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Verejný obstarávateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 
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podľa ustanovení §§ 113 – 116 (podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o verejnom obstarávaní“)
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Predmet zákazky: „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska“
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B.3   Obchodné podmienky uskutočnenia predmetu zákazky 


A.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV / ZÁUJEMCOV

Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov organizácie:	Mestská časť Bratislava-Petržalka
Adresa sídla:	Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
Krajina:				Slovenská republika
IČO:	00 603 201
Kontaktná osoba: 	Mgr. Tomáš Čajda, Mgr. Jana Geralská
Telefón:	02/68 288 930
E-mail:	@petrzalka.sk" tomas.cajda@petrzalka.sk , jana.geralska@petrzalka.sk" jana.geralska@petrzalka.sk	
Internetová adresa (URL):	www.petrzalka.sk 
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písmeno b) zákona č. 343/2015 zákona o verejnom obstarávaní.

Predmet zákazky
2.1	Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska
2.2 	Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky sú stavebno-technické úpravy časti existujúceho objektu základnej školy Turnianska 10, Bratislava-Petržalka a jeho adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a projektová dokumentácia a výkaz výmer.
2.3	Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný predmet; Hlavný slovník: 45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl.
Dodatočné kódy CPV: 45320000-6 Izolačné práce, 45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská.
2.4	Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): 319 171,34€.
	Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH) pre časť 1 „Rekonštrukcia budovy ZŠ“: 290 231,66€
	Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH) pre časť 2 „Výstavba detského ihriska pre potreby MŠ“: 28 939,69 €

Rozdelenie predmetu zákazky 
	Predmet zákazky je rozdelený na časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na celý predmet zákazky ako aj jednotlivé časti.


Miesto uskutočnenia predmetu zákazky predmetu zákazky
	Bratislava, Petržalka
	NUTS kód: SK01 


Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia 
	Verejný obstarávateľ uzavrie na základe tohto verejného obstarávania zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva”) na vykonanie stavebných prác podľa ustanovenia § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
	Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase podpísania zmluvy. 
	Dĺžka trvania zmluvy na predmet zákazky: 18 mesiacov. 
	Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, vrátane časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a bodu 10 časti súťažných podkladov A.1 Pokyny pre záujemcov a uchádzačov.


Zdroj finančných prostriedkov
	Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov európskej únie z operačného programu 302000 - Integrovaný regionálny operačný program, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10, projektu v ITMS2014+: 302021H961, formou bezhotovostného platobného styku v eurách na základe predloženej faktúry. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. 
	Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.

Vyhotovenie ponuky
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
	Uchádzač predloží písomnú ponuku podľa bodu 16.1 týchto súťažných podkladov v jednom listinnom origináli a v jednej elektronickej kópii na pamäťovom médiu (na CD/DVD nosičoch alebo na iných vhodných nosičoch), vo formáte súborov pdf v strojovo čitateľnom tvare (textové a tabuľkové výstupy), obrázkové výstupy vo formáte  pdf, prípadne vo formáte pre kompresiu súborov zip (ďalej len „CD/DVD nosič“). Na týchto CD/DVD nosičoch bude nahratá kompletná ponuka uchádzača tak, aby obsah CD/DVD nosičov bol identický s ponukou predloženou v písomnej/papierovej forme, pričom ak ide o doklady, ktoré sú v ponuke a sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej ponuke s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačok pečiatky. CD/DVD je určené na účely zverejňovania dokumentov v profile verejného obstarávateľa, preto musia byť primerane označené vo väzbe na zachovanie mlčanlivosti o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné podľa § 22 zákona, ako aj vo väzbe na ochranu osobných údajov podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len „dôverné informácie“).
	Uchádzač je zodpovedný za označenie a zabezpečenie súborov uvedených na CD/DVD v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, aby mohli byť priamo použité na ich zverejnenie v profile 
	Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. Verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka uchádzača predložená podľa bodu 11 týchto súťažných podkladov obsahovala uchádzačom vypracovaný „Zoznam dôverných informácií“ s identifikáciou čísla strany, čísla odseku, bodu a textu obsahujúceho dôverné informácie.

Jazyk ponuky
Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. 

Variantné riešenie
Záujemcom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnocovania a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

Mena a ceny uvádzané v ponuke
Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v  znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyjadrená v eurách;
	Uchádzač stanoví ceny za obstarávaný predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie dohody, pričom do svojej/ich cien, ktoré nesmú byť vyjadrené číslom „0“, ani záporným číslom, zahrnie všetky náklady spojené s plnením tohto predmetu zákazky. Pri nesplnení tejto náležitosti ponuky bude verejný obstarávateľ postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 
	Navrhované ceny za dodanie predmetu zákazky musia obsahovať ceny za celý požadovaný predmet zákazky;
Ak je uchádzač platiteľom DPH navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke uvedie v zložení: 
	jednotková cena bez DPH,
jednotková cena vrátane DPH,
cena spolu bez DPH,
cena spolu vrátane DPH.
	Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH za celý predmet zákazky spolu. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke.
Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné vziať do úvahy pokyny na zhotovenie ponuky uvedené v týchto súťažných podkladoch vrátane návrhu dohody.
	Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

Obsah   ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady, dokumenty, vyhlásenia podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a týchto súťažných podkladov, vo forme uvedenej v oznámení o vyhlásení tejto súťaže a v týchto súťažných podkladoch (doplnené tak, ako je to stanovené v týchto súťažných podkladoch). Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom predložiť aj podpísaný zoznam všetkých predkladaných dokladov, dokumentov a vyhlásení.
Identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov): obchod-ný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho orgánu (členov štatutárneho orgánu) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, bankové spojenie, číslo bankového účtu, kontaktnú osobu, kontaktné te-lefónne číslo, číslo faxu, e-mail, internetová adresa,
	vyhlásenie uchádzača – plnomocenstvá podľa vzoru priloženého k tejto časti súťažných podkladov;
	Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a odbornej alebo technickej spôsobilosti, ako aj spôsob ich preukazovania je uvedený v predmetnom oznámení o vyhlásení verej-ného obstarávania uverejnenom dňa 20.02.2018 vo Vestníku VO č. 36/2018 pod značkou 2604 - WYP.
	dokumenty/doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedené podľa časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky/požiadavky na predmet zákazky;
obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh zmluvy s prílohami č.1. v jednom vyhotovení) podľa časti súťažných podkladov B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky;
návrh na plnenie kritérií podľa vzoru uvedeného v časti súťažných podkladov A.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.

12	Náklady na prípravu ponuky
12.1	Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša záujemca/uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
12.2	Ponuky doručené predpísaným spôsobom podľa týchto súťažných podkladov na adresu verejného obstarávateľa/adresu kontaktného miesta podľa bodu 1 týchto súťažných podkladoch, v lehote na predkladanie ponúk podľa týchto súťažných podkladov sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania.

Oprávnenie predložiť ponuku – záujemca/uchádzač
13.1	Záujemca podľa § 2 ods. 5 písm b) zákona o verejnom obstarávaní je hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní;
13.2	Uchádzač podľa § 2 ods. 5 písm c)  zákona o verejnom obstarávaní je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku;
13.3	Ponuku môže predložiť aj skupina zhotoviteľov. Skupina zhotoviteľov nemusí vytvoriť právne vzťahy do predloženia ponuky. V prípade prijatia ponuky skupiny zhotoviteľov z dôvodu riadneho plnenia dohody verejný obstarávateľ vyžaduje od skupiny zhotoviteľov vytvorenie právnych vzťahov pred uzatvorením dohody. Verejný obstarávateľ neurčuje uchádzačom vytvorenie subjektu s právnou subjektivitou. Je postačujúce, aby bolo založené združenie bez právnej subjektivity na základe dohody o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka alebo obdobného právneho predpisu platného v inom členskom štáte EÚ. V takomto prípade je z hľadiska priehľadnosti vzťahov a prípadného vymáhania záväzkov potrebné, aby takáto dohoda bola uzatvorená písomne a aby obsahovala podmienky pre všetkých účastníkov združenia, ako sa majú pričiniť o dosiahnutie dojednaného účelu, pre ktorý združenie vzniklo. Dohoda o združení musí obsahovať splnomocnenie pre niektorého účastníka združenia na zastupovanie ostatných účastníkov združenia pri dosahovaní dojednaného účelu združenia a na vykonávanie právnych úkonov. Zmluvné strany sa v zmluve o združení nesmú odchýliť od ustanovenia § 835 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Zmluvné strany sa zaväzujú nevystúpiť zo združenia počas platnosti dohody dohodnutej ako výsledok zadávania tejto  zákazky;
	Verejný obstarávateľ môže podľa zákona pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uchádzačov a členov skupiny zhotoviteľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou požiadať, aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov a známych akcionárov;
	Obchodná spoločnosť, ktorej zakladateľom alebo spoločníkom je politická strana alebo hnutie, nemôže byť uchádzačom alebo záujemcom vo verejnom obstarávaní. Ak ponuku predloží takáto právnická osoba, alebo skupina zhotoviteľov, ktorej členom je takáto právnická osoba, nebude možné jej ponuku zaradiť do vyhodnotenia.


Predloženie ponuky, doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
Každý uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako člen skupiny zhotoviteľov, a to výlučne v písomnej forme, doručenej osobne alebo poštovou zásielkou na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 16.1 v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 16.2. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny zhotoviteľov, ktorá predkladá ponuku. Uchádzač predloží úplnú ponuku v uzavretom, prípadne zapečatenom obale, zabezpečenom proti nežiaducemu otvoreniu a na ktorom budú uvedené požadované údaje podľa bodu 15 týchto súťažných podkladov. 
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej prepravy, pre dodržanie lehoty na predkladanie ponúk je rozhodujúci termín doručenia tejto ponuky verejnému obstarávateľovi.
	Ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky. 
Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
	Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu podľa bodu 16.1 týchto súťažných podkladov. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť spôsobom opísaným v týchto súťažných podkladoch v lehote na predkladanie ponúk.


Označenie obálky ponuky
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 
	adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1 týchto súťažných podkladov;
obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla, resp. miesta podnikania všetkých členov skupiny zhotoviteľov;
	označenie „Súťaž – neotvárať“ a heslo časti súťaže, na ktorú uchádzač predkladá ponuku a to: „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska - časť 1 „Rekonštrukcia budovy ZŠ““, „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska - časť 2 „Výstavba detského ihriska pre potreby MŠ““. Ak predkladá uchádzač ponuku na celý predmet zákazky tj. na všetky časti, uvedie heslo súťaže: „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska“.

Miesto a lehota na predkladanie ponuky
Ponuku je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava;
	Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 23.03.2018 o 09:00 hod.;
	Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená;
Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie v zmysle § 24 zákona o verejnom obstarávaní.

Lehota viazanosti ponuky
Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom.
	Lehota viazanosti ponúk je verejným obstarávateľom stanovená do 30.06.2018.
	V prípade, ak budú podané námietky proti postupu verejného obstarávateľa s odkladným účinkom a bude začaté konanie o námietkach alebo ak budú podané námietky proti postupu verejného obstarávateľa bez odkladného účinku a takýto odkladný účinok bude námietkam priznaný v začatom konaní o námietkach rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie, bude mať takéto konanie podľa zákona odkladný účinok na konanie verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom predpokladanú zmenu lehoty viazanosti ponúk, a to aj v prípade, ak bude začatá kontrola postupu zadávania zákazky pred uzavretím dohody s odkladným účinkom na konanie verejného obstarávateľa.

18	Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi
18.1	Verejný obstarávateľ určuje prostriedky komunikácie tak, aby boli všeobecne dostupné a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty alebo iným prepravcom, faxom, elektronicky (e-mailom), telefonicky alebo ich kombináciou;
18.2	Komunikácia súvisiaca s oznámením o vylúčení, informáciou o výsledku vyhodnotenia ponúk, oznámením o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu s odôvodnením a oznámením o zamietnutí žiadosti o nápravu s odôvodnením sa uskutoční výhradne písomne prostredníctvom pošty;
18.3	V prípade použitia revíznych postupov musí byť žiadosť o nápravu alebo námietka doručená na adresu verejného obstarávateľa v listinnej podobe prostredníctvom poštovej prepravy alebo osobne;
18.4	Ostatná komunikácia okrem komunikácie uvedenej v bodoch 19.2 a 19.3 sa bude uskutočňovať poštou, faxom, e-mailom. Z komunikácie musí byť zrejmá identifikácia záujemcu alebo uchádzača;
18.5	Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom, záujemcom, najmä písomností, s ktorých doručením zákon o verejnom obstarávaní spája plynutie lehôt, sa použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.
Jazykom dorozumievania je štátny jazyk Slovenskej republiky, t.j. slovenský jazyk.

19	Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred; 
	O vysvetlenie môže záujemca požiadať spôsobom podľa bodu 18.1 priamo kontaktnú osobu verejného obstarávateľa podľa bodu 1;
	Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená v písomnej alebo elektronickej forme(e-mail) najneskôr do 15.03.2018;
	Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Obhliadka miesta uskutočnenia prác - predmetu zákazky
Obhliadka miesta uskutočnenia prác - predmetu zákazky nie je potrebná.

Otváranie ponúk
21.1	Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, zasadačka 8. poschodie;
21.2    Termín otvárania ponúk sa uskutoční dňa 26.03.2018 o 10.00 hod.
21.3	Otváranie ponúk je verejné. Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť uchádzač alebo ním splnomocnená osoba, ktorá sa preukáže plnou mocou a preukazom totožnosti.

22	Posúdenie splnenia podmienok účasti
22.1	Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania;
22.2	Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzačov, finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov podľa zákona o verejnom obstarávaní. 
22.3	Komisia posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa postavenia uchádzačov v tomto verejnom obstarávaní z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a bodu 11 týchto súťažných podkladov;
22.4	Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač požadované vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov doručí verejnému obstarávateľovi do:
	22.4.1	piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo
	22.4.2	dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom elektronickú formu komunikácie, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
22.5	Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak: 
22.5.1	nesplnil podmienky účasti,
22.5.2	predložil neplatné doklady,
22.5.3	nepredložil po písomnej žiadosti podľa bodu 22.4 vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo
22.5.4	poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti,
22.5.5	ak je na to dôvod podľa § 40 ods. 6 písm. d) až l) a ods. 7 zákona.
22.6	Uchádzačovi bude písomne oznámené jeho vylúčenie, s uvedením dôvodu vylúčenia.

23	Vyhodnocovanie ponúk
23.1	Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky, a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch alebo náležitosti ponuky. Ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a nesmie obsahovať také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi;
23.2	Uchádzač môže byť požiadaný o písomné vysvetlenie svojej ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
23.3	Ak sa pri zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám, komisia môže písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu. Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä:
23.3.1	hospodárnosti stavebných postupov;
23.3.2	technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác;
23.3.3	osobitosti stavebných prác navrhovaných uchádzačom;
23.3.4	súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných na mieste uskutočnenia stavebných prác;
23.3.5	možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
23.4	Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa bodu 23.2 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Po písomnom odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia vyzvať uchádzača na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky. 
23.5	Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač:
23.5.1	nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa zákona v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu
23.5.2	predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa zákona;
23.5.3	nedoručí  písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa zákona;
23.5.4	nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo
23.5.5	predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou podľa § 53 ods. 2. zákona o verejnom obstarávaní;
23.6	Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky, určenými verejným obstarávateľom podľa § 42 ods. 2 zákona,
23.7	Ponuky, ktoré neboli vylúčené, komisia vyhodnocuje podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania na základe pravidiel ich uplatnenia určených v časti súťažných podkladoch A.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.

Jednotný európsky dokument

(1) 	Jednotný európsky dokument na účely tohto zákona je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. 
(2) 	Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že 
a) 	neexistuje dôvod na jeho vylúčenie, 
b) 	spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov, 
c) 	poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil jednotným európskym dokumentom. 
(3) 	Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, jednotný európsky dokument obsahuje informácie podľa odseku 2 aj o tejto osobe. 
(4) 	Hospodársky subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie ďalšie relevantné informácie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy. 
(5) 	Hospodársky subjekt môže jednotný európsky dokument použitý v konkrétnom verejnom obstarávaní použiť aj opakovane, ak potvrdí, že informácie v pôvodnom jednotnom európskom dokumente sú naďalej aktuálne. 
(6) 	Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. 
(7) 	Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má k dokladom prístup podľa odseku 4 druhej vety, tieto od uchádzača alebo záujemcu nevyžaduje a požadované informácie získa na základe prístupu do elektronickej databázy.
(8) 	Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyžaduje ani predloženie dokladu alebo dokladov, ktoré má k dispozícii z iného verejného obstarávania a ktoré sú aktuálne a platné.

24	Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk
24.1	Ak v prípade podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom mieste v novo zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti za predpokladu, že existuje dostatočný počet uchádzačov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ písomne požiadajú uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40;
24.2	Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu 23.1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile;
24.3	Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Každému uchádzačovi, záujemcovi a účastníkom tohto verejného obstarávania verejný obstarávateľ zašle so zreteľom na § 166 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní oznámenie o výsledku verejného obstarávania. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170 ods. 3 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

25	Uzavretie zmluvy
25.1	Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu s úspešným uchádzačom v zmysle § 56 zákona o verejnom obstarávaní v lehote viazanosti ponúk  a to najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnocovania ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo ak neboli podané námietky podľa zákona o verejnom obstarávaní;
25.2	Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní súvisiace s uzavretím zmluvy, ak boli podané námietky podľa zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi ak nastane jedna zo skutočností uvedených v § 56 ods. 8 zákone.
25.3	Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 odsekov 4 až 8 zákona o verejnom obstarávaní, ak bol na jej uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ ju môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorí sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný;
25.4	Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi, s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

26	Ďalšie informácie
26.1	Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných 
dňoch v čase od 800 hod. do 1400 hod., v piatok od 800 hod. do 1200 hod., kedy je možné doručovať písomnosti osobne;
26.2	Po prevzatí súťažných podkladov môže záujemca elektronickou formou (e-mailom) požiadať o zaslanie návrhu zmluvy a formulárov potrebných k predloženiu ponuky ak nie sú uverejnené aj v editovateľnej podobe.
26.3	Proces tohto verejného obstarávania, ktorý osobitne neupravujú tieto súťažné podklady, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Vyhlásenie uchádzača


	Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky „Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska“(uchádzač uvedie vyhlásenie, na tú časť, na ktorú predkladá ponuku), ktoré určil verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
	Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 
	Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny poskytovateľov, ktorá predkladá ponuku.
	Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Iba pre skupinu poskytovateľov

	Vyhlasujeme ako skupina poskytovateľov, zložená z členov skupiny ............... (uviesť obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, meno, priezvisko a funkciu osoby/osôb oprávnených konať za člena skupiny), že v prípade prijatia našej ponuky, vytvoríme pred uzatvorením dohody z dôvodu jej riadneho plnenia právne vzťahy.
	Skupina poskytovateľov udeľuje plnomocenstvo 

................................................................. ,
(obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania jedného z členov skupiny poskytovateľov )
na základe ktorého je člen skupiny poskytovateľov oprávnený komunikovať, prijímať pokyny a konať za skupinu poskytovateľov vo veciach týkajúcich sa verejnej súťaže na predmet zákazky „Rekonštrukcia ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ“.


Dátum: ......................................... 				Podpis: ............................................
						vypísať meno, priezvisko a funkciu
	oprávnenej osoby uchádzača


Poznámka:
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny poskytovateľov podpis každého člena skupiny poskytovateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny poskytovateľov)

A.2  KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

	Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je v zmysle § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní najnižšia cena.
	V tomto kritériu sa bude hodnotiť cena predmetu zákazky vypočítaná a vyjadrená podľa bodu 10 časti súťažných podkladov A.1 Pokyny pre záujemcov a uchádzačov a podľa časti súťažných podkladov B.2 Spôsob určenia ceny  ako cena spolu v eur vrátane DPH za celý predmet zákazky.
	Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh na plnenie kritérií podľa priloženého vzoru k tejto časti súťažných podkladov.
	Hodnotenie ponúk uchádzačov bude spočívať v porovnaní výšky navrhnutej ponukovej ceny spolu v eur bez DPH uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov.
	Úspešným uchádzačom v tejto verejnej súťaži sa stane uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu cenu spolu v eur vrátane DPH za celý predmet zákazky. Ostatní uchádzači, ktorí navrhli za dodanie predmetu zákazky cenu vyššiu ako ponúkol úspešný uchádzač, v tejto verejnej súťaži neuspejú.
	Všetky výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.




Návrh na plnenie kritérií – časť 1.


Údaje:    Obchodné meno uchádzača 	........................................................................................

               Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača ......................................................................................
(v prípade skupiny poskytovateľov za každého člena skupiny poskytovateľov)


kritérium: najnižšia cena
Uskutočnenie stavebných prác
Celková cena
v € vrátane DPH za celý predmet zákazky
„Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska – časť 1 „Rekonštrukcia budovy ZŠ.““





V ……………….…….., dňa ....................				……………………………….......................
					    vypísať meno, priezvisko a funkciu
          oprávnenej osoby uchádzača



Poznámka:
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny poskytovateľov podpis každého člena skupiny poskytovateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny poskytovateľov).



Návrh na plnenie kritérií – časť 2.


Údaje:    Obchodné meno uchádzača 	........................................................................................

               Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača ......................................................................................
(v prípade skupiny poskytovateľov za každého člena skupiny poskytovateľov)


kritérium: najnižšia cena
Uskutočnenie stavebných prác
Celková cena
v € vrátane DPH za celý predmet zákazky
„Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska – časť 2 – „Výstavba detského ihriska pre potreby MŠ.““





V ……………….…….., dňa ....................				……………………………….......................
					    vypísať meno, priezvisko a funkciu
          oprávnenej osoby uchádzača



Poznámka:
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny poskytovateľov podpis každého člena skupiny poskytovateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny poskytovateľov).


B.1 Opis predmetu zákazky

Pre časť 1: Predmetom zákazky sú stavebno-technické úpravy časti existujúceho objektu základnej školy Turnianska 10, Bratislava-Petržalka a jeho adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania. Rekonštrukcia sa bude týkať nevyužívaných priestorov v rámci jedného krídla ZŠ na I. a II. nadzemnom podlaží. Časť objektu ZŠ bude upravená pre potreby nových 4 tried materskej školy. Stavebné práce sa týkajú Rekonštrukcie budovy a Energetickej hospodárnosti budovy.
Predmetom navrhovanej projektovej dokumentácie je rekonštrukcia ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ. Projektová dokumentácia a výkaz výmer sú súčasťou súťažných podkladov.
Pre časť 2: Predmetom zákazky sú stavebno-technické úpravy časti existujúceho objektu základnej školy Turnianska 10, Bratislava-Petržalka a jeho adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania. Stavebné práce sa týkajú Výstavby detského ihriska pre potreby MŠ. Projektová dokumentácia a výkaz výmer sú súčasťou súťažných podkladov.


B.2 SPÔSOB URČENIA CENY

Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť  cenu predmetu zákazky dohodou zmluvných strán podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon  č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
Uchádzač spracuje cenu v EUR v členení:
Cena v EUR bez DPH
% sadzba DPH
DPH v EUR
Cena v EUR s DPH

Do ceny je nutné premietnuť maximálne preukázateľné, ekonomicky oprávnené náklady na predmet zákazky a primeraný zisk. 

Verejný obstarávateľ požaduje vpísať ceny do neoceneného položkového výkazu výmer. V prípade, že uchádzač nedodrží horeuvedené požiadavky bude jeho ponuka z verejnej súťaže vylúčená.



B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY USKUTOČNENIE PREDMETU ZÁKAZKY PREDMETU ZÁKAZKY

Výsledkom tohto verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk podľa bodu 17.2 časti A.1 týchto súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ požaduje v zmluve akceptovať záväzky zmluvných strán, ktoré sú uvedené v tejto časti súťažných podkladov. Táto časť súťažných podkladov obsahuje požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré musia byť v plnom rozsahu premietnuté do zmluvy, ktorá bude uzatvorená s úspešným uchádzačom. 
Uchádzač vo svojej ponuke predloží vyplnené obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh zmluvy v jednom vyhotovení) podľa tejto časti súťažných podkladov a návrh zmluvy podpíše, čím sa zaviaže, že ak bude vyhodnotený ako úspešný uchádzač, uzavrie s verejným obstarávateľom za týchto podmienok Zmluvu o dielo.
	V prípade skupiny poskytovateľov úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy predložiť originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu preukazujúcu vytvorenie požadovaných právnych vzťahov.

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY –  A.Pokyny na zhotovenie ponuky
Návrh zmluvy
ZMLUVA O DIELO  č.


uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)


Článok I
Zmluvné strany 

Objednávateľ:		
Názov:				Mestská časť Bratislava-Petržalka		
Sídlo:				Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
V zastúpení:			Ing. Vladimír Bajan, starosta
IČO: 				00603201	
Bankové spojenie: 		Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN:				SK41 5600 0000 00180059 9001
	        		
(ďalej len „Objednávateľ“)


Zhotoviteľ:				
Sídlo:				....
Štatutárny zástupca:		....
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:	....
vo veciach technických:	....
IČO:				....
DIČ:				....
IČDPH:			....
Obchodný register:                ....
Bankové spojenie:                 ....
IBAN:				....
Telefón:			....
			
(ďalej len „Zhotoviteľ“)


Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok II
Predmet zmluvy

	Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce vrátane dodávky materiálov na stavbu/zákazku „Rekonštrukcia budovy ZŠ“ (ďalej len „dielo“) podľa projektovej dokumentácie, oceneného výkazu výmer zhotoviteľom a súťažných podkladov, ktoré určujú charakteristiku diela. 
	Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo. Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác a súvisiacich dodávok v rozsahu výkazu výmer uvedeného v prílohe č. 1 k tejto zmluve a podľa projektovej dokumentácie, jej technických správ, výkresov, výpočtov, podľa podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN  a zabezpečí revízne správy v tých prípadoch, kde to vyžaduje vyhláška č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti o ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele až do jeho odovzdania a prevzatia Objednávateľom.
Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez vád a nedorobkov prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne Zhotoviteľovi dohodnutú súčinnosť
Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím zmluvy obdržal od Objednávateľa dve vyhotovenia projektovej dokumentácie na zhotovenie diela (ďalej len „projektová dokumentácia“). Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred uzavretím zmluvy dôkladne oboznámil s projektovou dokumentáciou.
Zhotoviteľ  sa  zaväzuje vykonať dielo v rozsahu  a v čase podľa tejto zmluvy pri dodržaní kvalitatívnych a ďalších podmienok dohodnutých v tejto zmluve, pričom dielo vykoná vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a riziko. Prehlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, s projektovou dokumentáciou a s ďalšími podkladmi a že predmet diela je na základe vyššie uvedených špecifikácií určite a zrozumiteľne vymedzený, predovšetkým čo do rozsahu, podoby a kvalitatívnych podmienok, ktoré je potrebné pri jeho realizácii dodržať.
Predmet plnenia musí byť realizovaný v súlade s projektovou dokumentáciou v rozsahu oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie výlučne skutočne zrealizovaných prác, ktoré sú v súlade s projektovou dokumentáciou v rozsahu oceneného výkazu výmer. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady vykonanie všetkých potrebných či iných skúšok potrebných  pri realizácii a riadnom užívaní diela, pokiaľ je ich vykonanie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a to tak, aby boli tieto vykonané najneskôr do 15 dní pred termínom odovzdania diela Objednávateľovi.


Článok III
Cena za Dielo

	Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č.  18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom vypracovaným položkovitým ocenením výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.


	Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. II činí 
	Cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	................. 

Hodnota DPH....................................................................... 
	Cena celkom vrátane DPH.................................................... 
	
	Táto cena určená podľa rozpočtu je nemenná a je platná po celú dobu výstavby bez ohľadu na vývoj inflácie, zmeny daňových sadzieb, či iných skutočností premietajúcich sa do cien výrobkov resp. služieb na trhu. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že nejde o tzv. cenu podľa rozpočtu bez záruky jeho úplnosti podľa § 547 ods. 2 alebo rozpočtu nezáväzného podľa § 547 ods. 3 OZ, pričom na jeho výšku nemá vplyv vynaloženie či výška akýchkoľvek nákladov či poplatkov k úhrade ktorých je Zhotoviteľ podľa zmluvy povinný. V cene podľa článku III bodu 3.1 sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska Zhotoviteľa, ďalej všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a pod. 
	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené Objednávateľom, projektantom a stavebným dozorom budú z ceny diela odpočítané a to v cene v akej sú zahrnuté do rozpočtu. Ak sa pri vykonávaní diela objaví potreba prác nezahrnutých v projektovej dokumentácii, vo výkaze výmer a pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), prípadne zmena technológie, materiálov, rozšírenie alebo zúženie predmetu diela, musia byť tieto skutočnosti vždy predmetom písomného odsúhlasenia zmluvnými stranami a to zápisom v stavebnom denníku. V prípade ak by mali takéto naviac práce či iné zmeny vplyv na výšku dohodnutej ceny uvedenej v tomto článku, môže sa tak stať len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, uzatvoreného a podpísaného oboma zmluvnými stranami.

V prípade vzniku rozdielov medzi oceneným výkazom výmer a projektovou dokumentáciou je ocenený výkaz výmer rozhodujúcim pre určenie konečnej ceny za dodanie diela.
	Všetky poplatky a náklady spojené s odvozom, so skládkou, likvidáciou či s iným nakladaním s odpadmi, obalmi či inými nepotrebnými materiálmi pri vykonávaní diela znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ znáša i všetky náklady spojené s ochrannými a bezpečnostnými opatreniami potrebnými pri vykonávaní diela.
                                  

Článok IV
Platobné podmienky

	Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok ani zálohu na vykonávanie diela. Cenu za zhotovenie diela uhradí Objednávateľ na základe vystavených čiastkových faktúr, ktoré je Zhotoviteľ povinný vypracovať a predkladať Objednávateľovi jedenkrát mesačne, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok a tieto predložiť  stavebnému dozoru Objednávateľa k odsúhlaseniu. Súčasťou súpisu vykonaných prác a dodávok musí byť zisťovací protokol a fotodokumentácia zrealizovaných prác. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Stavebný dozor najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu predmetný súpis vykonaných prác a zisťovací protokol odsúhlasí alebo tento vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie. V prípade vrátenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu stavebným dozorom Zhotoviteľovi na prepracovanie, prepracuje Zhotoviteľ predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloží ich na odsúhlasenie stavebnému dozoru. 

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru raz mesačne na základe schválených súpisov vykonaných prác bez závad a to za mesiac, za ktorý je predmetná faktúra vystavená. 
Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi príslušnú faktúru vrátane príloh v štyroch vyhotoveniach v písomnej  forme na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy a tiež v elektronickej forme na e-mailovú adresu Objednávateľa, pričom za deň doručenia sa považuje doručenie písomnej faktúry Objednávateľovi. 
Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. 
K faktúre je Zhotoviteľ povinný doložiť nasledovné náležitosti: 
- krycí list faktúry, 
- zisťovací protokol, 
- schválený súpis vykonaných prác, 
- CD/DVD s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 30 digitálnych fotografií. 
	Faktúra bude rozpísaná podľa klasifikácie produkcie za účelom zaradenia do majetkovej a účtovnej evidencie.

V prípade, ak faktúry Zhotoviteľa nebudú obsahovať náležitosti v zmysle bodov 4.5 až 4.6 tohto článku, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
Lehota splatnosti faktúr je do 60 dní odo dňa doručenia faktúry. Súčet všetkých jednotlivých čiastkových faktúr nesmie presiahnuť dohodnutú cenu za dielo. Objednávateľ nie je povinný uhradiť Zhotoviteľovi akúkoľvek čiastku nad rámec dohodnutej ceny za dielo a to či už na základe týchto faktúr, či iných skutočností pokiaľ nedôjde k uzavretiu dodatku k tejto zmluve. 
Zmluvné strany sa dohodli, že 10% z ceny diela je garančná zábezpeka. Zhotoviteľ je oprávnený počas vykonávania diela a po odovzdaní diela fakturovať maximálne 90% z celkovej ceny diela. Zvyšných 10% z celkovej ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený fakturovať až po uplynutí záručnej doby a po odstránení všetkých reklamovaných vád. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať zvyšných 10% z ceny diela aj pred uplynutím záručnej doby v prípade, že zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe iným spôsobom písomne akceptovateľným pre Objednávateľa, napr. bankovou zárukou.


Článok V
Čas plnenia

	Zhotoviteľ sa  zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho bez vád a nedorobkov Objednávateľovi v termínoch podľa harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. 
	Termín ukončenia  : do piatich mesiacov od odovzdania staveniska



Článok VI
Vykonanie Diela

Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené Objednávateľom a projektantom písomnou formou. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými. 
	Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie diela zabezpečiť pre svojich pracovníkov všetky potrebné školenia a testy na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov a dodržiavanie všetkých povinností pri realizácii diela v súlade s vyhláškou MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a ďalšími záväznými predpismi. Pri realizácii diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky záväzné predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o ochrane životného prostredia ako aj ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na realizáciu diela. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky Objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä návštevníkov a zamestnancov Objednávateľa
	Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru ............................................... a Zhotoviteľ poveruje funkciou vedúceho stavby ....................................................... Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si oznámiť zmeny uvedených osôb bez zbytočného odkladu písomnou formou.
	Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko podľa harmonogramu.
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí na vlastné náklady.
Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je  povinný  zabezpečiť  prevádzkové,  sociálne a výrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné náklady. Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, náklady na odber energií a ostatné náklady z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska priamo dodávateľom týchto služieb.
	Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú škodu alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť do pôvodného stavu alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. 
Zhotoviteľ je povinný na požiadanie stavebného dozoru predložiť mu všetky výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s vykonávaním Diela, vrátane výsledkov kontrol kvality - atesty.
	Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať akékoľvek zmeny prác bez príkazu stavebného dozoru.
V prípade, ak Zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady  zápisom  v stavebnom  denníku. Pokyny  musí  na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. 
Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát za 14 dní za účasti zainteresovaných subjektov.
	Všetky materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Tie materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvne požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezvadnými.
Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela.


Článok VII
Stavebný denník

Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu, ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác.
Záznamy  v stavebnom  denníku  je  oprávnený  robiť  stavbyvedúci,  prípade  jeho zástupca a ich nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa, jeho nadriadení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy.
Denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
Ak  stavbyvedúci  do  päť  pracovných  dní  nepripojí  svoje  nesúhlasné  stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.


Článok VIII
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.
Záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo je splnený odovzdaním a prevzatím diela bez vád a nedorobkov Objednávateľom v súlade s týmto článkom Zmluvy.
Prevzatím diela Objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na diele na Objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný minimálne 15 dní vopred písomne oznámiť Objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi v preberacom konaní:
	3 x  projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia,

zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením,
zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác,
zápisnice o vykonaní skúšky vodotesnosti potrubia,
vyhlásenia zhody a certifikáty zabudovaných materiálov,
stavebný denník,
doklad o naložení s odpadmi,
návody na použitie zabudovaných zariadení.
	Neodovzdanie ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v bode 8.5 je dôvodom na odmietnutie prevzatia diela Objednávateľom.

O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Preberací protokol bude obsahovať:
	základné údaje o diele,
zhodnotenie akosti zhotovovaného diela,
prípadný súpis zistených vád a nedorobkov,
lehoty na odstránenie vád a nedorobkov,
zoznam odovzdaných dokladov,
prehlásenie o odovzdaní diela Zhotoviteľom a jeho prevzatí Objednávateľom,
	konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania,
	prípadný termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko,
dátum vypracovania preberacieho protokolu,
podpisy oprávnených osôb.
	V prípade výskytu vád a nedorobkov nie je Objednávateľ povinný dielo prevziať.
Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa jeho protokolárnym odovzdaním.


Článok IX
Zodpovednosť za vady diela a záručná doba

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi dohodnuté vlastnosti, že spĺňa všetky technické a ekonomické parametre, že dielo bolo vykonané podľa osvedčených technológií a podľa záväzných technických noriem, v súlade s hygienickými, ekologickými, protipožiarnymi, bezpečnostnými a stavebnými predpismi. 
 Zhotoviteľ poskytuje v zmysle § 563 ods. 2 v spojení s § 429 OZ záruku za akosť diela spočívajúcu v tom, že dielo ako i jeho všetky časti i jednotlivé komponenty vrátane zabudovaných budú počas záručnej doby spôsobilé k obvyklému použitiu a zachovajú si obvyklé vlastnosti. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov s výnimkou dodávok, na ktoré Zhotoviteľ odovzdal pri odovzdávaní a prevzatí diela záručné listy s uvedenou záručnou dobou. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovaných vád:
	do 24 hodín pri vadách brániacich užívaniu diela alebo vadách, pri ktorých hrozí bezprostredné riziko nebezpečenstva škody na zdraví, na živote alebo na majetku,

do 3 pracovných dní pri ostatných vadách.
	Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady v lehote 5 dní, ak je to technologicky možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Vady diela reklamované zo strany Objednávateľa u Zhotoviteľa v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne pokiaľ vznikli v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa. 
V prípade, ak by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila užívaniu diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny diela bez odstránenia reklamovanej vady.
Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, ktorých odstránenie neznesie odklad, hoci Zhotoviteľ zodpovednosť za vznik predmetných vád Popiera.
Stavebný materiál, resp. realizované časti diela prechádzajú do vlastníctva Objednávateľa ich zabudovaním. Tým však Objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu a stavebných prác.
V prípade, ak Zhotoviteľ neodstraňuje oznámené vady riadne a včas, alebo ak zhotoviteľ začne vady odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne, resp. Objednávateľ predpokladá, že vady nebudú odstránené riadne a včas, má Objednávateľ právo vady odstrániť sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. V takomto prípade nie je Objednávateľ viazaný cenami uvedenými vo výkaze výmer.
Uplatnením nárokov z vád diela nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody.


Článok X
Zmluvné pokuty

10.1  Ak Zhotoviteľ neodovzdá predmet zmluvy riadne a včas (čl. III bod 1.), Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý začatý deň omeškania.
10.2  Za omeškanie so zaplatením faktúry o viac ako 5 pracovných dní po lehote splatnosti môže Zhotoviteľ požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania.
10.3  V prípade, ak Zhotoviteľ nedodržal dohodnutú kvalitu diela a neodstráni nekvalitu diela  (reklamované vady) do 10 dní odo dňa doručenia/oznámenia reklamácie Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený na náklady Zhotoviteľa vykonať nápravu sám alebo prostredníctvom tretích osôb. V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške nákladov, ktoré vynaloží objednávateľ na odstránenie vady, zvýšenú o sumu 50% reálne vynaložených nákladov.
10.4  V prípade, ak Zhotoviteľ do 5 dní po odovzdaní a prevzatí diela nevyprace stavenisko alebo neodstráni neporiadok (napr. nečistotu, kartóny a pod.), je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške nákladov, ktoré vynaloží objednávateľ na odstránenie nečistôt zvýšenú o sumu 50% reálne vynaložených nákladov.
10.5  V prípade, ak Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa nedodrží projekt, túto Zmluvu alebo akúkoľvek jej prílohu, použije iný stavebný materiál, iné stavebné postupy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000 € za každé takéto porušenie Zmluvy.
10.6  Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.
10.7  Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo zmluvy.


Článok XI
Odstúpenie od zmluvy

Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy alebo jej časti odstúpiť v prípade, ak:
	Zhotoviteľ     v    dôsledku    platobnej     neschopnosti   neuhradí   platby   svojim  subdodávateľom,
	bol na majetok Zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na vykonanie exekúcie - odstúpenie bude možné len v prípade, že na majetok Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia alebo bude prebiehať exekúcia,

Zhotoviteľ nezhotovuje dielo v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou.
	Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny viac ako 30 dní po lehote splatnosti.

Práce a dodávky vykonané ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú v preukázateľnom rozsahu podľa cien stanovených v zmluve a jej prílohách.
	Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy  druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
	Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy.                           



Článok XII
Riešenie sporov
( celý článok doporučujem vypustiť)
12.1  Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce.
12.2  Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri  skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
12.3  V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
12.4  Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.


Článok XIII
Osobitné ustanovenia

13.1 Objednávateľovi bol na realizáciu diela a predmet zmluvy poskytnutý nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „NFP“) a to pre projekt s názvom „Rekonštrukcia ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ“ (ITMS kód projektu 302021H961) v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl (Kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10) – konkrétne z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014 – 2020, Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; Investičná priorita: 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.
13.2 V súvislosti s čerpaním poskytnutého NFP sa Zhotoviteľ zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom ako prijímateľom NFP a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako poskytovateľom NFP.
13.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác  alebo iných postupov. 
13.4 Objednávateľ si taktiež vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií v prípade, že hlavné aktivity projektu - realizácia stavebných prác - nebude možné začať, resp. v nich pokračovať z dôvodu objektívnych príčin (napr. zrušenie, resp. vypovedanie zmluvy o poskytnutí NFP, na ktorú je naviazané poskytnutie nenávratného finančného príspevku, z ktorého bude financované dielo v zmysle tejto zmluvy; problémy s majetkovo-právnymi vzťahmi spojenými s pozemkom/nehnuteľnosťou, ktoré sú predmetom projektu a ktorých sa týkajú vysúťažené stavebné práce; vis major dôvody atď.).
13.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií aj v prípade, že zo strany Riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, resp. zo strany iného orgánu kontroly a/alebo auditu EŠIF (Európskych štrukturálnych a investičných fondov príde k zrušeniu realizovaného verejného obstarávania, ktorého výsledkom bol podpis tejto zmluvy s úspešným uchádzačom.
13.6  Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne deklarujú, že pri výbere Zhotoviteľa bolo dodržané
	 pravidlo zákazu konfliktu záujmov. 
13.7 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach relevantných pre úspešné plnenie predmetu zmluvy a realizáciu diela a to najmä, ale nielen v nasledovných prípadoch:
	zmena vlastníckych vzťahov Zhotoviteľa;

postúpenie pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka;
úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Zhotoviteľa voči Objednávateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka;
úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie) voči Zhotoviteľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR;
započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581  Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
13.8  Zhotoviteľ je taktiež povinný bezodkladne informovať Objednávateľa o tom, že:
	voči nemu je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, je v konkurze alebo v reštrukturalizácii;

jeho štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista/i, osoba splnomocnená zastupovať Zhotoviteľa boli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych Spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe;
Zhotoviteľ ako právnická osoba má právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu.


Článok XIV
 Záverečné ustanovenia

14.1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. zrušené iba  písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
14.2  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho  zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov. 
14.3 Ostatné právne vzťahy, výslovne zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
14.4 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich  rovnopisoch, z ktorých štyri rovnopisy si ponecháva Objednávateľ a dva rovnopisy Zhotoviteľ.
14.5  Neoddeliteľnou  súčasťou  tejto  zmluvy  sú prílohy:
	Príloha č. 1 – Výkaz výmer - rozpočet

Príloha č. 2 – Harmonogram prác
14.6 	Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy im je známy, plne s ním súhlasia a preto zmluvu na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú.


V Bratislave dňa ..............................			V Bratislave dňa......................................... 




..........................................................				........................................................
           Objednávateľ 						  	   Zhotoviteľ

Návrh zmluvy	ZMLUVA O DIELO  č.


uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)


Článok I
Zmluvné strany 

Objednávateľ:		
Názov:				Mestská časť Bratislava-Petržalka		
Sídlo:				Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
V zastúpení:			Ing. Vladimír Bajan, starosta
IČO: 				00603201	
Bankové spojenie: 		Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN:				SK41 5600 0000 00180059 9001
	        		
(ďalej len „Objednávateľ“)


Zhotoviteľ:				
Sídlo:				....
Štatutárny zástupca:		....
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:	....
vo veciach technických:	....
IČO:				....
DIČ:				....
IČDPH:			....
Obchodný register:                ....
Bankové spojenie:                 ....
IBAN:				....
Telefón:			....
			
(ďalej len „Zhotoviteľ“)


Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok II
Predmet zmluvy

	Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce vrátane dodávky materiálov na stavbu/zákazku „Výstavba detského ihriska pre potreby MŠ“ (ďalej len „dielo“) podľa projektovej dokumentácie, oceneného výkazu výmer zhotoviteľom a súťažných podkladov, ktoré určujú charakteristiku diela. 
	Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo. Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác a súvisiacich dodávok v rozsahu výkazu výmer uvedeného v prílohe č. 1 k tejto zmluve a podľa projektovej dokumentácie, jej technických správ, výkresov, výpočtov, podľa podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN  a zabezpečí revízne správy v tých prípadoch, kde to vyžaduje vyhláška č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti o ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele až do jeho odovzdania a prevzatia Objednávateľom.
Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez vád a nedorobkov prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne Zhotoviteľovi dohodnutú súčinnosť
Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím zmluvy obdržal od Objednávateľa dve vyhotovenia projektovej dokumentácie na zhotovenie diela (ďalej len „projektová dokumentácia“). Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred uzavretím zmluvy dôkladne oboznámil s projektovou dokumentáciou.
Zhotoviteľ  sa  zaväzuje vykonať dielo v rozsahu  a v čase podľa tejto zmluvy pri dodržaní kvalitatívnych a ďalších podmienok dohodnutých v tejto zmluve, pričom dielo vykoná vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a riziko. Prehlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, s projektovou dokumentáciou a s ďalšími podkladmi a že predmet diela je na základe vyššie uvedených špecifikácií určite a zrozumiteľne vymedzený, predovšetkým čo do rozsahu, podoby a kvalitatívnych podmienok, ktoré je potrebné pri jeho realizácii dodržať.
Predmet plnenia musí byť realizovaný v súlade s projektovou dokumentáciou v rozsahu oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie výlučne skutočne zrealizovaných prác, ktoré sú v súlade s projektovou dokumentáciou v rozsahu oceneného výkazu výmer. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady vykonanie všetkých potrebných či iných skúšok potrebných  pri realizácii a riadnom užívaní diela, pokiaľ je ich vykonanie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a to tak, aby boli tieto vykonané najneskôr do 15 dní pred termínom odovzdania diela Objednávateľovi.


Článok III
Cena za Dielo

	Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č.  18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom vypracovaným položkovitým ocenením výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.


	Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. II činí 
	Cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	................. 

Hodnota DPH....................................................................... 
	Cena celkom vrátane DPH.................................................... 
	
	Táto cena určená podľa rozpočtu je nemenná a je platná po celú dobu výstavby bez ohľadu na vývoj inflácie, zmeny daňových sadzieb, či iných skutočností premietajúcich sa do cien výrobkov resp. služieb na trhu. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že nejde o tzv. cenu podľa rozpočtu bez záruky jeho úplnosti podľa § 547 ods. 2 alebo rozpočtu nezáväzného podľa § 547 ods. 3 OZ, pričom na jeho výšku nemá vplyv vynaloženie či výška akýchkoľvek nákladov či poplatkov k úhrade ktorých je Zhotoviteľ podľa zmluvy povinný. V cene podľa článku III bodu 3.1 sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska Zhotoviteľa, ďalej všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a pod. 
	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené Objednávateľom, projektantom a stavebným dozorom budú z ceny diela odpočítané a to v cene v akej sú zahrnuté do rozpočtu. Ak sa pri vykonávaní diela objaví potreba prác nezahrnutých v projektovej dokumentácii, vo výkaze výmer a pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), prípadne zmena technológie, materiálov, rozšírenie alebo zúženie predmetu diela, musia byť tieto skutočnosti vždy predmetom písomného odsúhlasenia zmluvnými stranami a to zápisom v stavebnom denníku. V prípade ak by mali takéto naviac práce či iné zmeny vplyv na výšku dohodnutej ceny uvedenej v tomto článku, môže sa tak stať len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, uzatvoreného a podpísaného oboma zmluvnými stranami.

V prípade vzniku rozdielov medzi oceneným výkazom výmer a projektovou dokumentáciou je ocenený výkaz výmer rozhodujúcim pre určenie konečnej ceny za dodanie diela.
	Všetky poplatky a náklady spojené s odvozom, so skládkou, likvidáciou či s iným nakladaním s odpadmi, obalmi či inými nepotrebnými materiálmi pri vykonávaní diela znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ znáša i všetky náklady spojené s ochrannými a bezpečnostnými opatreniami potrebnými pri vykonávaní diela.
                                  

Článok IV
Platobné podmienky

	Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok ani zálohu na vykonávanie diela. Cenu za zhotovenie diela uhradí Objednávateľ na základe vystavených čiastkových faktúr, ktoré je Zhotoviteľ povinný vypracovať a predkladať Objednávateľovi jedenkrát mesačne, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok a tieto predložiť  stavebnému dozoru Objednávateľa k odsúhlaseniu. Súčasťou súpisu vykonaných prác a dodávok musí byť zisťovací protokol a fotodokumentácia zrealizovaných prác. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Stavebný dozor najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu predmetný súpis vykonaných prác a zisťovací protokol odsúhlasí alebo tento vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie. V prípade vrátenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu stavebným dozorom Zhotoviteľovi na prepracovanie, prepracuje Zhotoviteľ predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloží ich na odsúhlasenie stavebnému dozoru. 

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru raz mesačne na základe schválených súpisov vykonaných prác bez závad a to za mesiac, za ktorý je predmetná faktúra vystavená. 
Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi príslušnú faktúru vrátane príloh v štyroch vyhotoveniach v písomnej  forme na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy a tiež v elektronickej forme na e-mailovú adresu Objednávateľa, pričom za deň doručenia sa považuje doručenie písomnej faktúry Objednávateľovi. 
Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. 
K faktúre je Zhotoviteľ povinný doložiť nasledovné náležitosti: 
- krycí list faktúry, 
- zisťovací protokol, 
- schválený súpis vykonaných prác, 
- CD/DVD s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 30 digitálnych fotografií. 
	Faktúra bude rozpísaná podľa klasifikácie produkcie za účelom zaradenia do majetkovej a účtovnej evidencie.

V prípade, ak faktúry Zhotoviteľa nebudú obsahovať náležitosti v zmysle bodov 4.5 až 4.6 tohto článku, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
Lehota splatnosti faktúr je do 60 dní odo dňa doručenia faktúry. Súčet všetkých jednotlivých čiastkových faktúr nesmie presiahnuť dohodnutú cenu za dielo. Objednávateľ nie je povinný uhradiť Zhotoviteľovi akúkoľvek čiastku nad rámec dohodnutej ceny za dielo a to či už na základe týchto faktúr, či iných skutočností pokiaľ nedôjde k uzavretiu dodatku k tejto zmluve. 
Zmluvné strany sa dohodli, že 10% z ceny diela je garančná zábezpeka. Zhotoviteľ je oprávnený počas vykonávania diela a po odovzdaní diela fakturovať maximálne 90% z celkovej ceny diela. Zvyšných 10% z celkovej ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený fakturovať až po uplynutí záručnej doby a po odstránení všetkých reklamovaných vád. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať zvyšných 10% z ceny diela aj pred uplynutím záručnej doby v prípade, že zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe iným spôsobom písomne akceptovateľným pre Objednávateľa, napr. bankovou zárukou.


Článok V
Čas plnenia

	Zhotoviteľ sa  zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho bez vád a nedorobkov Objednávateľovi v termínoch podľa harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. 
	Termín ukončenia  : do dvoch mesiacov od odovzdania staveniska 


Článok VI
Vykonanie Diela

Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené Objednávateľom a projektantom písomnou formou. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými. 
	Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie diela zabezpečiť pre svojich pracovníkov všetky potrebné školenia a testy na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov a dodržiavanie všetkých povinností pri realizácii diela v súlade s vyhláškou MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a ďalšími záväznými predpismi. Pri realizácii diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky záväzné predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o ochrane životného prostredia ako aj ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na realizáciu diela. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky Objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä návštevníkov a zamestnancov Objednávateľa
	Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru ............................................... a Zhotoviteľ poveruje funkciou vedúceho stavby ....................................................... Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si oznámiť zmeny uvedených osôb bez zbytočného odkladu písomnou formou.
	Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko podľa harmonogramu.
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí na vlastné náklady.
Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je  povinný  zabezpečiť  prevádzkové,  sociálne a výrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné náklady. Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, náklady na odber energií a ostatné náklady z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska priamo dodávateľom týchto služieb.
	Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú škodu alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť do pôvodného stavu alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. 
Zhotoviteľ je povinný na požiadanie stavebného dozoru predložiť mu všetky výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s vykonávaním Diela, vrátane výsledkov kontrol kvality - atesty.
	Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať akékoľvek zmeny prác bez príkazu stavebného dozoru.
V prípade, ak Zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady  zápisom  v stavebnom  denníku. Pokyny  musí  na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. 
Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát za 14 dní za účasti zainteresovaných subjektov.
	Všetky materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Tie materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvne požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezvadnými.
Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela.


Článok VII
Stavebný denník

Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu, ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác.
Záznamy  v stavebnom  denníku  je  oprávnený  robiť  stavbyvedúci,  prípade  jeho zástupca a ich nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa, jeho nadriadení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy.
Denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
Ak  stavbyvedúci  do  päť  pracovných  dní  nepripojí  svoje  nesúhlasné  stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.


Článok VIII
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.
Záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo je splnený odovzdaním a prevzatím diela bez vád a nedorobkov Objednávateľom v súlade s týmto článkom Zmluvy.
Prevzatím diela Objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na diele na Objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný minimálne 15 dní vopred písomne oznámiť Objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi v preberacom konaní:
	3 x  projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia,

zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením,
zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác,
zápisnice o vykonaní skúšky vodotesnosti potrubia,
vyhlásenia zhody a certifikáty zabudovaných materiálov,
stavebný denník,
doklad o naložení s odpadmi,
návody na použitie zabudovaných zariadení.
	Neodovzdanie ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v bode 8.5 je dôvodom na odmietnutie prevzatia diela Objednávateľom.

O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Preberací protokol bude obsahovať:
	základné údaje o diele,
zhodnotenie akosti zhotovovaného diela,
prípadný súpis zistených vád a nedorobkov,
lehoty na odstránenie vád a nedorobkov,
zoznam odovzdaných dokladov,
prehlásenie o odovzdaní diela Zhotoviteľom a jeho prevzatí Objednávateľom,
	konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania,
	prípadný termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko,
dátum vypracovania preberacieho protokolu,
podpisy oprávnených osôb.
	V prípade výskytu vád a nedorobkov nie je Objednávateľ povinný dielo prevziať.
Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa jeho protokolárnym odovzdaním.


Článok IX
Zodpovednosť za vady diela a záručná doba

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi dohodnuté vlastnosti, že spĺňa všetky technické a ekonomické parametre, že dielo bolo vykonané podľa osvedčených technológií a podľa záväzných technických noriem, v súlade s hygienickými, ekologickými, protipožiarnymi, bezpečnostnými a stavebnými predpismi. 
 Zhotoviteľ poskytuje v zmysle § 563 ods. 2 v spojení s § 429 OZ záruku za akosť diela spočívajúcu v tom, že dielo ako i jeho všetky časti i jednotlivé komponenty vrátane zabudovaných budú počas záručnej doby spôsobilé k obvyklému použitiu a zachovajú si obvyklé vlastnosti. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov s výnimkou dodávok, na ktoré Zhotoviteľ odovzdal pri odovzdávaní a prevzatí diela záručné listy s uvedenou záručnou dobou. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovaných vád:
	do 24 hodín pri vadách brániacich užívaniu diela alebo vadách, pri ktorých hrozí bezprostredné riziko nebezpečenstva škody na zdraví, na živote alebo na majetku,

do 3 pracovných dní pri ostatných vadách.
	Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady v lehote 5 dní, ak je to technologicky možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Vady diela reklamované zo strany Objednávateľa u Zhotoviteľa v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne pokiaľ vznikli v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa. 
V prípade, ak by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila užívaniu diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny diela bez odstránenia reklamovanej vady.
Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, ktorých odstránenie neznesie odklad, hoci Zhotoviteľ zodpovednosť za vznik predmetných vád Popiera.
Stavebný materiál, resp. realizované časti diela prechádzajú do vlastníctva Objednávateľa ich zabudovaním. Tým však Objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu a stavebných prác.
V prípade, ak Zhotoviteľ neodstraňuje oznámené vady riadne a včas, alebo ak zhotoviteľ začne vady odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne, resp. Objednávateľ predpokladá, že vady nebudú odstránené riadne a včas, má Objednávateľ právo vady odstrániť sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. V takomto prípade nie je Objednávateľ viazaný cenami uvedenými vo výkaze výmer.
Uplatnením nárokov z vád diela nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody.


Článok X
Zmluvné pokuty

10.1  Ak Zhotoviteľ neodovzdá predmet zmluvy riadne a včas (čl. III bod 1.), Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý začatý deň omeškania.
10.2  Za omeškanie so zaplatením faktúry o viac ako 5 pracovných dní po lehote splatnosti môže Zhotoviteľ požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania.
10.3  V prípade, ak Zhotoviteľ nedodržal dohodnutú kvalitu diela a neodstráni nekvalitu diela  (reklamované vady) do 10 dní odo dňa doručenia/oznámenia reklamácie Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený na náklady Zhotoviteľa vykonať nápravu sám alebo prostredníctvom tretích osôb. V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške nákladov, ktoré vynaloží objednávateľ na odstránenie vady, zvýšenú o sumu 50% reálne vynaložených nákladov.
10.4  V prípade, ak Zhotoviteľ do 5 dní po odovzdaní a prevzatí diela nevyprace stavenisko alebo neodstráni neporiadok (napr. nečistotu, kartóny a pod.), je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške nákladov, ktoré vynaloží objednávateľ na odstránenie nečistôt zvýšenú o sumu 50% reálne vynaložených nákladov.
10.5  V prípade, ak Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa nedodrží projekt, túto Zmluvu alebo akúkoľvek jej prílohu, použije iný stavebný materiál, iné stavebné postupy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000 € za každé takéto porušenie Zmluvy.
10.6  Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.
10.7  Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo zmluvy.


Článok XI
Odstúpenie od zmluvy

Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy alebo jej časti odstúpiť v prípade, ak:
	Zhotoviteľ     v    dôsledku    platobnej     neschopnosti   neuhradí   platby   svojim  subdodávateľom,
	bol na majetok Zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na vykonanie exekúcie - odstúpenie bude možné len v prípade, že na majetok Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia alebo bude prebiehať exekúcia,

Zhotoviteľ nezhotovuje dielo v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou.
	Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny viac ako 30 dní po lehote splatnosti.

Práce a dodávky vykonané ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú v preukázateľnom rozsahu podľa cien stanovených v zmluve a jej prílohách.
	Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy  druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
	Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy.                           



Článok XII
Riešenie sporov
( celý článok doporučujem vypustiť)
12.1  Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce.
12.2  Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri  skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
12.3  V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
12.4  Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.


Článok XIII
Osobitné ustanovenia

13.1 Objednávateľovi bol na realizáciu diela a predmet zmluvy poskytnutý nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „NFP“) a to pre projekt s názvom „Rekonštrukcia ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ“ (ITMS kód projektu 302021H961) v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl (Kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10) – konkrétne z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014 – 2020, Prioritná os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; Investičná priorita: 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.
13.2 V súvislosti s čerpaním poskytnutého NFP sa Zhotoviteľ zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom ako prijímateľom NFP a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako poskytovateľom NFP.
13.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác  alebo iných postupov. 
13.4 Objednávateľ si taktiež vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií v prípade, že hlavné aktivity projektu - realizácia stavebných prác - nebude možné začať, resp. v nich pokračovať z dôvodu objektívnych príčin (napr. zrušenie, resp. vypovedanie zmluvy o poskytnutí NFP, na ktorú je naviazané poskytnutie nenávratného finančného príspevku, z ktorého bude financované dielo v zmysle tejto zmluvy; problémy s majetkovo-právnymi vzťahmi spojenými s pozemkom/nehnuteľnosťou, ktoré sú predmetom projektu a ktorých sa týkajú vysúťažené stavebné práce; vis major dôvody atď.).
13.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií aj v prípade, že zo strany Riadiaceho orgánu, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, resp. zo strany iného orgánu kontroly a/alebo auditu EŠIF (Európskych štrukturálnych a investičných fondov príde k zrušeniu realizovaného verejného obstarávania, ktorého výsledkom bol podpis tejto zmluvy s úspešným uchádzačom.
13.6  Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne deklarujú, že pri výbere Zhotoviteľa bolo dodržané
	 pravidlo zákazu konfliktu záujmov. 
13.7 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach relevantných pre úspešné plnenie predmetu zmluvy a realizáciu diela a to najmä, ale nielen v nasledovných prípadoch:
	zmena vlastníckych vzťahov Zhotoviteľa;

postúpenie pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka;
úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Zhotoviteľa voči Objednávateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka;
úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie) voči Zhotoviteľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR;
započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581  Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
13.8  Zhotoviteľ je taktiež povinný bezodkladne informovať Objednávateľa o tom, že:
	voči nemu je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, je v konkurze alebo v reštrukturalizácii;

jeho štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista/i, osoba splnomocnená zastupovať Zhotoviteľa boli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych Spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe;
Zhotoviteľ ako právnická osoba má právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu.


Článok XIV
 Záverečné ustanovenia

14.1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. zrušené iba  písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
14.2  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho  zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov. 
14.3 Ostatné právne vzťahy, výslovne zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
14.4 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich  rovnopisoch, z ktorých štyri rovnopisy si ponecháva Objednávateľ a dva rovnopisy Zhotoviteľ.
14.5  Neoddeliteľnou  súčasťou  tejto  zmluvy  sú prílohy:
	Príloha č. 1 – Výkaz výmer - rozpočet

Príloha č. 2 – Harmonogram prác
14.6 	Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy im je známy, plne s ním súhlasia a preto zmluvu na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú.



V Bratislave dňa ..............................			V Bratislave dňa......................................... 


..........................................................				........................................................
           Objednávateľ 						  	   Zhotoviteľ


