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ZMLIryA o DIf,Lo

L
Zmluvné §tr5ny

objednávetel':
Obec Unin
Unín 332
908 46 Unin
Ičo: 003l0l07
DIČ:202l093921

Zhotovitel':
Názov spoločnosti:

Erste consultin& spol. s.r.o.

Klincová 37

821 08 Bratislava

Zastúpený: Igor Cako

Zapísaná v obchodnom registri v€denom na oklesnom súde v Bratislav€ I

oddi€l: sro, vložla č. 101390/B

Ičo:36 ?13 023

DIČ:20222920'74

DIČ DPH: sK2022292074 pod|h §4

Bankové spojenie: IBAN sK87 0200 0000 0035 0028 9553

osvedčenie o autoriácii e,č. 06702

uzatvárajú túto zm]uvu o dielo

IL
Predm€t plneoia

2.1, Predmetom tejto znlulry je výkon investorsko inžinierskej činnosti (IIČ) pre stavbu

,Zeteplenie rdministr&tívDo -spoločeD§kého centra v Unííe (vo2)..

v rozsahu:

- Prevzatie a obomámeni€ sa s podkladmi na áklade ktorých sa bud€ realizovať stavba, najmá
s projektovou dokumentáciou stavby, s obsahom stavebného povolenia s obsahom Zmlury o
dielo.
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- zabezpeéeLie protokolámeho odovzdania staveniska zhotovit€lbvi stavby s uíčenim
odb€mých miest vody elektrickej energie, so zabezpečenim v}týčenia všetkých nadzemných a
podzemných vedení a inžiniersl§/ch sietí na stavenisku.

- Zabezpečenie ápisu do stavebného dennika o odovzdaní staveniska,
- Komunikácia s orgánmi štátnej sprá!ry, kontrola dodržiavania podmienok stav€bného

povolenia a oPatreni štátneho stavebného dohl'adu po dobu rea|iácie §tavby.
- Paiebežná kontrola čeípania nákladov stavby.
- v pripade výsk}tu ávažných okolnosti bezodkladné informovat' mandanta o zistených

skutočnostiach.

- osobitná pozomosť bude venovaná tým častiam stavby, ktoré sa d'alším postupom výstavby
slanú neprislupnými alebo sa 7akr}jú,

- Spolupíáca s autorom projektu a zhotovitelbm stavby pri lykonávani alebo navrhovaní
opatrení na odstřánení chýb projektovej dokum§nLicie,

- V pripade požiadavky naviac prác definovanie rozsahu naviac prác a ich odsúhlasenie
mandaiárom

- Príprava podkladov na odovzdanie a pr€vzatie íealizovaných q|konov, účasť na jednania§h o
pr€vzatí a odovzdaní stavby.

- Kontřola dokladov predkladaných k odovzdaniu a prevzatiu stavby,
- Pravidelná kontrola vecného objemového a finančného postupu plnenia zrn|uly o dielo.
- Kontrola kvality \.ykonaných prác, kontrola použitých materiálov a prvkov.
- Kontrola súpisov t}konaných prác a dodávok, ich vecnej a cenov€j spíávnosti, kontrola

súladu ich ocenenia s položlrami uvedenými znluve o dielo na áotovenie stavby a ich
pr€dkladanie mandantovi,

- Sledovanie obsahu stavebného dennika a tryjadrovanie sa zápisom v ňom uv€dených do trocb
pra§ovných dnÍ.

- spo|upráca s přacovníkmi zhotovitel'a stavby pri !rykonání opatrení na odvnátenie alebo na
obm€dzenie škód pri ohrozeni stavby živeln]imi udalost'ami.

- Priprava podkladov pre odovzdanie a prevzati€ stavby al€bojej časti v zmysle zmlu\y o dielo,
účasť na odovzdaní a prevzatí stavby.

2.2. objednávatel'sa zavázuje za \rykonanú činnosť zaplatiť zhotovitel'ovi dohodnutú c€nu,

2.3. Zhotovitel'sa zaviizuje r.ykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť

2.4. Pri plíení predmetu zmlu\ry sa zhotovitel' zAyiizuje dodúiaval všeobecné predpisy, technické
normy, dojednania tejto zmlu\y, bude sa riadiť podkladmi objednávatel'a a jeho pokynmi, ásadami
etiky a nepoškodzovať meno inv€stora.

III.
Čas pluenia

3.l.Technický dozor investora bude zhotovitel' vykonávať počas celej realiácie stavby od jej
zahájenia do ukončenia stavby, t, j. přotokolámeho prevzatia pníc od dodávatelh, Doba rea|iáci€
dielaje do ó mesiacov,
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cena a platobné podmieíky

5.1. cena za \Tkonanú zmluvne dohodnutú činnosť v bode 2,1. je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle zÁk.č.18l96zb o cenách ačiní 8916,00,- EUR s DPH. Bude uhíadená na základe
lystavenej fakhiry po ukončení stavby so splatnostbu 15 dní. Ukoněenie stavby sa rozumie
áotovite|bm odovzdanie dodávku píác obstárávat€lbvi zápisom o odovzdani a prevzati.

vl_
záverečné ustanovenia

6,1, Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisania oboma zmluvnými stranami, Zmluva o Dielo
nadobudne v súlade s ust. § 47a obč;anskeho zákonníka účinnosť dňom nasledujú§im po dni jej
zverejnenia objednávatelbm, za predpokladu, že objednáVatel' obdrží ávijzný prisl'ub Riadiaceho
orBínu o posk}.tnutí nenávíatného finančného príspevku, z ktorého má b}ť dielo spolufinancované á
zlároveň tento Riadiaci orgán lydá kladné stanovisko k verejnému obstarávaniu v rámciktoréhoje áto
zm|uva uzatvorená.

6.2. okamihom podpisu tejto zmlury oboma zmluvnými stranamije prejavený súhlas s celým jej
obsahom.

6.3. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zrnluly.je možné len formou písomných dodatkov, ktoré
budú datované, číslované a podpisané štatutámymi ástupcami obidvoch zmluvných strán. Pr€
platnost' dodatkov k tejto zmluve sa lyáduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stáva
súčastbu zmlu!}. Uzavretie dodatku musí b},t'v súlade so zákonom č.34312015 Z, z, o \,erejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých Zikonov.

6.4. Zhotovitel' pripúšťa plneni€ predmetu zínlu\y subdodávkami. Každý subdodávalel' spiňa
alebo najneskór v čase plnenia bude spíňať podmienky podl'a § 32 ods. l zákona č, 3 43l2ol5 Z. z. o
verejnom obstanávaní a o Znene a doplnení niektoných zákonov v zneni neskoršich predpisov, V
prípade zmeny subdodávatel'a počas trvania zmlury medzi v€rejným obstaťávatelbm a uspešným
uchádzačom je povinný úspešný uchádzač najneskór v deň, ktoď predchádza dňu, v ktorom má
zmena subdodávatelh nastat'omámiť verejnému obstarávatelbvi zmenu subdodávatel'a a v tomto
oz-námeni uviesť min. nasledovné: podiel ákazky, ktoný má v úmysle zadat' tretím osobám,
navrhovaných subdodávatelbv a predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý subdodávatel'
spÍňa alebo najneskór v čas€ plnenia bud€ spÍnať podmienky podl'a § ]2 ods, l zÁkona é.343/2015 Z.
z, o verejnom obstarávani a o zmene a dop|neni niektorých Zákonov v znení neskoršich predpisov a
podmienku, ž€ neexistujú u neho ddvody na \.}lúčenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) až h) a ods. 7 ákona
o verejnom obstanávani; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo po§k}tovať
službu sa preukazuje vo vž'ahu k tej časti predmetu ákazky alebo kon§€sie, ktoni má subdodávat€l'
plniť. Zhotovitel'v prílohe č.4 k tejto zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávatelbch,
úda_je o osobe oprávnenej konať za subdodávatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pob},tu, dátum
narod€nia,

6,5. Dodávatel' (zhotovitel) .je povinný strpieť v,ýkon kontroly/audittt/kontŤoly na mieste
súvisiaceho s dodávaným tovarom/prácami/službami k§dykol'vek počas platnosti a účinnosti Zm|uiy
o posk}tnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a posk},tnút' im všetku
pohebnú súčinnosť, oprávnené osoby sú:
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. PoslJtovatel'a ním poverené osoby,

. Útvar nás|ednej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;

. Najt},šší kontíolný úíad s& príslušná Správa finančnej kontroly, certifikačný or8án a nimi
pov€r€né osoby,
. org.in auditu,jeho spolupracujúce org.iny a nimi poverené osoby,
. splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvoía auditorov,
. osoby prizvané org.ínmi uvedenými v písm- a) ž e) v sú|ade s príslušnými pŘivnymi
predpismi SR a EÚ.

6.6. Nedelit€l'nou súčasťou lejto Znlu!ry sú prilohyi
Príloha č. l - Cenová ponuka uchádzača ocenený v'ýkaz \.ýmer - rozpočet,
Priloha č. 4 - Zomam §ubdodávatelbv

6.7. Zm|uva odielo sa !ryhotovuje v4 exemplároch,2 exempláre pre objednávatel'a a2 pre
zhotovitel'a.

Pfiloha č.4 Zoznam všetkých znárrych subdodávatel'ov

V Uníne 03,09,20l8

Ěaata consultlhg, spo|. s ..c
Á}EoJá 37 821 08 BrJilshvá

tčo, m zr jmj
Dé: 2*z229|11Á

objednávatel':
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