
Zmluva O dlelo Č. 2/2022/VaM
Číslo ZhotoviteFa: ZoD 12/2022/03454

uzavretá v zmysle ustanovení 536 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnfk
V znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ:
Sídlo;
Statutár;
Bankové spojenie;
Císlo účtu;
ICO;

Mestská časf Košice — Sídlisko KVP
frieda KVP č. 1 ‚ 040 23 Košice
Mgr. Ladislav Lörinc, starosta mestskej časti
Prima banka Slovensko a. s. ‚ pobočka Košice
0536298001/ 5600
00691089

(d‘alej len „objednávateľ “)

Zhotovitel‘;
Sídlo;
V zastúpení;

IČO;
DIČ;
Bankové spojenie;
C. účtu;

COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava,
predstavenstvo spoločnosti
Ing. Martin Papala, predseda
Ing. Jaroslav Mikuš, člen
Ing. Kristína Brezanská, člen
31 651 402
2020 492 111
VÚB, a.s. Košice - mesto
1107-512/0200

Slovenská republika

(d‘alej len „zhotoviteľ“)

Článok I.
Predmet zmluvy

1 . 1 . Zhotovitel‘ na základe tejto zmluvy o dielo sa zaväzuje zhotovit‘ pre objednávateľa
nasledovné dielo; „Udržba komunikácií v Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP.“

1 .2. Predmet zmluvy o dielo zahMa opravu a údržbu miestnych komunikácií, chodnfkov
a spevnených verejných priestranstiev. Vykonanie diela pozostáva zo súhrnu činností
stavebného charakteru, ktorých cieľom je udržiavanie miestnych komunikácií zo strany
zhotoviteľa v takom stavebno-technickom stave, ktorý má zodpovedat‘ účelu, na ktorý sú
určené.

1 .3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonat‘ dielo na svoje náklady, vo vlastnom mene a na svoje
nebezpečenstvo v dojednanom čase. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu
tejto zmluvy postupovat‘ v zmysle podmienok tejto zmluvy s odbornou
starostlivost‘ou, zaväzuje sa dodržiavat‘ všeobecne záväzné právne predpisy a platné
technické normy.



Článok II.
Miesto a termín vykonanía diela

2. 1 . Miesto vykonania diela; územie Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP.
2.2. Zhotoviteľ vykoná práce na základe písomnej výzvy objednávateľa.
2.3. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na vykonanie prác v predstihu - minimálne 5 pracovných

dní pred začiatkom prác. V havarijných prípadoch zhotovitel‘ na vykonanie prác nastúpi
bezodkladne.

2.4. Termín ukončenia prác bude stanovený podTa rozsahu prác, po vzájomnej dohode
zmluvných strán.

2.5. Termín vykonania prác móže byt‘ podľa poveternostných a klimatických podmienok
zmenený na základe rozhodnutia objednávateFa.

Článok III.
Cena za dielo

3. 1 . Cena za dielo v rozsahu uvedenom v Či. I tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov aje
výsledkom verejného obstarávania. Cenová ponuka, ktorú zhotovitel‘ predložil do
verejného obstarávania je uvedená v prílohe Č. 1 k zmluve a tvorí jej neoddeliteľnú
súčasf.

3.2. Celková cena diela sa vypočíta ako súčin jednotkových cien a skutočne realizovaných
prác. Jednotkové ceny uvedené v prílohe tejto zmluvy sú platné počas prvého plnenia
zmluvy a zahiňajú všetky náklady potrebné k riadnej realizácii diela.
V súlade s 42 ods. 13 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov si objednávateľ vyhradzuje právo pred každým ďalším plnením, nasledujúcim
po prvom plnení, upravit‘ jednotkové ceny podľa aktuálnej trhovej situácie. Aktuálnu
trhovú situáciu zistí objednávateľ na základe prieskumu trhu, a to priemerom medzi tromi
najnižšími cenami zistenými na trhu za obdobie šiestich mesiacov bezprostredne
predchádzajúcich určeniu ceny za opakované plnenie.

3.3. Cena za vykonanie diela pokrýva všetky zmluvné záväzky. Práce, ktoré zhotoviteľ
nevykoná, vykoná bez prfkazu objednávateTa, alebo odchylne od dojednaných
zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok IV.
Platobné podmienky

4. 1 . Podkladom pre úhradu faktúry je súpis skutočne vykonaných prác potvrdený
objednávateľom. Súčast‘ou súpisu prác je aj fotodokumentácia vyhotovená
zhotoviteľom (fotodokumentácia pred zhotovením prác a po zhotovení prác)
a geometrické zameranie vykonaných prác.

4.2. Cena za práce bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteFom po splnení
predmetu zrnluvy a následnom odovzdaní prác objednávateľovi v rozsahu uvedenom v
článku I. tejto zmluvy.



4.3. Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Cenu za práce sa objednávateľ zaväzuje zaplatit‘ bezhotovostným prevodom na účet
zhotoviteľa.

4.4. Zhotovitel‘ zodpovedá za správnost‘ a úplnost‘ faktúry, ktorá musí mať náležitosti
V zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov.

4.5. Ak faktúra nebude obsahovat‘ všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ
je oprávnený vrátit‘ ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto
prípade lehota splatnosti začne plynút‘ dňom nasledujúcim po dni doručenia opraveného
dokladu.

Článok V.
Podmienky vykonania dlela

5. 1 . Rozsah prác zaslaný zhotoviteľovi písomne, bude vykonaný podTa požiadavky
objednávateľa. Ako oprávnený zástupca objednávatel‘a na výkon dozoru bude určený
pracovník úradu MC.

5.2. Zhotovitel‘ je povinný viest‘ stavebný denník, do ktorého bude zapisovat‘ všetky
skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela.

5.3. Zhotoviteľ je povinný viesf stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do
skončenia stavebných prác. V prípade, ak práce budú vykonané v súlade s touto
zmluvou, poverený zamestnanec objednávateTa svojim podpisom na dennom zázname
odsúhlasí rozsah a kvalitu vykonaných prác. Ak práce uvedené v dennom zázname
nebudú vykonané v súlade s touto zmluvou, poverený zamestnanec objednávateľa
v dennom zázname vykonaných prác k svojmu podpisu uvedie, že zhotovitel‘ pri
vykonávaní prác nepostupoval v súlade s touto zmluvou a vyšpecifikuje, v čom došlo
k jej porušeniu. Taktiež je do denného záznamu oprávnený poznačit‘ d‘alšie významné
skutočnosti, ktoré móžu mat‘ vplyv na fakturáciu prác uvedených v dennom zázname.

5.4. Všetky zmeny, ktoré nie sú v súlade so zadaním objednávateľa pre realizáciu predmetu
tejto zmluvy a s cenovou ponukou zhotovitel‘a v súlade s bodom 3.2. a v rozsahu dodávok
prác a materiálov v nej obsiahnutých, musia byt‘ vopred odsúhlasené obj ednávateTom
a zhotovitel‘om a následne zaznamenané v stavebnom denníku s podpisom oprávnených
zástupcov oboch zmluvných strán. Tieto zmeny budú predmetom samostatného
rokovania medzi zmluvnými stranami.

5.5. Zhotovitel‘ bude vykonávat‘ dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednost‘.

5.6. Zhotovitel‘ zodpovedá za kvalitu vykonaných prác, za jeho technickú správnost‘ a súlad
50 všetkými platnými právnymi predpismi a normami.

5.7. Zhotovitel‘ je povinný na stavenisku udržiavat‘ poriadok a čistotu. Je povinný
odstraňovat‘ odpady a nečistoty, ktoré vzniknú jeho činnosfou pri realizácií diela na
vlastné náklady.

5.8. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia
vykonaného diela objednávateľom.

5.9. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a
požiarnej ochrany svojich zamestnancov, prípadne mých osób, ktorí sa zdržujú oprávnene
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na stavenisku za účelom realizácie dieTa. Pre zamedzenie neoprávneného vstupu mých
osób zhotoviteF označí hranice staveniska, a zároveň zodpovedá za všetky škody, ktoré
počas zhotovenia diela móže spósobif na stavenisku aj týmto osobám.

5. 10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonat‘ zadané práce v dohodnutom termíne.

5. 1 1 . Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonat‘ opravu poškodenej komunikácie ( vozovka, parkovisko,
chodník, verejné priestranstvo) tak, aby bol dosiahnutý plynulý prechod medzi
póvodnými a opravenými plochami bez prevýšenia, resp. zníženia
opraveného/doplňovaného povrchu.

5. 12. Zhotovitel‘ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávat‘ činnost‘ v rozsahu predmetu diela,
a že bude všetky práce vykonávat‘ s celkovou odbornou starostlivost‘ou a ich
uskutočňovanie bude zabezpečovat‘ pracovníkmi so zodpovedajúcou kvalifikáciou.

5. 1 3 . V prípade potreby zhotovitel‘ zabezpečí vytýčenie inžinierskych sjetí.

5. 14. Zhotovitel‘ sa zaväzuje vyzvat‘ objednávatel‘a na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť
zakryté alebo sa stanú d‘alšími vrstvami neprístupnými.

5.15. Zhotovitel‘ je povinný viest‘ stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do
skončenia stavebných prác. V prípade, ak práce budú vykonané v súlade s touto
zmluvou, poverený zamestnanec objednávatel‘a svojim podpisom na dennom zázname
odsúhlasí rozsah a kvalitu vykonaných prác. Ak práce uvedené v dennom zázname
nebudú vykonané v súlade s touto zmluvou, poverený zamestnanec objednávatel‘a
v dennom zázname vykonaných prác k svojmu podpisu uvedie, že zhotoviteľ pri
vykonávaní prác nepostupoval v súlade s touto zmluvou a vyšpecifikuje, v čom došlo k
jej porušeniu. Taktiež je do denného záznamu oprávnený poznačit‘ ďalšie významné
skutočnosti, ktoré móžu mať vplyv na fakturáciu prác uvedených v dennom zázname.

5. 16. Povinnost‘ vykonat‘ práce bude splnená riadnym ukončením, odovzdaním a prevzatím
predmetu diela.

5. 17. O odovzdaní a prevzatí prác bude vypracovaný písomný odovzdávací — preberací
protokol.

Článok VI.
Záručná doba a zodpovednost‘ za vady

6. 1 . Záručná doba je 48 mesiacov a začína plynút‘ odo dňa prevzatia diela obj ednávateTom.
6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade

5 ustanoveniami tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude mat‘ vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dielo má vady počas záručnej lehoty podl‘a
tejto zmluvy, má objednávateT právo požadovat‘ a zhotoviteľ povinnost‘ bezplatne
odstránit‘ vady, ktoré mu písomne oznámi objednávatel‘.

6.4. V prípade oprávnenej reklamácie objednávateľom písomnou formou, zhotoviteľ vady
bezplatne odstráni.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začat‘ s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia diela
v zmysle Clánku I. tejto zmluvy do 7 dní, od uplatnenia reklamácie objednávateľa a vady
odstránit‘ do 15 dní.



6.6. Vadou sa rozumíe odchýlka v kvalite podľa Článku V. ods. 5.6. a 5. 1 1 tejto zmluvy,
rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými
technickými normami a predpismi.

Článok VII.
Doba platnosti a skoněenie zmluvy

7. 1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2022.

7.2. Platnost‘ zmluvy končí uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná.
Platnost‘ zmluvy sa móže ukončit‘ aj písomnou dohodou zmluvných strán.

7.3. Zmluva Sa móže skončit‘ aj;
a) písomným odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa,
b) písomným odstúpením od Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy ZO

strany zhotovitel‘a,
c) písomnou výpoved‘ou Zmluvných strán.

7.4. Objednávateľ móže odstúpif od Zmluvy, ak Zhotovitel‘ neplní dohodnuté Zrnluvné
podmienky. Pri tomto odstúpení sa platnost‘ Zmluvy končí dňom doručenia písomného
oZnámema o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

7.5. ObjednávateF je oprávnený odstúpit‘ od Zmluvy, ak ZhotoviteT podstatným spósobom
poruší Zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto Zmluve. Odstúpenie je možné uplatnit‘ do
piatich pracovných dní od času, kedy sa objednávateľ o podstatnom porušení tejto Zmluvy
dozvedel.

7.6. Za podstatné porušenie Zmluvných povinností sa považuje:
a) ak Zhotovitel‘ nedodržiava kvalitu vykonávania prác vyplývajúcu pre neho Z Článku

V. ods. 5.6. a 5.1 1. tejto Zmluvy,
b) ak Zhotovitel‘ neplní akúkoľvek inú povinnost‘ vyplývajúcu pre neho Z Článku II

tejto Zmluvy, a to ani po písomnom upoZornení ZO strany objednávateľa.

7.7. Objednávatel‘je oprávnený odstúpit‘ od Zmluvy, ak Zhotoviteľ nie je schopný dodat‘ alebo
nedodá plnenie Za cenu, určenú podl‘a bodu 3.2. Pri tomto odstúpení sa platnost‘ Zmluvy
končí dňom doručenia písomného oZnámema o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej
strane.

7.8. Každá ZO Zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedat‘ be uvedenia dóvodu.
Výpoved‘ musí mat‘ písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac
a Začína plynút‘ prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8. 1 . Ak objednávateľ bude meškat‘ s platením faktúry, Zhotovitel‘ je oprávnený fakturovat‘
objednávatel‘ovi úroky Z omeškania vo výške 0,05 % Z dlžnej čiastky Za každý deň
omeškania.
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8.2. Ak zhotoviteľ nedodrží zmluvné termíny na vykonanie prác je objednávateľ oprávnený
fakturovat‘ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 € ( slovorn päfdesiat eur) za každý
deň omeškania.

8.3. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady v kvalite prác v lehote dohodnutej obidvoma
zmluvnými stranami, je objednávateT oprávnený fakturovat‘ zmluvnú pokutu vo výške
50 € ( slovom päfdesiat eur) za každý deň omeškania a zhotoviteT je povinný zmluvnú
pokutu uhradit‘

Clánok IX.
Závereěné ustanovenia

9. 1 . Vzt‘ahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, sa nadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ďalšími
platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

9.2. Zmluvu je možné menif a doplňat‘ len formou písomných dodatkov k tejto zmluve,
ktoré budú odsúhlasené a podpísané zástupcami obidvoch zmluvných strán.

9.3. Táto zmluva nadobúda platnost‘ dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými
stranami a účinnost‘ nadobúda v súlade s platnou právnou úpravou.

9.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola
uzavretá Y tiesni, alebo za nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou
ju podpisujú.

9.5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktoných každý má platnost‘
originálu, pričom po jej podpísaní obidve zmluvné strany obdržia dva rovnopisy.

V Košiciach, dňa

Za objednávatel‘a : 3. Z . 2°2-Z Za zhotoviteľa: i
t‘ý I‘artin PaP[a
Ľ_ĺ‘ pred3 predtaVCflStVa

r:;r%

Mgr. Ladislav Lörinc COLAS Slovakia, a.s.
starosta mestskej časti

Jaros‘av ‚Mikuš
č[en predstavenstva

I,

COLAS Slovakia, a.s.

COLÄS Sovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 0) Trni oz



PRÍLOHA Č. 1 - výkaz výmer k výzve Údržba komuníkácií v Mestskej častí Košice — Sídlisko KVK

‚ Jednot- ková Jednot-Predpokladane ‚ Cena spolu (ena spolu sP.c. ]Nazov poJozky MJ . cena bez kova cenamnozstvo
DPH DPH

bez DPH DPH

1 vysprávka výtlkov do lir. 5 cm
m2 50 10 12 500 60()

2 vysprávka výtlkov cit) hr. 10 cm m2 100 12 14,4 1200 44()
3 vysprávka výtlkov do hr. 15 cm m2 1$ 21.6 180 216
4 odstránenic podkladov ZO štrkopiesku do hr. 10 cm m2 10 2 2,4 20 24
5 cdstráncnic podkladov ZO štrkopiesku do hr. 15 cm m2 100 3 3,6 30() 36()
6 cdstránenie poclkladov ZO štrkopiesku do hr. 20 cm m2 io 4,8 40 48
7 odstránenic podkladov zo štrkodrviny do hr. 10 cm m2 10 1,5 1,8 15 18
8 cdstráncnic podkladov zo štrkodrviny do hr. 15 cm m2 io 2 2,4 20 24
9 odstránenic podkladov zo štrkodrviny do hr. 20 cm m2 io 3 3.6 31) 36
10 ()dstráflcflie podkladov zo štrkodrviny do hr. 30 cm m2 io 4 4,8 40 48
1 1 odstránenie podkladov z bctónu prosttho hr. 10 m2 11) 4 48 40 48
12 odstránenie podkladov Z bctónu prostého hr. 15 m2 15() s 6 75() 900
13 odstránenic podkladov z betónu prostého hr. 2f) m2 7 8,4 35 42
14 odstránenie podkladov Z betónu prostčho hr. 25 m2 io s 9,6 80 96
15 odstránenic asfaltových podkladov do 200 m2, hr. S cm m2 900 6 4500 540()
16 odstráneníe asfaltových podkladov do 200 m2, hr. 10 cm m2 ioo 7 8,4 700 840
17 odstránenic asfaltových podkladov do 200 m2, hr. 15 cm m2 7,1 8,52 355 426
18 odstráncnie asfaltových podkladov nad 2f)0 m2, hr. S cm m2 so 3 3,6 150 180
19 odstránenie asfaltových podkladov nad 200 m2, hr. 10 cm ni2 so 3,3 3,96 165 198
20 odstránenie asfaltových podkladov nad 200 m2, hr. 15 cm m2 4 48 200 240
21 ručný výkop Zeminy m3 25 30 250 300
22 strojný výkop zeminy

5 io 12 50 60
23 frtzovanie - štandard /bcZ šáchti do hr. 5 cm m2 100 3 3,6 300 360
24 frzovanie - štandard Ihez šácht/ do lir. 10cm m 100 s 6 50() 600
25 frézovanie v stažených podmienkach do hr. 5 cm m2 1000 0,5 0,6 SDo 600
26 frézovanie v sťažcných pc)dmienkach do hr. 10 cm m2 4000 2 2,4 8000 960f)
27 podklad Z betónu prostého hr. 10 cm m2 7 8,4 70 84
28 podklad Z betónu prostého hr. 15 cm m2 200 If) 12 2000 2400
29 podklad Z betónu prostého hr. 20 cm m2 ts is 75 90
30 podklad Z betónu prostého hr. 25 cm fl2

to 16 19,2 160 192
31 podklad Z hetónu prostého hr. 30 cm m2 10 17 20,4 170 204
32 vytrhanie obrubníkov ccstných m 10 s 6 50 60
33 vytrhanic obruhníkov chodníkových m ioo 3 3,6 300 360
34 vytrhanic OhrUbflfl«)V záhonových m io 3 3,6 30 36
35 výšková úprava šupatkového, hydrantového hmca ks 95 1 14 95 1 14
36 očistenie vybúraných obrubníkov m 2 2,4 10 12
37 c)sademe Záhonových obrubníkov m io 9 10,8 90 108
38 osadenic chodníkových obmbnfkov m 10 10 12 100 120
39 osadcnie ccstných obrubníkov m 15 18 75 90
40 lóžko pod obrubníky Z betónu tr. I m3 20 7 8,4 140 168
41 rezanie asfaltovúho krytu do hr. 5 cm m ioo 4 4,8 400 480
42 rezanie asfaltového krytu do hr. 10 cm m 300 s 6 1500 1800
43 úprava pláne SO Zhutflením ni2 2 2,4 100 120
44 úprava pláne valcovaním j2 20 1 1 ‚2 20 24
45 úprava pláne valcovaním a vibrovaním m2 20 1 1,2 20 24
46 suchý betón hr. 10 cm m2 io 10 12 100 120
47 suchý betón hr. 20 cm n2 io 20 24 200 240
48 Zállcvka Špár m 300 3 3,6 900 1080
49 Gcomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev krytu ZO sklenených vlákien v tahu od 50 m2 100 I 1 ‚2 tOt) 120
50 Výstužná geomreža ZO sklenených vlákicn 25x25mm, pevnost v tahu lOOkN/m x 10kľ m2 oo 2,5 3 250 300
5 1 postrek asfaltový I m2 5000 0.5 0,6 2500 3000
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