Zmluvao dieloC. Z2016978
Uzatvorená v zmysle §536

a nasl. Obchodného

Z

zákonníka

l. Zmluvné strany
1.1

1.2

Objednávatef:
Obchodné meno:
Sídlo:
ICO:

Obec Nižný Krucov

DIC:
ICDPH:
Císlo úctu:

2020630260

1,e1:

+421 574422002

Nižný Krucov 48,09301
00332615

Nižný Krucov, Slovenská republika

Dodávatef:
Obchodné meno:
Sídlo:
ICO:
DIC:
ICDPH:
Císlo úctu:
Tel:

SSK, s.r.o. Vranov nad Topfou
S. Nemcovej 1,09301 Vranov nad Topfou. Slovenská republika
36470694
2020001313
SK2020001313
SK930200 00000014 50691958
0903867349

II. Predmet

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:
Kfúcovéslová:
CPV:
Druhly:
Kategória služieb:

2.2

zmluvy

Výstavba chodníkov
o~rava prístupoých komunikácií z asfaltobetonového krytu vrátane podkladných vrstiev,
V)'budovanie odstavných stojísk z polovegetacných panelov a chodníka z asfaltobetónu vrátane
podkladných vrstiev a obrúbnikov
45233161-5 - Stavebné práce na stavbe chodníkov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)
Stavebná

práca; Tovar; Služba

2. Služby pozemnej
prepravy poštových

dopravy, vrátane služieb pancierových
zZsielok

automobilov

a kuriérskych

služieb okru

Funkcná špecifikácia predmetu Zmluvy:

.Výstavba chodníkov
2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Rozoberaniedlažby.z betónovýchalebokamenin.dlaždíc,dosiek
alebotvaroviek,-O,13800tdemont.priekopy

m2

Výkop v zemníku na suchu v horninc 3, do 100 m3

m3

Výkopyv zemnikoch na suchu. Príplatok k cenám za lepivost horniny 3 m3

Minimum

Maximum

presne
404,25

.

54,00
18,200

Výkop zárezov v horninách 3 do 1000 m3

m3

214,175

Vykopávkyzárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenia.
Príplatok k cenám za lepivost horniny3
Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3

m3

107,088

m3

2,880
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Hlbeniešachiet zapaženýchi nezapažených.Príplatokkcenámza
lepivost hominy 3
Vodorovné premiestnenie výkopkupo spevnenej ceste, z horninytr.1-4
do 3000 m

m3

1,440

m3

271,055

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo
objektov nad 100 do 1000 m3
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia
sypaniny
Strkopiesok 0-32 Z

m3

68,00

m3

368,00

t

625,600

Uprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnenim

m2

499,193

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z
piesku a štrkopiesku do 63 mm
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhcením a
zhutnen;m po zhvtnení hr.2oo mm
Kladenie zámkovej dlažby hr.6em pre peších nad 20 m2

m3

96,800

m2

494,250

m2

494,250

Premac KLASIKOsivá hrúbky 6 cm

m2

499,193

m
Montáž potrubia v otvor. výkope, sklon do 20 %, z rúr SIOME-TBP a
VIHY-TBP,tesn. gum. krúž. DN 600
Rúra betónová pre daždové vody TBP 2-60 Ms 6Oxdl.1OOxhr.steny6cm ks

329,500
332,795

Montáž potrubia z kanalizacných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým
krúžkom v skl. do 20% DN200
Kanalizacné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x1000mm

m

19,600

ks

21,423

Montáž tvarovky na potrubí koleno polypropylenové DN 200

ks

14,00

PVC-Ukoleno pre kanalizacné rúry hladké 200/45.

ks

15,260

zriadenie kanalizacných šachiet

ks

6,000

Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 2-60 Ms 601v.100

ks

6,060

Prefabrikát betónový-prstenec vyrovnávací TSS 13-100 Ms 100x100x9

ks

6,060

Prefabrikát betónový-kónus TSS 1-57 Ms 57,6xv.100/60xhr.steny 9

ks

Prefabrikát betónový-vstupná šachta TSS 7-100 Ms 29xv.100xhr.steny
9
Sachtové dno s kinetov 100/80

ks

6,060

ks

6,060

ks

6,000

ks

6,000

ks

14,000

ks

14,000

m

329,500

ks

332,795

Osadenie poklopu liatinového a ocerového vrátane rámu hmotn. nad
100 do 150 kg
Poklop kanalizacný komplet okrúhly,bezrebrový,trieda C 250kN,CD-600
W, H 115
Osadenie liatinovejmreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti
jednotlivo do 50 kg
Odtokové mriežky 150*250
Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bel. pros. tr. C 16/20 s
bocnou oporou
Obrubník betonový 100'8"20

.

6,060

Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bocnou oporou z betónu
prostého tr. C 16/20 do lôžka
Semmelrock Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá

m

484,00

ks

488,840

Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,980001

m

75,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

t

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m

t

Poplatok za skladovanie - betón, dlaždice,rúry (17 01 ), ostatné

t

129,287

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3,
822 5.3) akejkofvek dfžkyobjektu

t

1842,432

Technickévlastnosti

HodnotaI charakteristika
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.

129,287
129,287

.

I
2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

I

Nézov
Vrátane dopravy na miesto plnenia

I

Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Požaduje sa predložit pódrobný aktualizovaný rozpocet do 7 dni od uzavretia zmluvy
Splatnost fakúr je 30 kalendárnych dní po dorucení faktúry
Pnlohou faktúry budú-záznam o odovzdaní staveniska, stavebný denník, elaborát kvality, potvrdený záznam o vykonaných prácach
za celé dielo
V cene diela musia byt zahrnuté všetky náklady spojené s prácami, službami a dodávkou tovaru- materiálu
Povinnost zhotovitera na svoje náklady zabezpecit vypratanie a vycistenie staveniska a odstránenie prípadných škôd spôsobených
realizáciou diela
Zhotoviter zabezpecí zriadenie, prevádzkovanie a likvidáciu zariadenia staveniska potrebného pre realizáciu predmetu diela vrátane
likvidácie odpadov vzniknutých cinnostou zhotovitera. Doklady o zneškodnovaní odpadov budú súcastou STO.
Prenosné dopravflé znacenie (POZ)- zriadenie, udržiavanie a prevádzkovanie pocas celej doby realizácie diela so zabezpecením
urcenia POZ.
Zabezpecenie všetkých predpísaných skúšok (stavebné, kusové, tlakové, úradné a pod.) s vydaním príslušného protokolu
Zhotoviter sa zaväzuje dodat pre objednávatefa predmet zmluvy a to za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a vcas zhotovené
dielo odovzdat objednávaterovi v zodpovedajúcej kvalite. Zhotoviter sa zaväzuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednost
Jednotlivé ustanovenia zmluvy možno menit iba v prípade zmeny: -DPH -preukázater.ných nákladov na uskutocnenie stavebných
prác, na základe dodatku po dohode s druhou zmluvnou stranou. Obsah dodatku k zmluve nesmie porušovat § 10a zákona 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších legisl
Za zhotovitera: stavbyvedúci: meno a kontakt
Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia a vypratanie zariadenia staveniska sú súcastou ceny predmetu zmluvy.
Zhotoviter je povinný viest stavebný denník. do ktorého bude zapisovat všetky skutocnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Dalej je
povinný v denných záznamoch zapisovat údaje o casovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýliek vykonaných prác od
Opisu predmetu zákazky,

.

Zhotoviter poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka. Objednávater urcí technický dozor zápisom do stavebného
denníka pri odovzdani staveniska
Stavebný denník sa musí nachádzat na stavbe a musí byt vždy prístupný zástupcom objednávatera a dotknutých orgánov štátnej
správy.
Zápisy do stavebného denníka citaterne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten den, kedy boli práce vykonané alebo ked
nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp:je potrebné riešit další postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byt
ocíslované
Zhotoviter je povinný vyzvat objednávatera na kontrolu cinnosti, ktoré budú dalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom
denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviter nesplní uvedenú povinnost, je povinný umožnit objednávaterovi vykonanie dodatocnej
kontroly a znášat náklady s tým spojené.
Objednávater sa zaväzuje vyjadrit svoje stanovisko k predloženému súpisu vykonaných prác do 3 pracovných dní odo dna jeho
predloženia
Zhotoviter preberá v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prác, za bezpecnost a ochranu zdravia vlastných
pracovníkov i pracovníkov subdodávaterov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za
sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpecnosti práce
Zhotoviter zodpovedá za cistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstránit všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho cinnosti na svoje
náklady.
Zhotoviter splní svoju povinnost vykonávat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,jeho riadnym dokoncením. Podmienkou
odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami.
Zhotoviter protokolárne odovzdá dielo objednávaterovi
Zhotoviter 3 pracovné dni pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávatera k prevzatiu diela. Najneskôr
4 pracovné dni pred zacatím preberacieho konania budú zo strany zhotovitera pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k
tomuto konaniu.

-

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati: zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný
osobami oprávnenými konat vo veciach technických. Protokol bude obsahovat najmä základné údaje dokonceného diela, súpis
zistených drobných vád a nedorobkov
Zárucná doba na stavebné práce je 5 ( pät) rokov od protokolárneho ukoncenia stavebných prác podpísaného zodpovednými
osobami oboch zúcastnených strán na predmete zmluvy, Presný termín ukoncenia zárucnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu
z odovzdania a prevzatia diela
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Zhotovitel bezplatne odstráni vady na diele po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávatelom v priebehu zárucnej doby. Zhotovite'
sa zaväzuje zacat s odstranovaním prípadných vád predmetu plnenia reklamovaných objednávatefom do 5 dní odo dna obdržania
reklamácie.
Najneskôr do 7 dní od uzavretia zmluvyje zhotovitef povinnýpredložit objednávatefovi na schválenie harmonogram postupu a
trvania prác (podrobný harmonogram) vrátane technologických prestávok, s uvedením nasadenia strojov a pracovníkov až do
odovzdania diela
Najneskôr do 7 dní od uzavretia Zmluvyje zhotovitef povinnýpredložit objednávatefovi Zmluvuo likvidáciistavebného odpadu podra
zákona o odpadoch platného v case podpísania Zmluvy.
Požadujeme zmluvu o dielo:Uzatvorenie Zmluvy s úspešným uchádzacom podlieha odporúcaniu a schváleniu inštitúciami a orgánmi
Európskej únie podfa osobitného predpisu, preto ponuka sa prijímas odkladacou podmienkou, ktorá spocíva v tom, že dôjde k
schváleniu žiadosti a k akceptácii procesu VO
Dodávatef sa zaväzuje strpiet výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou Tovaru, vykonaním Diela a poskytovaním Služieb
kedykolvek pocas platnosti a úcinnosti príslušnej Zmluvyo poskytnutí nenávratného financného príspevku uzavretej Objednávatefom
Rkoprijímatefomnenávratného financného príspev
9 jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnút týmto orgánom riadne a vcas všetku potrebnú
súcinnost. Porušenie tejto povinnosti Dodávatera je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávnuje Objednávatela od Zmluvy
odstúpit
V pr/pade, ak dodávatel bude potrebovat navýšit svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou pre zhotovitefa, aby
zamestnali na realiz<iciupredmetnej aktivityosoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC).
.
N6zov

2.5

Upresnenie

Prílohyopisného formulára Zmluvy:

Popis

INázovsúboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
$tát:
Kraj:
Okres:
Obec:

Slovenská republika
Prešovský
Vranov nad Toprou
..
NižnýKrucov

Ulica a cislo:

3.2

tas I lehota plnenia zmluvy:
11.2.20160:00:00.31.12.20160:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celok

Požadované množstvo: 1,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvnýchstrán podra tejto Zmluvysa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
2.1, úcinná zo dna 1.12.2015 , ktoré tvoria neoddelitefnú prílohu tejto Zmluvy.

3.f)

Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vztahujú osobitné ustanovenia
Obchodných pOdmienokelektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV.Zmluvná cena
~.1

Celková cena predmetu Zmluvybez DPH: 74 640,00 EUR
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4.2

SadzbaDPH:20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 89 568,00 EUR

V. Záverecné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktacného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 2.1. úcinná zo dna 1.12.201S, ktoré tvoria jej prílohu c. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnost' dnom jej uzavretia a úcinnost' za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedrajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno
vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v 'Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné menit a dopínat'za podmienokstanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
len vo forme písomného a cislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha c.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 2.1, úcinná zo dna 1.12.2015,
https:llportal.eks.sklSpravaOpet10petNerejnyDetaill

V Bratislave,

dna 26.1.2016

16:03:01

Objednávater:
Obec Nižný Krucov
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovat' Objednávatera v rámci elektronického trhoviska
Dodávater:
SSK, s.r.o. Vranov nad Toprou
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovat' Dodávatera v rámci elektronického trhoviska
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