pod cintorínom
Ob|ekt'

A - 80 01 Chodník
Miesto:

Objednávatel'1
Zhotovitel':

PC Typ Kod Popis

Náklady z rozpočtu

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

71

22

23

24

25

26

27

29

30
31

ššxxšx

XXXX

C

Astĺpikmí. s dvoma madlami
5530000202 Nerezovézábradlie - predbežná cena
9140011 Osvetlenie prechodu

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 ZEMNE PRÁCE
1131066001 Rozobratieodvodňovaciehožľabu
121101102 Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m

122201101 ggkopavky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100

122201109 .Prlplatok za lepivost' horniny 0,3
132201101 Hlbenie rýh šírka do 60 cm v nom. tr. 3 do 100 m3

132201109 Príplatok za lepivost' horniny tr. :! v rýhach š. do 60 cm
162201101 Vodorovnepremiestnenie výkopu do 20 m horne tr. 1—4 *

162601102 l/odorovne premiestnenie vykopu do 5000 m horn. tr. 1-

180402111 'Založenie parkoveho trávnika výsevom v rovine
005724200 Zmes trávne parková okrasná
181101101 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1—4 bez zhutnenia
181101102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1—4 so zhutnenlm
181301102 cRrgzprestrene ornice. sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15

2 ZÁKLADY
Trativody z flexibilného potrubia DN 300 so212752128
Ištrkopieskovým ložkom a obsypom

274313611 Základovápasy z betónu prostého tr. 610/20
274351215 Debnenie základovýchpasov zhotovenie
274351216 Debnenie základovýchpasov odstránenie

4 _VODOROVNEKONŠTRUKCIE
4351 1.1 Rekonštrukciaschodov
4519711120 Položenie geotextllie. uchyteniesponami
5 _KOMUNIKÁCIE

_ __
561251011 riĺlcälklad zo zeminy stabe ceme S1 ROAD MIX hr. 150

554551111 'Podklad zo štrkodne hr. 150mm
569831111 Špnevnente krajnic alebo komunik. štrkodrtou hr. 100

'Kladenie bet. dlažby pre chodcov do iožka z kam.. veľ.
'

596811222
00 0.25 m2. pl. 100-300m2

592456210 Dlažba betónová HBB 50x50x6farebna

8 RÚROVÉ VEDENIA
899231111 Výskova úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm

zvyšenlmmreže
9 OSTATNÉKONŠTRUKCIE A PRÁCE
911231111 Osadenie a montáž cest. ocel. zábradlia s oceľ.

914001111 Osadenie zvlslych cestných dopravnýchznaciek na
_stlpiky. konzoly alebo objekty

4044201 16.0 Značka dopravná
404459510 .st/pik Al 50/5 hladkýdiážkový
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MJ

m3

m3

m3

m3

m3

2
m3

m2

kg

m2

m2

m2

m3
m2
m2

kpl

m2

m2

m2

m2

m2

m2

kus

kpl

kus

kus

Dátum: 19. 8. 2021

Projektant: lng.Červeňák
Spracovateľ:

Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

38 196,88

31 974.62

. 3 130,81
171.000 3.00 513.00
42.500 1,05 4473
55.150 5.55 453.95
50.150 1.03' 70.20
27.500. 31.51 872.44
27.000 - 8.94 241.33

, 1
l .

27.000; 1.39 37.53
25.550 5.03 125.57

171 .000' 0.70 135.09
3,550 9,05 77.45

171.000 0.241 41 ,04

284.000 0.43 122.12

171.000 2.30 393.30

5 853.13
171.000 9.54 1531.34
36,800 94.55 3 479.81
45.000. 13.22 608.12
45.000 2.91 133.86

. 860.00
1.000 150.00. 150.00

284.000 2.50 710.00

_
5 871.96

204.000. 3.42 971 .za
1

.

7234.000' 5,41 1 535.44
85.500 4.05 345.20

284.000 10.34 2 935.55
284.000 10.85\ 3 031,40

711.60
13.000 5095 711,50

12 547.12
7.500 21.25 159.35
7.500' 250.00 1 875.00
2.000 530.00 1 160.00
5.000 19.39 9595
5000 58.00 ĺ

200.00
'

15,7000
_

25.00
_

375.00



pc Typ

32

33

34

35

36

37

38

39

40
111

42

43

44

45
45

48

49

Xššx

XXXXXXX

Kód

915721111

915729111

916311123

592174100
592174510

91 77621 1 1

9660671 1 1

979082212

[979082213
979082219

979131410

979131415
998223011

DZ

767
7679141 1

3132A0508

3132A0808

767914130

9987672015

Popis MJ

Vodorovne značenie krytov striek. farbou. Čiary, zebry. m2šipky. nápisy a pod.
.Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú. čiary. zebry.

_šipky. napisy a pod, m2
Osadenie cest. obrubnika bet. stojatého. lôžko betón tr.

'

IC 12115 5 bočnou oporou
Obrubnlk chodnikovýABO 13-10

\

kus
Obrubnlk chodníkovýABO 2-15 100x15x25

\

kus
Osad. chodnik. obrubnlka beton. ležatého s oporou do

\

lôžka z betónu tr. C 12/15
Rozobratie plotov v. do 250 cm 2 tyči. lat. dosiek.
plechu alebo drôt. pletiva

_

m

Vodorovné doprava sute po suchu do 50 m
.

t

Vodorovné doprava sute po suchu do 1 km
;

t

Príplatok za každý d'alši 1 km sute
; t

'Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z
1_demolvozoviek"O"-ost.odpad

.

Poplatokza uloženie vykopanej zeminy m3
Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dlátdený t

PRÁCE A DODÁVKY PSV
Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
Osadenie stlpika ks
Stĺpik TE d/ž. 2.50 m - PR000020 kus
*Panei AXIS DR. výš. 1. 10 m. velkoka 200x50mm.

'

kusd/Ž.2.48 m
Montáž oplotenia rámoveho. výšky do 2.0 m m
Presun hmôt pre kovové stavebne doplnkové okonštrukcie v obiektoch výšky do 6 m

.

ĺo
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Množstvo

15.000

18,000

171.000

171,000
171,000

171.000

75.000
40.0soĺ

210.000 1

160320
40.080
25.560

408.744

46.000
46.000

46.000

115.000

61.668

J.cena [EUR]

9.78

9.77

5.71

0,00
7.20

0.00

5.69

s.zeĺ
1.63
0.35

45.00
5.50"

7.75

8.20
15,20

92,01

7.46

0.90

Cena celkom [EUR]

176.04

175.86

976.41

0.00
_

1 231,20
* 0.00

426.75

371.14
65.33
56.11,

1 803.60

140.58

3 167.77

6 222,26
6 222.26

377.20
699.20

4 232.46
'

857.90

55.50



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Chodník pod cintorínom
Obiekt:

B - SO 02 Oporné múry

JKSO: KS:Miesto; Dátum: 19. 8. 2021_. u— —/Obiednávateľ: 0850 ouabOši/L/ ICO:
IČ DPH:MOJPROJEKT s.r.o. l,? 078 €;?-Zhoľoviľeľľ Tichá 474/17. 040 01 Košice '302

_|čo: 41 073 542 ' DPH.;Cb/ZOLSJA/„qug
Proiekiant: DIČ: 2023747693 ICO:

1ng.Červeňák IČ DPH:
Spracovateľ: iCO:

IČ DPH:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu 20 568.90Ostatné náklady
0,00

Cena bez DPH
20 588,90

Základ dane Sadzba dane Výška daneDPH základná 0.00 20.00% 0.00znížená 20 568.90 20.00% 4 113.78
Cena s DPH v EUR 24 682.68

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis:
_ _ Pečiatka Dátum a podpis;

_ Pečiatka

Objednávatel' Zhotoviteľ

Dátum a podpis: P_e_gi_a_tka
__ _ _Dátuma podpis:Ž 9 ZOOL

_ Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

. Stavba.
Chodník pod cintorínom

Objekt:
B - SO 02 Operné múry

I\llrestot

Objednávatet“
Zhotovitel':

Kód dietu - Popis

1) Náklady z rozpočtu
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV
1- ZEMNE PRÁCE
2 . ZÁKLADY
3 - ZVISLE A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
5 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY,WPLNE
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 3

Dátum: 19. 8.2021
Projektant: lng.Červeňák
Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

20 568,90
20 568,90

2 430.27
862.61

16 457.53
448,91

369,58

0,00

20 568,90



ROZPOČET

_ Stavba:

_
Obiekt.

MIČSÍOĽ

Chodník pod cintorínom

B - 80 02 Oporné múry

Objednavalei';
ĺhotovitel':

PC Typ

Náklady z rozpočtu

17

18

O

šxšxxxxx

Kód

D1

1

131201101

131201109

162601102

174101101

2

212711110

212752114

3
327323129
327351010
327352010

3273651 1 1

34817121 1

5530000202
348276401

592314870

6

620453112

631571003

9
979131415
996151111

Popis

PRÁCE A DODÁVKY HSV
ZEMNE PRÁCE
Hlbenie jam nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3
Príplatok za lepivosl' v horn. tr. 3
'Vodorovne premiestnenie výkopu do 5000 m horn. ir. 1-'4

zasyp zhutnený jám. rýh. šachiet alebo okolo objeklu

ZÁKLADY

Trativody z beton. rúr vnútorného priemeru 8 cm
\Trativody z drenážnych rúrok DN do 210 so
štrkopieskovým lôžkom a obsypom

ZVISLE A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
AMúry a valy zo železobetónu tr. C 25/30
'Debnenie oporných múrov rovinné zhotovenie
'Debnenie opornýchmúrov rovinné odstránenie
Výsluž konštrukcii oporných múrov BSt 500 (10505) do

'

„12 mm
Osadenie zábradlia oceľovéhodo 100 kg/m
Nerezové zábradlie - predbežná cena
Plotové strieška 270 x 390 mm betónová
Plotové strieška PSI—27 malá 27x39 prirodné
ÚPRAVYPOVRCHOV. PODLAHY.WPLNE
Omietka oementová stien. podhl. múrikov a valovzalrelá hladká
Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
Poplatokza uloženie vykopanej zeminy
'Presun hmot . obj.. rozne múrov. v. do 10 m
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MJ

m3
m3

m3

m3

m3
m2
m2

kus
*.

kus

m2

m3

m3

Dátum: 19. 8. 2021

Projektant: |ng.Červeňák
Spracovateľ:

Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

20 568,90

20 568,90
_ 2 430.27

130,150 11.41 1485.01
130.150 0.90 117.14
109.149 5.03 549.02
21.001 13.29 279.10

862.61
4000 7.84 31 .36

47.500 17.50 831.25

. 16 457.53
34.125. 105.42 3 597.46
136.256, 24.61 3 353.26
136.2561 1.20 162.96
3.413 2 521.55 6 606.05
47.500 0.00' . 000
47.500 0.00 ( 0,00
119.0001 2.50. 297.50
119.000

_

3, 70 440,30

.
_ 445.91

67.500 1.56 105.30
6.650' 51.67 343.61

369.58
109.149 1.20 130.95
116,963 2.04 238.60


