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ZMLUVA O DIELO
evidenčné číslo objednávateľa: ~.~9./6350/2011101l11

evidenčné číslo zhotoviteľa: DS-OO1/046-20 II
o uskutočnení stavebných prác Cesta 1/68 Prešov odbo Škultétyho - ZVL

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

1.1 Objednávateľ
Sídlo
Právna forma

Štatutárny orgán
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu

Telefón
Fax
e-mail

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických

- vo veciach realizačných

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

: Slovenská správa ciest
: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny

nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95
zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa
14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.IOO zo dňa
11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008

: Ing. Roman Žembera, generálny riaditel'
: OO3328
: 2021067785
: Štátna pokladnica
: 7000135433/8180
7000183259/8180

: +421 557277200
: +421 557277225
: jozef.fabian@ssc.sk

: Ing. Jozef Fabian, riaditel' SSC IVSC Košice
: Ing. Gabriela Mareková, úsek investičnej
prípravy SSC IVSC Košice

: Ing. Roman Šplíchal, úsek investičnej
výstavby SSC IVSC Košice

(ďalej označovaný ako" objednávatel' ")

1.2 Zhotoviteľ
Vedúci člen združenia:
Sídlo
Právna forma

Štatutárny orgán

IČO
DIČ
IČDPH
Bankové spojenie - čísl.účtu
Bankové spojenie - čísl.účtu
Telefón
Fax
e-mail

: HANT BA DS & ANI K
HANT BA DS, a.s.

: Považské Podhradie 77, 017 01 Považská Bystrica
: Akciová spoločnosť Zápisaná v obch. registri Okresného
súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka č. 10438/R

: Ing. Jaroslav Jarábek,l'vlBA - predseda predstavenstva
: Ing. Miroslav Pavelka - podpredseda predstavenstva
: 36834921
: 2022447053
: SK2022447053
: UniCredit Bank Slovakia a. s. - 1065659003/1111
: ČSOB a.s., Bratislava - 25655943/7500
: +421 (0)42 4340459
: +421 (0)424433663
: hant-bads@hant-bads.sk
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Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Jaroslav Jarábek, MBA , Ing. Miroslav Pavelka
- vo veciach technických : Ladislav Lipka, Ing. Jozef Šebej-Kovaľ
- vo veciach realizačných : Ing. Ladislav Jankeje, Ján Sasák

(ďalej označovaný ako" zhotoviteľ ")

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle §3 zákona č.25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného
obstarávania - verejná súťaž.

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: CESTA 1/68 PREŠOV ODB. ŠKULTÉTYHO - ZVL
uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo "Cesta 1/68 Prešov odbo Škultétyho - ZVL"
na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov
a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek vád
a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi

2.2.2 Dokončenie realizácie diela do 36 mesiacov od odovzdania staveniska

2.2.3 Odovzdanie staveniska Stavenisko bude odovzdané
po častiach. Prvé odovzdanie staveniska
do 30 dní od podpísania zmluvy oboma
zmluvnými stranami

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR Č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR Č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR
SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR
DPH 20%vEUR

26 693 289,39
5338657,88
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Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR: 32031 947,27

Slovom: tridsaťdvamiliónov tridsaťjedentisíc deväťstoštyridsaťsedem Eur 27/100
Centov

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy
o dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi 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.

2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene euro.

Čl. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Dokumenty uvedené pod písmenom b) ažj) tohto bodu sú neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy o dielo, čo sa týka práv a povinností zmluvných strán. Pre účely interpretácie je
poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

a) Zmluva o dielo
b) Oznámenie o prijatí ponuky
c) Ponukový list, Príloha k ponuke
d) Zmluvné podmienky zvláštne
e) Zmluvné podmienky všeobecné
f) Technicko - kvalitatívne podmienky zvláštne
g) Technicko - kvalitatívne podmienky všeobecné
h) Projektová dokumentácia stavby a jej prílohy
i) Cena prác / ocenený súpis položiek
j) Plány, rozpisy a všetky ostatné dokumenty tvoriace zmluvu o dielo

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

3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky
zo zmluvy na tretiu osobu.

3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu memu subjektu bez predchádzajúceho súhlasu
objednávateľa sa povazuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom
na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
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Čl. 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 Účastníci tejto zmluvy na strane zhotoviteľa sú zaviazaní zo svojich záväzkov
vyplývajúcim im z tejto zmluvy a vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou spoločne
a nerozdielne. l

4.4 Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je fotokópia zmluvy o združení
uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa. V prípade zmeny alebo
doplnenia zmluvy o združení sa zhotoviteľ zaväzuje doporučene doručiť do sídla
objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení v lehote 14-tich kalendárnych dní
odo dňa jeho podpisu účastníkmi združenia. 2

4.5 Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je fotokópia certifikátu kvality
stavebných prác podľa normy ISO 9001 vydaný zhotoviteľovi nezávislou inštitúciou.

4.6 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. Pokiaľ nedôjde
k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom
Slovenskej republiky.

4.7 Meniť alebo doplňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými
dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej
dohode, stanú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

4.8 Zmluva o dielo je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva
výtlačky, objednávateľ obdrží štyri výtlačky zmluvy.

4.9 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
Zmluva o dielo nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade so
zákonom č.546/20 1O Z.z., ktorým sa doplňa zákon č.4011964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony.
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4.10 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami
a ustanoveniami tejto zmluvy, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich
prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na
znak súhlasu ju podpísali.

Príloha: Plnomocenstvo udelené spoločnosti HANT BA DS, a.s.
Notárska zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti HANT BA DS, a.s.

Dátum: ...~.L.~.~.:...~lL

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

Za Slovenská správa ciest: Za HANT BA DS & ANIK:
HAJ.:S4--D:!~~.

Ing. Mir l v Pavelka
podpredseda predstavenstva
HANT BA DS, a.s.

Ing. Jaros
predseda e stavenstva
HANT B S, a.s.

HANT BA DS. a.e.
Považské Podhraáie 77

017 04 Považská Byat r íca
IČO: 36 834 921 \D

IČ DPH: SK.2022447053



Zmluva o združení
uzatvorená podľa § 829 a nasledujúcich zákona č.

40/1964 Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov

Contrato del Consorcio
Acordado conforme el artículo 829 y la Ley 40/1964 del

Código Civil,
en su versión modificada

l. Členovia združenia

1. HANT BA DS a.s.

sídlo: Považské Podhradie 77, 017 04
Považská Bystrica
zastúpený: Ing. Miroslav Pavelka - riaditeľ
spoločnosti
ICO: 36834921
OIC: 2022447053
IC DPH: SK2022447053
zapísaná v Obchodnom registri súdu Trenčín,
oddiel Sa, vložka Č. 10438/R

ako prvý účastník na strane jednej v ďalšom texte ako
"vedúci člen združenia"

2. ARIAN CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

sídlo: Edificio Goialde, Polígono Iruregaňa
71, 311 95 Aizoáin, Španielsko
zastúpený: Javier Berdié Osuna
ICO: A31101306
IC DPH: ESA31101306

zapísaná v Obchodnom registri Navarra, oddiel
155, vložka 129, strana NA-3.194

ako druhý účastník na strane jednej, v ďalšom texte ako
"člen združenia"

(spoločne ďalej len "členovia združenia")

II. Účel združenia

2. Účelom združenia je spoločná činnosť členov
združenia počas plnenia záväzkov podľa tejto

. zmluvy a zmluvy o dielo s obstarávateľorn tak, abv
I

l. Miembros del Consorcio

1. HANT BA DS a.s.

Domicilio: Považské Podhradie 77, 017 04
Považská Bystrica
Representado por: Ing. Miroslav Pavelka - director

ClF: 36834921
Número de Hacienda: 2022447053
VIES: SK2022447053
Inscrito en el Registro Mercantil del Tribunal de
Circuito Trenčín, sección Sa, toma 10438/R

Como el primer partido en la primera hoja, en el resto
del texto en adelante Hlíder del consorclo"

2. ARIAN CONSTRUCCIÓN Y GESTlÓN DE
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Domicilio: Edificio Goialde, Polígno
Iruregaňa 71, 31195 Aizoáin, Espaíía
Representado por: Javier Berdié Osuna
CIF: A31101306
VIES: ESA31101306

Inscrito en el Registro Mercantil de Navarra, al
tomo 155, foíio 129, hoja NA-3.194

Como el segundo miembro enunciado, en el resto del
texto y en adelante "miernbro del consorcio"

(en adelante, "miembro del consorcio")

II. Objeto del Consorcio
1. Členovia združenia podla článku l. sa dohodli

vytvoriť združenie za účelom spoločnej prípravy 1. Conforme el artículo l. los miembros del
a podania spoločnej ponuky do verejnej súťaže na consorcio se han decidido crear un consorcio

---.----+---+ ··-@;·-Cll·'i~.. -.-~tal!b'l "Cesta.. 1/68 ..J!.reš,.u.v"'-+---- __ ~~:Hi'-lHI_r-_{J~re..pa.rar..v.presentar unaoferta cornún.I _

odb.Škultétyho - ZVL", ktorá bola uverejnená para el concurso de la obra" Cesta 1/68
dňa 03.05.2011 v Úr adllOlIl vestníku EÚ/S pod Prešov odb.Škultétyho • lVl", cual se"
číslom 85/2011, a ktorej obstarávatelorn je publicó el 03.05.2011 en el Boletín Oficial
Slovenská správa ciest (ďalej len "zákazka"), EÚ/S, número 85/2011 y su convocante es
a v prípade pridelenia zákazky tomuto združeniu aj Slovenská správa ciest (En adelante "obra"),
následnej jej spoločnej realizácie. y si el consorcio gane la obra, conjuntamente

realizarla.

.'.~~



2. Vedúci člen združenia je oprávnený, zmocnený
a zodpovedný ako vedúci združenia vo veciach
súvisiacich s činnosťou združenia, na zastupovania
ostatných účastníkov združenia v plnom rozsahu 2. El líder del consorcio está autorizado, apoderado y
a zodpovednosti pri dosahovaní dojednaného responsable, como el líder del consorcio, actuar en
účelu združenia a na vykonávanie právnych los asuntos relacionados con la actividad del
úkonov ak jednaniu v ústnom a písomnom styku consorcio, representar a otros miembros del
za členov združeniam, najmä consorcio en su totalidad, tomar responsabilidad
a) Odsúhlasenie a podpísanie zmluvy o dielo para lograr el objeto acordado, hacer actos legales

s obstarávateľorn, prípadne jej neskorších y negociar por la forma oral y escrita en nombre de
los míembros.del consorcio yespecialmentp·------t-------zmieli a doda tkov:-Pred týmito--úk-vn-IT,,,rrri-,'-<;,01-,';Jjp-j'c'------'-"""-"lll];;Ull.I: L<O.- __ --+ _

vedúci člen združenia povinný zabezpečiť a) Aprobar y firmar contrato de la obra con el
súhlasné stanoviSko ostatn'?th-- členov convocante, tamb~n en su-versión rnodiflcada -
združenia, y con anexos. Antes de hacer estos actos, el

líder se compromete a obtener acuerdosb) K zastupovaniu združenia, po uzavretí zmluvy
o dielo medzi obstarávateľorn a členmi confirmatorios de todos otros miembros del

consorcio.združenia, vo všetkých veciach týkajúcich sa
b) Representar el consorcio, después de larealizácie diela vrátane platieb za realizáciu

celebración del contrato de obra entre elprác, ktoré sa budú realizovať pre všetkých
členov združenia cestou vedúceho člena convocante y consorcio, en todos asuntos
združenia. relacionados a la realización de la obra, incluido

------1--------··- ~dos los pages por la Obra, que recroira el ucer

spoločná ponuka združenia bola úspešná a aby
bola zákazka následne riadne a včas zrealizovaná.

3. členovta združenia sú povinní jednať v prospech
záujmov združenia s náležitou odbornou
starostlivosťou, chrániť jeho dobré meno, starať sa
o dosiahnutie účelu združenia a jednať v súlade so
zásadami poctivého obchodného styku na základe
dobrej viery. Členovia združenia sa budú po celú
dobu trvania združenia vzájomne podporovať
a spoločný záujem združenia podporovať ako svoj
vlastný.

III. Nombre del Consorcio

4. Žiadny člen združenia nepredloží ponuku do
verejnej súťaže na zákazku sám, ani ako účastník
inej skupiny. Každý člen združenia uznáva
exkluzivitu tejto zmluvy o združení a prehlasuje, že
neuzavrel a ani neuzavrie po dobu trvania tohto
združenia zmluvu s rovnakým alebo podobným
účelom a obsahom, ani sa akokolvek nebude
podieľaf na činnostiach, ktoré by boli v rozpore
s obsahom a účelom tejto zmluvy o združení.

2. Objeto del consorcio es la actividad conjunta
de sus miembros, conforme el presente
contrato y contrato de la obra con el
convocante, así que su oferta sea exitosa y la
obra realizada bien y a tiempo.

3. Los miembros del consorcio se comprometen a
actuar en nombre del consorcio con la diligencia
debida, proteger su reputación, intentar alcanzar el
objeto común del consorcio y actuar conforme a la
relación comercial leal y a la buena fe. Durante
vigencia del consorcio los miembros se
comprometen a apoyar uno al otro y considerar el
interés común como su propio.

4. Ningún miembro del consorcio presentará la oferta
solo, ni como miembro de algún otro consorcio.
Cada miembro del consorcio reconoce la
exclusividad de este contrato del consorcio y
declara que no ha celebrado, ni durante vigencia
del presente contrato celebrará otro contrato con
el objeto similar o mismo, ni de ninguna manera va
a participar en las actividades, que podrían estar
en conflicto con el contenido y objeto del presente
contrato.

Elconsorcio se denomina sr HANT BA DS & ANIK"que
es el nombre común, en él que el consorcio va a actuar.

IV. Derechos y Obligaciones del Líder del
Consorcio

1. El líder del consorcio es HANT BA DS a.s.

III. Názov združenia

Združenie ponesie názov" HANT BA DS & ANIK It,

ktorý je spoločným menom združenia, pod ktorým bude
združenie vystupovať.

IV. Práva a povinnosti vedúceho člena združenia

1. Vedúcim členom združenia je HANT BA DS a.s..
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Všetky právne úkony vykonané vedúcim členom
združenia, ktoré budú zaväzovať aj ostatných
členov združenia, alebo niektorého z nich,
podliehajú predchádzajúcemu schváleniu
ostatnými dotknutými členmi združenia.

3. Kprijímaniu platieb od obstarávateľa zriadi vedúci
člen združenia v banke oddelene od svojich
ostatných účtov samostatný bežný účet.
Majiterom účtu z hradiska banky bude vedúci člen
združenia a čiastky na účte obsiahnuté budú
v spoluvlastníctve všetkých členov združenia.

4. tlenovia združenia sú vo vzťahu voči
obstarávaterovi zaviazaní spoločne a nerozdielne,
za uskutočnenie zmluvy v súlade so zmluvnými
podmienkami.

V. Práva a záväzky členov združenia

1. Vo vnútornom vzťahu členov združenia je každý
člen združenia jednotlivo právne i technicky
zodpovedný za svoj podiel dodávok a výkonov na
zákazke a plne zaň znáša obchodné a technické
riziko, za splnenie zmluvy o dielo v súlade s jej
podrnlenkarni a ustanoveniami. Hoci sú členovia
združenia navonok zodpovední spoločne
a nerozdielne, dovnútra zodpovedajú každý len za
svoj rozsah prác tak, akoby mal každý z nich
uzatvorenú s obstarávateľom samostatnú zmluvu
o dielo. V prípade, že obstarávateľ uplatní voči
členom združenia alebo voči ktorémukoľvek z nich
nároky z vád diela, tieto nároky vysporiada ten
člen združenia, na rozsah prác ktorého sa
obstarávaterom uplatnené nároky vzťahujú,
pričom tento člen uchráni ostatných členov
združenia pred tým, aby obstarávaterovi plnili
v akejkoľvek forme.

Podiely jednotlivých členov združenia a ich podiely
na realizácii zakazkyb-lidú nasledovné:
HANT BA DS a.s. 50 %... _.

ARIAN CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS, S.A. 50 %

en nombre de los ot ros miembros del
consorcio.

Todos los actos jurídicos hechos por el líder del
consorcio, que de alguna manera puedan afectar
también otros miembros del consorcio, o sólo
algunos de ellos, se sujetan a una aprobación
previa por los miembros relacionados.

3. Para recibir los pagos del convocante, el líder
abrirá en banco una cuenta corriente y separada
de sus otras cuentas. El propietario de la cuenta,
en el punto de vista del banco, será el líder del
consorcio y el importe en la cuenta será la
propiedad de todos miembros del consorcio.

4. En la relación con el convocante, los miembros del
consorcio son responsables solidariamente para
IIevar a cabo el contrato y conforme a sus
condiciones.

V. Derechos y Obligaciones de los Miembros
del Consorcio

1. Dentro del consorcio sus miembros son
responsables individualmente de sus asuntos
técnicos y legales, de su participación en la obra y
su ejecución. Plenamente IIevan todo el riesgo
comercial y técnico por su participación y
cumplimiento del contrato de obra conforme sus
condiciones y disposiciones. Aunque los miembros
del consorcio externamente tienen la
responsabilidad solidaria, internamente cada uno
tiene su responsabilidad sólo por su participación
en la obra, así como cada uno haya tenido un
contrato separado y firmado con el convocante. En
el casa que el convocante use su derecho de
reparo, lo resolverá el miembro, que ha sido
responsable de esta parte de obra y además
protegerá a otros miembros contra cualquier pago
al convocante.
Cada miembro del consorcio tiene derecho a
renunciar unilateralmente, por escrito y antes de la
firma con el convocante, a toda su participación y
t!"abajos en la obra. l~!enuncia tiene que ser por
escrito enviada a todos los miembros del
consorcio. La particip.~_ciÓn,qu~.s_e__renLJncjQ,pasa
automáticamente al líder del consorcio.

La participación de los miembros del consorcio y
en la realización de la obra:

HANT BA DS a _5_

AR IAN CONSTRUCCIÓN
INFRAESTRUCTURAS, S.A.

50%
Y GESTIÓN

50%
DE
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V prípade, že niektorý člen združenia porušením
zmluvných alebo zákonných povinností spôsobí
škodu ostatným členom združenia, alebo
niektorému z nich, potom člen združenia, ktorý
škodu spôsobil, škodu nahradí a nebude tým
zaťažovať ostatných členov združenia, napriek
tomu, že všetci členovia združenia navonok
zodpovedajú za záväzkyspoločne a nerozdielne.

2. Každý člen združenia má právo byť pravdivo
a v dostatočnom predstihu informovaný ostatnými
členmi združenia o všetkých skutočnostiach
súvisiacich s činnosťou združenia a je oprávnený
požadovať od ostatných členov združenia
vysvetlenie akejkorvek záležitosti, ktorá sa týka
aktivít vo vzťahu k združeniu. Ostatní členovia
združenia majú povinnosť takéto informácie
a vysvetlenie poskytnúť. Všetci členovia združenia
sa budú navzájom bezodkladne informovať
o plánovaných, resp. dohodnutých rokovaniach,
na ktorých sa očakáva vykonať rozhodnutie. Toto
sa vzťahuje ako na etapu prípravy a predkladanie
ponuky, tak i na dobu realizácie zákazky. Pri týchto
rokovaniach má právo byť prítomný zástupca
každého člena združenia.

3. O spoločných veciach týkajúcich sa združenia
rozhodujú členovia združenia jednomyserne.

4. Žiadny člen združenia nesmie postúpiť, založiť vo
forme záložného práva, alebo inak zaťažiť svoje
práva a záväzky alebo ich časť podla tejto zmluvy
o združení tretej osobe bez predchádzajúceho
písomného súhlasu ostatných členov združenia.

Členovia združenia sa dohodli na tom, že
najneskôr 2 dni pred termínom na predloženie
ponuky vedúci člen združenia predloží a dá
odsúhlasiť štatutárom všetkých členov združenia
výslednú ponukovú cenu a výkaz výmer. Vedúci
člen združenia sa zaväzuje, že do 2 dní od podania
súťažnej ponuky odovzdá jednotlivým členom
združenia kópiu kompletnej ponuky v digitálnej

----------+---~~~·~36·~O~
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-------- VI. -Zánik združenia

En el caso de que algún miembro del consorcio
infringiendo el contrato, o algtmo de sus párrafos,
cause daňo a otros miembros del consorcio, o
alguno de ellos, el miembro que ha causado el
daňo, la pagará y no va a molestar a otros
miembros, a pesar de que todos los miembros
externamente tien en la responsabilidad solidarla.

2. Cada miembro del consorcio tiene derecho a ser
correctamente y a tiempo informado de los ot ros
miembros sobre todos los asuntos relacionados con
la actividad del consorcio y puede pedir
explicaciones de cualquierasunto relacionado con
las actividades del consorcio. Otros miembros del
consorcio se obligan a dar este tipo de
informaciones o explicaciones. Todos miembros del
consorcio se tienen que informar mutuamente y sin
demora sobre las reuniones y negociaciones
planteadas o acordadas, donde se espera tomar
alguna decisión. Esto se aplica para la fase de
preparación y presentación de oferta, así como para
la fase de ejecución de la obra. Cada miembro del
consorcio tiene derecho participar en las
negociaciones.

--

l. El consorcio se establece sólo para un periodo
1. Združenie je založené na dobu určitú, t.j. odo dňa determinado, que es desde la fecha de celebración

uzavretia zmluvy o združení až do doby uplynutia del presente contrato hasta el último día de la
záručnej doby poslednej časti zákazky,odstránenia garantía, o hasta que se eliminen todos los defectos
všetkých vád vzniknutých v záručnej dobe, vydania incurridos durante el periodo de la garantía, emita
potvrdenia konečnej faktúry a vysporiadania la última factura y liquiden todos los compromisos
všetkých finančných záväzkov vzniknutých počas financieros incurridos durante vigencia del presente
trvania združenia podra tejto zmluvy o združení. contrato.

--- --1--- ---- --"'-'----------------------------------1----------
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3. Sobre los asuntos relacionados con el consorcio,
los miembros toman decisiones por unanimidad.

4. Ningún miembro del consorcio puede crear un
derecho de prenda o imponer una carga al
consorcio, o a su participación, sin consentimiento
previo por escrito de los otros miembros del
consorcio.

wzt--

5. Los miembros del consorcio están de acuerdo, que
por lo menos 2 días antes de la presentación oficial
de la oferta el líder del consorcio la va a presentar
a todos miembros del consorcio y lIegarán de
acuerdo con el precio final y su cuadro de
mediciones de la obra. El líder se compromete 2
día después de la presentación oficial de la obra
entregar una copia de la oferta completa en
formato digital.

- - --- -

VI.OelechosyObligaciune~ ue IU~ . uel
Consorcio



2. Zo združenia nie je možné jednostranne vystúpiť 2.
inak než podľa kogentných ustanovení
Občianskeho zákonníka.

No se puede renunciar dej consorcio
unilateralmente de otra manera, como Jo dice el
Código Civil.

3. Consorcio se disuelve automáticamente si no se
firme el contrato de obra con el convocante.

Združenie zanikne
k uzavretiu zmluvy
a obstarávateľom.

v prípade, že
o dielo medzi

3. nedôjde
združením

4. Si alguno de los miembros no cumple sus
compromisos bien y a tiempo, el líder del
consorcio (y en el caso que no lo cumple el líder,
algún otro miembro del consorcio) está autorizado
a avisarle por escrito, que dentro de un tiempo
razonable corrija la situación. En el caso de que no
lo corrija en el tiempo razonable, los otros
miembros del consorcio decidirán tomar unas
medidas apropiadas. Eso no afecta una
reclamaci6n de daňos y perjuicios.

4. Pokiar niektorý člen združenia neplní riadne a včas
svoje záväzky, je vedúci člen združenia (a
v prípade, že neplní riadne a včas svoje záväzky
vedúci člen združenia, tak iný člen
združenia)oprávnený ho písomne vyzvať, aby
v primeranej dobe zjednal nápravu. V prípade, že
vyzvaný člen združenia nezjedná nápravu
v primeranej lehote, dohodnú sa členovia
združenia na vhodných opatreniach k splneniu
účelu združenia. Nárok na náhradu škody týmto
nie je dotknutý.

VII. Ostatné ustanovenia

1. Každý člen združenia bude znášať všetky svoje
náklady a výdaje vznikajúce pri príprave súťažnej
ponuky bez toho, aby sa tieto delili.

2. Túto zmluvu o vytvorení združenia schválenú
a riadne podpísanú všetkými účastníkmi priloži
vedúci člen združenia obstarávateľoví ako súčasť
ponuky.

3. tlenovia združenia sa zaväzujú, že v priebehu
trvania tohto združenia a v nasledujúcich troch
rokoch po jeho ukončení zachovajú mlčanlivosť
o dôverných informáciách o ostatných členoch
združenia voči tretím osobám okrem prípadov,
keď si tieto informácie vyžiada súd, alebo iný
oprávnený orgán alebo keď sú tieto informácie
v dobe ich sprístupnenia verejne dostupné aspoň
v príslušných odborných kruhoch. Pre účely tejto
zmluvy sa dôvernou informáciou rozumie
informácia, ktorú člen združenia oznámil v ponuke
alebo kdekoľvek ako dôvernú, a to vrátane
obchodného tajomstva.

VII. Otras disposiciones

1. Cada miembro del consorcio va a pagar todos sus
mismos gastos y cost es incurridos en la
preparación de la oferta y no se van a compartir.

2. Este contrato del consorcio, aprobado y firmado
por todos sus miembros, el líder presentará como
parte de la oferta.

3. Miembros del consorcio se comprometen, que
durante la vigencia del presente contrato y en los
próximos 3 aňos después de su terminación,
mantendrán la confidencialidad de las
informaciones confidenciales sobre ot ros
miembros del consorcio a terceros, excepto
cuando esta información requiera el tribunal u ot ra
autoridad competente o si la información en ese
tiempo ya es pública o conocida por lo menos en
unos círculos especializados. Para efeetos del
presente contra to, como información confidencial
se reconoce este tipo de información, cual algún
miembro del consorcio presentó en la oferta o en
cualquier lugar como una información confidencial,
incluido el secreto comercial.

VIII. Garantía

---------------+--------+--------- - ------------------------1----------
VIII. Poskytnutie zábezpeky 1. Para cumplir las obligaciones derivadas de la

------- p -- - particil3-éKión en el-GOl1wr-so,el-Hder del consorcio
1. K zaisteniu povinností vyplývajúcich z účasti na pondrá todo el aval requerido por el convocante,

verejnej súťaži, zabezpečí vedúci člen združenia en la forma de una garantía bancaria. La garantía
súťažnú zábezpeku na predloženú ponuku vo será emitida por el banco al líder del consorcio y
výške vyžadovanej obstarávateľom formou sus costes tendrán que lIevar todos los miembros
bankovej záruky. Táto zábezpeka bude vystavená del consorcio y dependen de su proporción de el
bankou na vedúceho člena združenia a jej náklady consorcio, conforme al artículo V., párrafo 1 del
ponesú účastníci združenia v pomere ich podielov presente contrato, a base de la facturación del
dodávok a výkonov podra článku V. odsek 1 tejto líder.
zmluvy na zastane vvuctovarua ~úceho-----------------------

--------+----
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združenia.

2. Pokiar sa členovia združenia nedohodnú inak,
zaistia záruku na splnenie zmluvného záväzku aj
záruku na zádržné príp. iné typy bankových záruk
v prospech obstarávatera členovia združenia vždy
formou tzv. spoločnej bankovej záruky vystavenej
u dohodnutého bankového ústavu. Každý z členov
združenia zaisťuje na vlastné náklady taký podiel
na spoločnej bankovej záruke (formou vystavenej
protizárukv), ktorý bude zodpovedať jeho podielu
dodávok a výkonov podľa článku V. odsek 1 tejto
zmluvy. Náklady vzniknuté z vystavenia
a udržovania svojho podielu na spoločnej bankovej
záruke hradí banke priamo príslušný člen
združenia podľa svojich podmienok u predmetnej
banky v súlade so svojím úverovým rámcom.

3. Náklady na poistenie zákazky ponesú členovia
združenia v pomere ich podielov dodávok
a výkonov podľa článku V. odsek 1 tejto zmluvy,
pričom toto poistenie zaisťuje vedúci člen
združenia, pokiaľ sa členovia združenia
nedohodnú, že poistenie zaistí ten člen združenia,
ktorý je schopný poistenie zaistiť za
najvýhodnejších podmienok.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva o združení sa riadi slovenským
právom, rozhodné právo je slovenské. Na riešenie
sporov sú príslušné slovenské súdy.

2. Táto zmluva o združení nadobúda účinnosť a je
platná od dátumu podpísania posledného
z oprávnených zástupcov jednotlivých účastníkov
združenia.

3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy môžu byť robené
len formou písomného dodatku, podpísaného
oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

4. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch
s-p
obdrží po 2 vyhotovenia a 1 vyhotovenie bude
odolizdana sporočnosti Slovenská správa ciesC-----I---

2. Si los miembros del consorcio no deciden de otra
manera, garantizarán el aval del concurso, u ot ro
tipo de avales requeridos por el convocante, en la
forma del aval bancario y común, emitido en una
institución bancaria acordada. Cada uno de los
miembros garantiza su proporción en el aval
común (en la forma del contra aval), que responde
a participación en la obra, conforme al artículo V.
párrafo 1 del presente contra to. Gastos por la
emisión y gestión del aval paga cada miembro
directamente al banco, según sus condiciones en
su banco y conforme su línea de crédito.

3. Gastos por el seguro de la obra lIevarán todos
miembros del consorcio, según su participación en
la -obra y conforme al artículo V. párrafo 1 del
presente contrato, y el seguro contratará el
miembro, quien pueda gestionar las condiciones
más favorables.

IX. Disposiciones finales

1. Este contrato se rige por la legislación eslovaca. Los
posibles pleitos solucionarán tribunales eslovacos.

2. El contra to del consorcio entra en vigor y es válido
desde la fecha de la firma del último representante
del miembro del consorcio.

3. Cambios y anexos del presente contrato se pueden
hacer sólo en la forma de anexos escritos y
firmados por representantes de cada miembro del
consorcio.

4. Este contrato está hecho en 5 copias Cada parte
recibe 2 ejemplares y una copia será para el
convocante "Slovenská správa ciest"



11Fčasthrd tótuiei')ia prehlasulti,íesi t~t~zmluVu -p-te-d~L-;~miembros del cQnsqn:tO decl~r:an que ar'ltes de la
i jel podpisom prečítali,a í~ bola spísan~ po vzájomnom fIrma han [eida el cgnmno, y que se ha hecno desput?s

pŕerQkovanl podra ich pravej a Slobodnej vôle, nie de tma consuítamt.ltua. COl"lformesu buena y líere ŕe, no
\l tle$I'II a za nápadne nevýholiÍnych podmienok a na en pel1gro, tl! tl.n las .ccnd!ciones da,;lmente
zfjakstlhlas\) s celymôbsahotn teJto tmlu'o'Y jlJde?ventajosas Y como marca de su acuerdc, firman er
podpisujú, presente contrato,

V Bratislave. dňa: ...",,-;;..~.:;:...;'.. ;:'.

Eflllombre de HAND BAOS,<r~~--')

............." · ········..:·:'~'\l</
Ing. Miroslav Pávelk·a - ríádlt(!rspol(lcnost~
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j Javier 8erdlé Os\..ma
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Ing. Miroslav ?av~lka - riadftef spoločnosti
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