
Kalkulácia ceny za realizáciu, dodanie a poskytovanie Cena v €predmetu zákazky:

Celková cena za zhotovenie stavebných prác a dodávok v
854 166,67€ bez DPH

DPH 20 %v€
170833,33

Spolu cena za realizáciu, dodanie a poskytovanie 1025000,00predmetu zákazky v € s DPH

Ponukový rozpočet zhotoviteľa tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

b) môže podliehať prípadným úpravám v súlade so zmluvou o dielo, pri naviac prácach
alebo naviac dodávkach alebo v prípade, že niektoré práce alebo dodávky nebudú
realizované. Naviac práce alebo naviac dodávky budú hradené výlučne z vlastných
finančných zdrojov objednávateľa, a ak sa zmluvné strany nedohodnú vopred na ich
cene budú ocenené podľa článku 12. tejto zmluvy, pričom takéto úpravy budú riešené
samostatnou zmluvou,

c) zhotoviteľ zaplatí všetky poplatky a dane v dôsledku svojich povinností podľa
Zmluvy o dielo a zmluvná cena nebude upravovaná kvôli žiadnym takým nákladom
okrem prípadov uvedených v podčlánku 13.5 (Úpravy ceny v dôsledku legislatívnych
zmien).

14.2
14.2.1

Právo fakturácie
Právo fakturácie na za predmet zmluvy má Zhotoviteľ až po ukončení predmetu zmuvy
a obdržaní protokolu podľa bodu 10:1.3, písm a) tejto zmluvy a podmienok podľa bodu
14 tejto zmluvy.
Faktúra musí mať všetky zákonom predpísané náležitosti aj podľa zák. č. 222/2004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty ( v platnom znení). Musí byť objednávateľovi doručená v 4
rovnopisoch. Okrem toho musí obsahovať:
a. Meno a adresa sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska

príjemcu tovaru alebo služby/ objednávateľa/ Prijímateľa ajeho identifikačné číslo
pre daň, ak mu je pridelené,

b. meno a adresa sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne
dodávateľa/zhotoviteľa ktorý dodáva tovar alebo službu, ajeho identifikačné číslo
pre daň,

c. dátum vyhotovenia faktúry,
d. číslo faktúry,
e. dátum keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak

tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
f. lehota splatnosti faktúry (v závislosti od systému platieb),
g. kód projektu ITMS a názov Projektu ŠF,
h. číslo a názov Zmluvy o dielo (označenie časti Zmluvy o dielo, úsekov podľa

projektovej dokumentácie),

14.2.2
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i. IČO a IČ DPH dodávateľa/zhotoviteľa,
j. názov a adresa banky dodávateľa/zhotoviteľa,
k. číslo bankového účtu objednávateľa/Prijímateľa,
1. číslo bankového účtu dodávateľa/zhotoviteľa,
m. množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
n. výška požadovaná na platbu v EUR zaokrúhlená a zobrazená na dve desatinné miesta
o. základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavyarabaty, ak nie sú obsiahnuté

v jednotkovej cene,
p. sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
q. výšku dane spolu v EUR,
r. pečiatka a podpis zodpovednej osoby za objednávateľa/Prijímateľa (napr. štatutárny

zástupca Prijímateľa, stavebný dozor),
s. pečiatka a podpis zodpovednej osoby za dodávateľa/zhotoviteľa.

14.2.3 K faktúre musí zhotoviteľ pripojiť tieto prílohy:
a) Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach spolu s krycími listami

rozpočtu : Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach spolu s krycími
listami rozpočtu je doklad prikladaný k faktúre, na ktorom dodávateľ/zhotoviteľ
potvrdzuje podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou zhotoviteľa a podpisom
stavebného dozora, že práce uvedené v priložených dokumentoch sú v súlade so
skutočnosťou a predstavujú požiadavky dodávateľa/zhotoviteľa uplatnené v rámci
Zmluvy o dielo.

b) Súpis vykonaných prác: Dodávateľ/zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej
faktúre priložiť Súpis vykonaných prác, vystavený v súlade s nasledovnými
požiadavkami:
i. položky súpisu vykonaných prác (dodaných tovarov a poskytnutých služieb)

musia byt' v súlade s položkami prác (tovarov alebo služieb) uvedenými vo
Výkaze výmer ako prílohy schválenej Zmluvy o dielo,

11. súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných
dodávateľom/zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných
dodávateľom/zhotoviteľom v súlade s Výkazom výmer, ktorý je súčasťou
Zmluvy o dielo. V prípade, že došlo k zmene množstiev vykonaných prác alebo
dodaných tovarov upravených dodatkom k ZoD, musia byt' "upravené" práce
vykázané na súpise vykonaných prác v súlade s dodatkom k ZoD;

lll. súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných
prác v súlade s Výkazom výmer ako súčasťou Zmluvy o dielo.

14.2.4 Zhotoviteľ je povinný pred fakturáciou dodať objednávateľovi alebo koordinátorovi
projektu na skontrolovanie fakturačné podklady v elektronickej podobe.

14.2.5 Zhotoviteľ je povinný doplniť a upraviť fakturačné podklady podľa požiadaviek
Riadiaceho orgánu do 3(troch) dní od vyzvania objednávateľom alebo koordinátorom
projektu.

14.3
14.3.1

Platba
Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi:
a) čiastku odsúhlasenú v Záverečnom platobnom potvrdení faktúry do 30 dní potom, čo

objednávateľ dostane toto Platobné potvrdenie.
Platba splatnej čiastky bude vykonaná na bankový účet určený zhotoviteľom v Zmluve
o dielo.

14.3.2

14.4 Oneskorená platba
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14.4.1

14.5
14.5.1

14.5.2

14.6
14.6.1

14.6.2

14.6.3

14.7
14.7.1

14.8

Keď zhotoviteľ neobdrží platbu v súlade spodčlánkom 14.3 (Platba) má zhotoviteľ
právo na úrok z omeškania vo výške špecifikovanom podľa podčlánku 20.2 tejto
Zmluvy. Predpokladá sa, že toto obdobie začína dátumom platby špecifikovaným v
podčlánku 14.3 (Platba) bez ohľadu na dátum vystavenia potvrdenia čiastkovej faktúry.

Konečný súpis prác
Do 14 dní po obdržaní preberacieho protokolu odovzdá zhotoviteľ stavebnému dozorovi
6 kópií konečného súpisu prác so zdôvodňujúcimi dokumentmi ktorý bude vyjadrovať:
a) konečnú cenu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou o dielo k dátumu

uvedenému v preberacom protokole
b) všetky ďalšie čiastky, ktoré zhotoviteľ považuje za splatné a
c) odhad všetkých ďalších čiastok, o ktorých sa zhotoviteľ domnieva, že sa stanú

splatnými podľa Zmluvy. Odhadované čiastky budú v tomto súpise uvedené
oddelene.

Stavebný dozor potom vydá potvrdenie v súlade spodčlánkom 14.8 (Vydanie
potvrdenia čiastkovej faktúry).

Žiadost' o potvrdenie konečnej faktúry
Do 14 dní po obdržaní Protokolu o vyhotovení diela, zhotoviteľ odovzdá stavebnému
dozorovi 6 kópií návrhu konečného súpisu vykonaných prác so zdôvodňujúcimi
dokumentmi, ktoré budú detailne vyjadrovať vo forme schválenej stavebným dozorom:
a) cenu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou o dielo
b) všetky ďalšie čiastky, ktoré zhotoviteľ považuje za splatné podľa Zmluvy o dielo

alebo inak.
Ak stavebný dozor nesúhlasí s niektorou časťou návrhu konečného súpisu vykonaných
prác alebo ju nemôže overiť, oznámi zhotoviteľ také ďalšie informácie, aké stavebný
dozor odôvodnene požaduje a vykoná v návrhu také zmeny, aby medzi nimi došlo ku
zhode. Zhotoviteľ potom pripraví a odovzdá stavebnému dozorovi konečný súpis
vykonaných prác tak, ako sa na ňom zhodli. Tento schválený súpis prác sa v týchto
Podmienkach nazýva Konečný súpis vykonaných prác.
Ak sa po diskusiách medzi stavebným dozorom a zhotoviteľom o všetkých zmenách
v návrhu konečného súpisu, na ktorých sa dohodli ukáže, že existuje nejaký rozpor,
odovzdá stavebný dozor potvrdenie čiastkovej faktúry ku schváleným častiam návrhu
konečného súpisu vykonaných prác objednávateľovi (a jednu kópiu zhotoviteľovi).
Potom, keď sa rozpor nakoniec vyrieši podľa článku 21 (Požiadavky a spory) zhotoviteľ
pripraví a odovzdá konečný súpis vykonaných prác objednávateľovi ( a jednu kópiu
stavebnému dozorovi).

Prehlásenie o splnení záväzkov
Pri odovzdaní konečného súpisu vykonaných prác predloží zhotoviteľ písomné
prehlásenie o splnení záväzkov, v ktorom potvrdí, že celková čiastka uvedená v
konečnom súpise vykonaných prác predstavuje úplné a konečné vyrovnanie všetkých
finančných prostriedkov splatných zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy.

Vydanie potvrdenia konečnej faktúry
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14.8.1

14.8.2

14.9
14.9.1

14.9.2

Do 7 dní po obdržaní konečného súpisu vykonaných prác a prehlásenia o splnení
záväzkov vydá stavebný dozor objednávateľovi potvrdenie konečnej faktúry, v ktorom
uvedie:
a) sumu, ktoráje splatná ako konečná a
b) po započítaní objednávateľovi všetkých čiastok skôr zaplatených objednávateľom

a všetkých čiastok, na ktoré má objednávateľ nárok, zostatok (ak existuje) splatný
objednávateľom zhotoviteľovi alebo zhotoviteľom objednávateľovi, podľa
okolností.

Ak zhotoviteľ nepožiada o vydanie potvrdenia konečnej faktúry požiada stavebný dozor
zhotoviteľa, aby tak vykonal. Ak zhotoviteľ nepredloží žiadosť do 28 dní, vydá
stavebný dozor potvrdenie konečnej faktúry na takú čiastku, ktorú spravodlivo stanoví
ako splatnú.

Ukončenie záväzkov objednávatel'a
Objednávateľ nebude zaviazaný zhotoviteľovi za žiadnu záležitosť, alebo vec podľa
Zmluvy alebo v spojení s ňou, alebo s realizáciou prác, inak než záväzkami
vyplývajúcimi z povinnosti odškodnenia zo strany objednávateľa, pokiaľ na ne
zhotoviteľ neuplatní nárok:
a) v konečnom súpise vykonaných prác a tiež
b) (s výnimkou záležitostí alebo vecí, ktoré sa vyskytli po vydaní preberacieho

protokolu) v konečnom súpise vykonaných prác popísanom v podčlánku 14.5
(Konečný súpis prác).

Tento článok však neobmedzuje záväzky objednávateľa v akomkoľvek prípade
podvodu, úmyselného nesprávneho zaobchádzania alebo hrubej nedbalosti zo strany
objednávateľa.

14.10 Mena platieb
14.10.1 Zmluvná cena bude vyčíslená a uhradená v eurách (€).

15.1
15.1.1

15.2
15.2.1

15. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY OBJEDNÁVATEĽA

Výzva k náprave
Ak zhotoviteľ nesplní niektorú povinnosť podľa Zmluvy, moze stavebný dozor
oznámením vyzvať zhotoviteľa, aby zanedbanie dal do poriadku a napravil ho v
stanovenom primeranom čase.
Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávatel'a
Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od Zmluvy o dielo, ak zhotoviteľ:
a) nevyhovie podčlánku 5.2 (Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov) alebo

nesplní výzvu podčlánku 15.1 (Výzva k náprave),
b) opustí stavbu, alebo inak prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností

podľa Zmluvy o dielo,
c) bez dôvodného ospravedlnenia:

i. nepokračuje v prácach v súlade s článkom 8 (Začatie prác, oneskorenia
a prerušenie prác), alebo

ll. nesplní výzvu vydanú podľa podčlánku 7.5 (Odmietnutie), alebo podčlánku 7.6
(Opravné práce) do 28 dní po jej obdržaní,
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d) zadá celú stavbu ako subdodávku, alebo postúpi zákazku bez požadovaného súhlasu,
e) dôjde u neho k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidácie, bolo mu

vydané rozhodnutie o začatí konkurzného alebo právneho konania, rokuje s veriteľmi
o podmienkach vyrovnania dlhov, alebo v jeho obchodnej činnosti pokračuje správca
konkurznej podstaty, poverenec alebo správca menovaný v prospech veriteľov, alebo
pokiaľ dôjde k akémukoľvek kroku alebo udalosti, ktoré by mali (podľa platných
zákonov) podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených krokov alebo udalostí, alebo

f) poskytne alebo nariadi poskytnúť (priamo alebo nepriamo) niekomu úplatok, dar,
odmenu, províziu alebo inú cennú vec ako stimuláciu alebo odmenu:
i. za to, že urobí alebo sa zdrží nejakej činnosti v súvislosti so Zmluvou o dielo,

alebo
ll. za to, že prejaví alebo sa zdrží prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej osobe

v súvislosti so Zmluvou o dielo,
alebo pokiaľ niekto z pracovníkov, zmocnencov alebo podzhotoviteľov zhotoviteľa
poskytne alebo nariadi poskytnúť (priamo alebo nepriamo) niekomu úplatok alebo
odmenu popísanú v tomto pododstavci (f). Zákonná provízia a odmena pracovníkom
zhotoviteľa však neoprávňuje objednávateľa k odstúpeniu od Zmluvy o dielo.

g) nesplní svoje záväzky vyplývajúce pre neho z ustanovení článku 18. tejto zmluvy.
15.2.2 Ak nastane ktorákoľvek z týchto udalostí alebo okolností, môže obj ednávateľ so 14-

dňovou výpovednou lehotou odstúpiť od Zmluvy o dielo a vypovedať zhotoviteľa zo
stavby. Okrem prípadov uvedených v pododstavci (e), alebo (f) môže objednávateľ
vypovedať Zmluvu okamžite. Odstúpenie od zmluvy alebo jej vypovedanie musí byt'
písomné a nadobudne účinnosť uplynutím lehoty od jeho doručenia zhotoviteľovi alebo
doručením výpovede zhotoviteľovi.

15.2.3 Rozhodnutie objednávateľa odstúpiť od Zmluvy neruší žiadne iné právo objednávateľa
podľa tejto Zmluvy alebo iné jeho práva.

15.2.4 Zhotoviteľ je potom povinný opustiť stavenisko a odovzdať stavebnému dozorovi
akékoľvek požadované vybavenie, dokumentáciu zhotoviteľa a inú projektovú
dokumentáciu zhotovenú ním alebo pre neho. Zhotoviteľ je povinný využiť všetko svoje
úsilie k tomu, aby okamžite splnil akýkoľvek odôvodnený pokyn obsiahnutý vo
výpovedi pre postúpenie niektorej subdodávky a pre ochranu života alebo majetku alebo
pre bezpečnosť na stavbe.

15.2.5 Po odstúpení môže objednávateľ dokončiť stavbu a/alebo zariadiť, aby tak urobili iné
právnické osoby. Objednávateľ a tieto osoby potom môžu využiť celé vybavenie,
dokumentáciu zhotoviteľa a ďalšie projektové dokumentácie zhotovené zhotoviteľom
alebo v jeho zastúpení.

15.2.6 A nedôjde k takémuto postupu objednávateľ potom oznámi, že vybavenie zhotoviteľa a
dočasné práce budú vydané zhotoviteľovi na stavenisku alebo v jeho blízkosti.
Zhotoviteľ urýchlene zariadi ich odstránenie na svoje riziko a náklady.

15.3
15.3.1

Ocenenie k dátumu odstúpenia
Čo najskôr, ako je to možné, potom čo oznámenie o odstúpení podľa podčlánku 15.2
(Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa) nadobudne účinnosť, bude stavebný
dozor postupovať v súlade spodčlánkom 4.8 (Rozhodnutia), aby odsúhlasil alebo určil
hodnotu prác, vybavenia a dokumentácie zhotoviteľa a všetkých ďalších platieb
splatných zhotoviteľovi za vykonané práce v súlade so Zmluvou.

15.4 Platba po odstúpení


