6.2.1

Zhotoviteľ zaplatí menovanému podzhotoviteľovi čiastky, o ktorých stavebný dozor
potvrdí, že sú v súlade so zmluvou s podzhotoviteľom. Tieto čiastky plus ďalšie
poplatky budú zahrnuté v cene diela.

6.3
6.3.1

Preukázanie platieb
Pred vydaním potvrdenia faktúry, ktoré zahrňuje aj čiastku splatnú menovanému
podzhotoviteľovi, stavebný dozor môže požadovať, aby zhotoviteľ poskytol primeraný
dôkaz o tom, že menovaný podzhotoviteľ obdržal všetky čiastky splatné podľa
predchádzajúcich potvrdení faktúr.

7. TECHNOLOGICKÉ

ZARIADENIA, MATERIÁLY A PRACOVNÉ POSTUPY

7.1
7.1.1

Spôsob vykonávania prác
Zhotoviteľ je povinný obstarať technologické zariadenia a materiál a ďalej vykonávať
práce:
a) spôsobom uvedeným v Zmluve a jej prílohách,
b) odborne a dôkladne, v súlade s uznávanou dobrou praxou.

7.2
7.2.1

Vzorky
Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozoru nasledujúce vzorky materiálov
a potrebné informácie na odsúhlasenie predtým, než budú materiály zabudované alebo
použité na stavbe:
a) štandardné vzorky materiálov od výrobcu, a to na náklady zhotoviteľa,
b) ďalšie vzorky podľa pokynov stavebného do zora, čo bude chápané ako zmena.
Na každej vzorke bude vyznačený pôvod a zamýšľané použitie na stavbe.

7.2.2
7.3
7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.4
7.4.1

Kontrola
Zamestnanci objednávateľa budú v ktorúkoľvek potrebnú dobu:
a) mať plný prístup do všetkých častí staveniska,
b) v priebehu výstavby (na stavenisku a kdekoľvek inde) sú oprávnení preverovať,
kontrolovať, merať a skúšať materiály, prácu a kontrolovať postup výstavby.
Zhotoviteľ poskytne zamestnancom objednávateľa plné možnosti pri vykonávaní týchto
činností, vrátane toho, že im zaistí prístup, svoje zariadenia, povolenia a bezpečnostné
vybavenie. Žiadna táto činnosť nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti.
Zhotoviteľ oznámi zástupcovi pre veci technické a stavebnému dozorovi vždy, keď
bude nejaká práca pripravená a pred tým, než bude zakrytá a nebude ju možné vidieť.
Zástupca pre veci technické alebo stavebný dozor potom bez zbytočného odkladu
vykoná buď podrobnú prehliadku, kontrolu, meranie alebo skúšanie, alebo oznámi
zhotoviteľovi, že to nevyžadujú. Ak to zhotoviteľ neoznámi, potom je povinný, ak je o
to zástupcom pre veci technické alebo stavebným dozorom požiadaný, odkryť prácu,
upraviť a uviesť ju do pôvodného stavu, to všetko na vlastný náklad.
Skúšky
Tento článok bude platiť pre všetky skúšky uvedené v Zmluve okrem preberacích
skúšok.
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7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.4.5

7.4.6
7.4.7

7.5
7.5.1

7.5.2

7.6

Zhotoviteľ poskytne všetky prístroje, asistenciu, dokumenty a ďalšie informácie,
elektrinu, svoje zariadenia, pohonné hmoty, palivá, nástroje, pracovné sily, materiál a
zodpovedajúco kvalifikovaný personál tak, ako je to potrebné pre účinné uskutočnenie
skúšok. Zhotoviteľ spolu so zástupcom pre veci technické alebo stavebným dozorom
odsúhlasí čas a miesto pre určené skúšky daného technologického
zariadenia,
materiálov alebo iných častí stavby.
Zástupca pre veci technické alebo stavebný dozor môže podľa článku 13. (Zmeny a
úpravy) zmeniť miesto alebo detaily určitých skúšok, alebo môže vydať pokyn
zhotoviteľovi, aby vykonal dodatočné skúšky. Ak tieto pozmenené alebo dodatočné
skúšky preukážu, že skúšané technologické zariadenia, materiály alebo práce nie sú v
súlade so Zmluvou, náklady na vykonanie tejto zmeny bude znášať zhotoviteľ, bez
ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy.
Zástupca pre veci technické alebo stavebný dozor, o svojom úmysle zúčastniť sa
skúšky, dá zhotoviteľovi vedieť najmenej 24 hodín vopred. Ak sa zástupca pre veci
technické alebo stavebný dozor bez vážneho dôvodu nedostaví na dohodnuté miesto v
dohodnutom čase, môže zhotoviteľ uskutočniť skúšky (ak nedostal od zástupcu pre veci
technické alebo stavebného dozora iné pokyny), ktoré sa budú považovať, že bol
vykonané v prítomnosti stavebného dozoru.
Ak zhotoviteľovi vznikne oneskorenie, a/alebo náklady plynúce z toho, že vykonával
pokyny zástupcu pre veci technické alebo stavebného dozora (aby upustil od
pokračovania v skúškach), alebo v dôsledku oneskorenia, za ktoré zodpovedá
objednávateľ, zhotoviteľ to oznámi stavebnému dozorovi a vznikne mu nárok podľa
podčlánku 21.1 (Požiadavky zhotoviteľa) na predlženie lehoty výstavby v dôsledku
tohto oneskorenia, pokiaľ dokončenie diela je alebo bude preukázateľne oneskorené
z tohto dôvodu, podľa podčlánku 8.4 (Predlženie lehoty výstavby).
Po obdržaní tohto oznámenia stavebný dozor bude postupovať v súlade spodčlánkom
4.8 (Rozhodnutia) tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo rozhodol.
Zhotoviteľ
dodá stavebnému
dozorovi bezodkladne
riadne potvrdené
správy
o skúškach. Ako náhle boli požadované skúšky uskutočnené, stavebný dozor potvrdí
zhotoviteľovi správy o skúškach, alebo mu vydá certifikát rovnakej platnosti.

Odmietnutie
Ak v dôsledku preskúmania, prehliadky, merania alebo skúšania zástupca pre veci
technické alebo stavebný dozor zistí, že niektoré technologické zariadenia, materiály
alebo práca sú závadné, alebo inak nezodpovedajú požiadavkám Zmluvy, môže
zástupca pre veci technické alebo stavebný dozor technologické zariadenia, materiál
alebo prácu odmietnuť tak, že to oznámi zhotoviteľovi, spolu s udaním dôvodu. Potom
je zhotoviteľ povinný vadu bezodkladne odstrániť a zaistiť, aby odmietnutá položka
bola v súlade so Zmluvou.
Ak zástupca pre veci technické alebo stavebný dozor požaduje, aby bolo toto
technologické zariadenie, materiály alebo práce následne znovu preskúšané, budú sa
skúšky za rovnakých podmienok opakovať. Ak odmietnutie a opakované skúšanie
spôsobí objednávateľovi dodatočné náklady, uhradí zhotoviteľ podľa podčlánku 3.5
(Nároky objednávateľa) tieto náklady objednávateľovi.

Opravné práce
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7.6.1

7.6.2
7.6.3

7.7
7.7.1

Bez ohľadu na predchádzajúcu skúšku alebo certifikáciu moze zástupca pre veci
technické alebo stavebný dozor vydať zhotoviteľovi príkazy k tomu, aby:
a) odstránil zo staveniska všetky technologické zariadenia alebo materiály, ktoré nie sú
v súlade so Zmluvou,
b) odstránil a znovu vykonal akékoľvek práce, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou,
c) vykonal akékoľvek práce, ktoré sú nutné pre bezpečnosť diela, či už z dôvodu
nehody, nepredvídateľnej udalosti alebo iného dôvodu.
Zhotoviteľ splní príkazy v primeranej lehote, ktorou bude lehota stanovená v príkaze
alebo okamžite, akje stanovená bezodkladnosť podľa pododstavca (c).
Ak zhotoviteľ nesplní (alebo nie je schopný splniť) príkaz, bude objednávateľ
oprávnený zamestnať iné osoby, ktoré prácu vykonajú. Okrem sumy, ktorá by
predstavovala nároky zhotoviteľa na platbu za prácu, bude zhotoviteľ povinný podľa
podčlánku 3.5 (Požiadavky objednávateľa) uhradiť objednávateľovi všetky náklady
plynúce z tohoto nesplnenia (alebo neschopnosti splnenia).

Poplatky
Ak nie je v technicko-kvalitatívnych
všetky poplatky, výpožičné a ďalšie
a) prírodné materiály získané mimo
b) odvoz materiálov po demoláciách
okrem prípadu kedy sa priestory pre

podmienkach stanovené inak, zaplatí zhotoviteľ
platby za:
staveniska, a
a výkopoch a ďalších nadbytočných materiálov,
ich uloženie nachádzajú na stavenisku.

8. ZAČATIE PRÁc, ONESKORENIE
8.1
8.1.1

8.1.2

A PRERUŠENIE

PRÁc

Začatie prác
Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 7 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy
a najneskôr do 7 pracovných dní po prevzatí staveniska začať práce. Zhotoviteľ oznámi
stavebnému dozorovi dátum začatia prác najmenej 7 dní vopred.
Zhotoviteľ začne s výstavbou diela podľa podčlánku 8.1.1 a potom bude so stavbou
postupovať so zodpovedajúcou rýchlosťou a bez odkladu.

8.2
8.2.1

Lehota výstavby
Zhotoviteľ dokončí celú stavbu podľa čl. I. ods. 1.1 tejto Zmluvy v lehote uvedenej v
ponuke, najneskôr však do 6 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
vrátane:
a) úspešného výsledku preberacích skúšok a
b) dokončenie všetkých prác, ktoré sú uvedené v Zmluve, tak ako sa to vyžaduje, aby
bola stavba podľa čl. I. ods. 1.1 tejto Zmluvy považovaná za dokončenú pre účely
prevzatia podľa podčlánku 10.1 (Preberacie konanie).

8.3
8.3.1

Harmonogram prác
Zhotoviteľ predložil objednávateľovi základný harmonogram prác ako súčasť ponuky
v rámci verejnej súťaže. Podrobný harmonogram prác, obsahujúci časové vecné
a finančné plnenie (každá položka rozpočtu musí mať termín plnenia) je zhotoviteľ
povinný predložiť objednávateľovi najneskôr 14 dní pred začatím prác v súlade so
schváleným formulárom.
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8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.4
8.4.1

8.4.2

Zhotoviteľ tiež odovzdá revidovaný harmonogram vždy vtedy, keď predchádzajúci
harmonogram nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami zhotoviteľa.
Harmonogram prác je povinný zostaviť koordinovane v spolupráci z jednotlivými
zodpovednými zástupcami objednávateľa. Každý harmonogram bude obsahovať:
a) postup, ktorým chce zhotoviteľ realizovať stavbu, dokumentáciu zhotoviteľa,
postupu
zadávania subdodávok,
dodávky na stavenisko, výstavby, montáže a
odskúšania.
b) všetky tieto štádia práce vykonávané každým z menovaných podzhotoviteľov (tak
ako sú definovaní v článku 6. (Menovaní podzhotovitelia)
c) sled a načasovanie prehliadok a skúšok, a
d) sprievodnú správu, ktorá obsahuje:
i. všeobecný popis metód, ktorý zhotoviteľ mieni použiť, popis hlavných etáp
vykonávaných prác, a
11.
podrobnosti, ukazujúce zhotoviteľ ov odôvodnený odhad počtu pracovníkov
zhototivteľa v každej kategórii a všetkých typov zariadení zhotoviteľa, ktoré sa
požadujú na stavenisku v každej z hlavných etáp.
Pokiaľ stavebný dozor do 10 dní po tom, čo obdržal harmonogram prác, neoznámi
zhotoviteľovi rozsah, v ktorom harmonogram nezodpovedá Zmluve, bude zhotoviteľ
postupovať v súlade s harmonogramom podľa svojich ďalších povinností podľa
Zmluvy. Personál objednávateľa bude oprávnený sa spoliehať pri plánovaní svojich
činností na harmonogram prác.
Zhotoviteľ okamžite oznámi stavebnému dozorovi pravdepodobné zvláštne budúce
udalosti alebo okolnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť prácu, zvýšiť cenu diela
alebo oneskoriť vyhotovenie stavby. Stavebný dozor môže požadovať, aby zhotoviteľ
predložil odhad predpokladaného dopadu budúcej udalosti alebo okolností alebo návrh
podľa podčlánku 13.3 (Postup pri zmenách).
Ak stavebný dozor kedykoľvek oznámi zhotoviteľovi, že harmonogram prác (v miere,
ktorá je uvedená) nezodpovedá Zmluve alebo skutočnému postupu a úmyslom, ktoré
zhotoviteľ uviedol, zhotoviteľ je povinný predložiť revidovaný harmonogram prác
stavebnému dozorovi v súlade s týmto článkom najneskôr do 5 pracovných dní od
oznámenia stavebného do zora.

PredÍženie lehoty výstavby
Zhotoviteľ bude mať podľa podčlánku 21.1 (Požiadavky zhotoviteľa) právo na
predlženie lehoty výstavby do tej miery, v akej dokončenie pre účely podčlánku 10.1
(Preberacie
konanie) je alebo bude oneskorené
preukázateľne
z niektorých
nasledujúcich dôvodov:
a) mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky,
b) akékoľvek oneskorenie, prekážka alebo opatrenie spôsobené objednávateľom, alebo
personálom objednávateľa, alebo inými zhotoviteľmi (objednávateľa) na stavenisku.
PredÍženie lehoty výstavby nad rámec lehoty podlieha predbežnému schváleniu
Poskytovateľom NFP.
Ak sa zhotoviteľ domnieva, že má nárok na predlženie lehoty výstavby, oznámi to
stavebnému dozorovi v súlade spodčlánkom
21.1 (Požiadavky zhotoviteľa). Pri
určovaní každého predlženia lehoty podľa podčlánku 21.1, skontroluje stavebný dozor
všetky predchádzajúce rozhodnutia a môže celkové predlženie lehoty zvýšiť, nie však
znížiť.
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8.5
8.5.1

Oneskorenie spôsobené úradmi
Ak preukázateľne platia súčasne nasledujúce podmienky:
a) zhotoviteľ svedomito dodržiaval postup stanovený kompetentnými legálne
ustanovenými orgánmi verejnej správy krajiny,
b) tieto orgány zdržujú alebo narušujú prácu zhotoviteľa, a
c) oneskorenie alebo narušenie bolo nepredvídateľné, potom sa bude také oneskorenie
alebo narušenie považovať za dôvod oneskorenia podľa podstavca (b) podčlánku 8.4
(PredÍženie lehoty výstavby.)

8.6
8.6.1

Rýchlosť postupu
Ak kedykoľvek
a) je skutočný postup prác príliš pomalý na to, aby mohla byť dodržaná lehota výstavby,
alalebo
b) postup sa spomalil oproti platnému harmonogramu
podľa podčlánku
8.3
(Harmonogram prác), z iných dôvodov, než ktoré sú uvedené v podčlánku 8.4
(PredÍženie lehoty výstavby),
potom môže stavebný dozor vydať zhotoviteľovi
príkaz, aby podľa podčlánku 8.3 (Harmonogram prác) predložil revidovaný
harmonogram so sprievodnou správou, v ktorej popíše revidované metódy, ktoré
chce prijať, aby sa postup urýchlil a umožnil ukončenie stavby v rámci lehoty
výstavby.
Ak neoznámi stavebný dozor niečo iné, prijme zhotoviteľ revidované metódy, ktoré
môžu vyžadovať predlženie pracovnej dobyalalebo
nárast počtu pracovníkov
zhotoviteľa a /alebo zvýšenie vybavenia na riziko a náklady zhotoviteľa. Ak tieto
revidované metódy spôsobia objednávateľovi dodatočné náklady, uhradí zhotoviteľ
podľa podčlánku 3.5 (Nároky objednávateľa) tieto náklady objednávateľovi, spolu s
odškodnením za oneskorenie (ak nastane) podľa podčlánku 8.7.

8.6.2

8.7
8.7.1

8.7.2

8.8
8.8.1

8.8.2

8.9

Odškodnenie za oneskorenie
Ak zhotoviteľ nebude konať v súlade spodčlánkom
8.2 (Lehota výstavby), je
objednávateľ oprávnený zhotoviteľovi účtovať za tento nedostatok zmluvnú pokutu vo
výške
špecifikovanej
v článku 20.1 tejto Zmluvy. Tým nie dotknuté právo
objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla omeškaním zhotoviteľa.
Toto odškodnenie nezbavuje zhotoviteľa jeho povinnosti dokončiť stavbu, ani iných
povinností, záväzkov alebo zodpovednosti, ktoré môže mať podľa zákona lebo Zmluvy.

Prerušenie prác
Stavebný dozor môže kedykoľvek vydať zhotoviteľovi pokyn, aby prerušil práce na
celej stavbe alebo jej časti. V priebehu tohto prerušenia bude zhotoviteľ chrániť,
uchovávať a zabezpečovať stavbu alebo časť stavby pred akýmkoľvek chátraním,
stratou alebo poškodením.
Stavebný dozor tiež oznámi príčinu prerušenia. Ak a do tej miery ako je príčina
ohlásená a zodpovedá za ňu zhotoviteľ, alebo je ním spôsobená, neplatia nasledujúce
podčlánky 8.9,8.10.

Následky prerušenia

-
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