




2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR: 
DPH 20 % v EUR: 
Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR: 

171 971,63 EUR 
34 394,33 EUR 

206 365,96 EUR 

Slovom: Dvestošesťtisíc tristošesťdesiatpäť eur deväťdesiatšesť centov 

2.3.3 Zhotovitel' bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo 
a objednávatel' sa zaväzuje zaplatiť zhotovitel'ovi túto uvedenú čiastku , a to v čase 
a spôsobom uvedeným v zmluve . DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi 
a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami . 

Č l. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA 

3. 1 Dokumenty uvedené pod písmenom bJ až f) tohto bodu sú súčasťou tejto zmluvy o dielo. 
Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné: 

a) Zmluva o dielo 

b) Zmluvné údaje 

c) Zmluvné podmienky zvláštne 

d) Zmluvné podmienky všeobecné 

e) Technicko - kvalitatívne podmienky (TKP) 

f) Cena prác - ocenený Súpis položiek 

Príloha č.1 " Identifikácia subdodávatel'ov, predmet a rozsah subdodávatel'ov" 

3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, 
ktorý upravujú. 

3.3 Zhotovitel' nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a preniesť záväzky, 
pohl'adávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu. 

3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu memu subjektu bez predchádzajúceho súhlasu 
objednávatel'a sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie 
objednávatel'a od zmluvy bez nároku zhotovitel'a na odškodnenie. 

3.5 Objednávatel' môže odstúpiť v súlade s ustanovením §19 zákoila Č. 343/2015 Z. z. 
od tejto zmluvy: 

a) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotovitel'a pre nesplnenie 
osobného postavenia podl'a §32 ods .1 písm.a) zákona č . 343/2015 Z. z. (o verejnom 
obstarávaní) 

b) od časti tejto zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy o dielo a ktorá 
si vyžaduje nové verejné obstarávanie 

c) ak zhotovitel' nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora (ďalej len "RPVS") alebo ak bol vymazaný z RPVS 

d) ak zhotovitel' uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku 
súťaž a zistia sa porušenia princípov verejného obstarávania alebo konflikt záujmov. 

Týmito ustanoveniami nie je dotknuté právo objednávatel'a odstúpiť od tejto zmluvy o dielo 
alebo jej časti podl'a osobitných predpisov. 



3.6 Na realizácii predmetu tejto zmluvy sa budú podiel'ať subdodávatelia znaml v čase Jej 
uzavretia , uvedení ' v Prílohe Č. 1 "Identifikácia subdodávatel'ov , predmet a rozsah 
subdodávok" (uvedené v rozsahu: podiel zákazky , ktorý má uchádzač v úmysle zadať 
subdodávatel'ovi , identifikačné údaje subdodávatel'a , údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávatel'a v rozsahu meno, adresa pobytu , dátum narodenia). 

3.7 Objednávatel' podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávatel'ov zhotovitel'a, ktorí spíňajú 
podmienky účasti osobného postavenia podl'a § 32 ods . 1 Zákona o verejnom obstarávaní 
a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podl'a § 40 ods. 6 písm . a) až h) , ods. 7 Zákona 
o verejnom obstarávaní, majú v RPVS podl'a § 11 Zákona o verejnom obstarávaní 
zapísaných konečných užívatel'ov výhod. Povinnosť byť zapísaný v RPVS sa nevzťahuje na 
toho , komu majú byť jednorázovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce 
100 000 ,00 EUR. 

3.8 Zhotovitel' je povinný bezodkladne oznámiť objednávatel'ovi akúkol'vek zmenu údajov 
o subdodávatel'ovi. 

3.9 Zhotovitel' nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. V prípade zmeny 
subdodávatel'a počas trvania zmluvy, je zhotovitel' oprávnený zmeniť subdodávatel'a len s 
predchádzajúcim písomným súhlasom objednávatel'a. Subdodávatel' ktorého sa návrh týka, 
musí splať podmienky pod l'a § 32 ods.1 písmeno e) Zákona o verejnom obstarávaní vo 
vzťahu k tej časti predmetu zákazky , ktorú má subdodávatel' plniť . Zmena subdodávatel'a 
musí byť aktualizovaná v prílohe č . 1 . 

3.1 0 Zhotovitel' je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávatel'ov tak, 
akoby dielo vykonal sám. 

3. 11 Zmluvu o dielo možno zmeniť len v súlade s ustanovením § 18 Zákona o Verejnom 
obstarávaní. 

Č l. 4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1 Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

4.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 
republiky. 

4.3 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú 
predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to 
tak , aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokial' nedôjde k priatel'skému urovnaniu , spor 
bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky. 

4.4 Meniť alebo dopíňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami , 
ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou 

. zmluvy o dielo. 

4.5 Zmluva o dielo je vyhotovená v počte štyroch výtlačkov. Zhotovitel' obdrží dva výtlačky 
zmluvy, objednávatel' obdrží dva výtlačky zmluvy. 

4.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnost" 
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
Objednávatel' v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podl'a § 47a Občianskeho 
zákonníka a § 5a zákona č . 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 
zabezpečí ochranu práv zhotovitel'a vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonn íka týkajúcich 

Wť.tľ 






