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Výzva na predkladanie ponúk
v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou postupom podľa §117 zákona č.343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

„ Oprava strechy „
(stavebné práce)
1) Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Gymnázium a základná školy Sándora Máraiho s v.j.m.
Sídlo:
Kuzmányho č. 6, 041 74 Košice
Zastúpená:
Mgr. Evou CSURKÓ, riaditeľka školy
IČO:
00 161 004
DIČ:
202 076 23 92
IČ DPH:
neplatca DPH1
skola@maraigimi.sk, csurko@maraigimi.sk
E-mail:
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Meno:
Ing. Tatiana Chovanová, vedúca ekonomického úseku
Telefón:
055/622 19 54
chovanova@maraigimi.sk
Email:
2) Predmet zákazky: Oprava strechy
3) CPV kód zákazky:
45261910-6 Oprava striech
45261900-3 Oprava a údržba striech
45260000-7 Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné práce
45261214-7 Kladenie povlakovej strešnej krytiny
45261310-0 Lemovanie plechom
45111300-1 Demontážne práce
4) Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
4.1 Opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedená
v prílohe výkaz/výmer a v technickej správe sú pre všetkých uchádzačov
záväzné. Ponuku je potrebné predkladať v súlade s výkazom/výmerom.
Schválená projektová dokumentácia v plnom rozsahu v originálnom
vyhotovení je sprístupnená na ekonomickom úseku školy.
4.2 Ak sa v opise predmetu zákazky, v technických požiadavkách, vo
výkaze/výmere vyskytuje názov výrobku alebo výrobca , výrobný postup,
obchodné označenie, patent, typ, ak nemožno opísať predmet zákazky
dostatočne presne a zrozumiteľne, verejný obstarávateľ umožňuje
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Nehodiace sa prečiaknuť
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uchádzačom uviesť v ponuke iný, ekvivalentný výrobok rovnakej alebo
lepšej kvality.
Túto skutočnosť musí uchádzač v ponuke zvýrazniť a na samostatnom
liste ponuky obstarávateľ neprijme ponuku, ktorá bude obsahovať
tovary/služby/práce
nižšej
kvality
ako
požadovanej
verejným
obstarávateľom.
Stavebné práce zahŕňajú najmä:
- Demontážne práce na odstránení bleskozvodu
- Vyspravky atiky a tmelenie škár
- Odvod súte a vybraných hmôt
- Príprava a vyčistenie podkladu plochej strechy
- Dodávka, montáž a kotvenie a zhotovenie novej povlakovej strešnej
krytiny
- Klampiarske konštrukcie na úprave atiky strechy
- Spätná montáž bleskozvodu, vrátane jeho revíznej správy
5) Obhliadka miesta:
Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku dňa 07.08.2017 vo vopred
dohodnutom čase s uvedenou kontaktnou osobou: p. Ing. Tatianou
Chovanovou. Na obhliadku je možné sa nahlásiť vo vopred stanovený
termín emailom, alebo telefonicky na konkrétny čas. Pokiaľ sa obhliadky
nezúčastni štatutár spoločnosti, je potrebné predložiť splnomocnenie
štatutára na vykonanie obhliadky poverenej osobe. Obhliadka je potrebná
z dôvodu podrobného opísania momentálneho stavu strechy, a v prípade
že úspešný uchádzač neabsolvuje obhliadku, verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo, že práce naviac nad rámec výkaz/výmer hradí na
vlastné náklady zhotoviteľ stavby.
6) Spôsob uvádzania ceny:
Cena za predmet zákazky musí byť určená ako celková cena spôsobom:
ako cena celkom bez DPH,
percentuálne a cenové vyjadrenie sadzby DPH: 20%, --,-- € a
cena celkom vrátane DPH.
Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke
upozorní.
Cena musí zahŕňať všetky známe a neznáme predpokladané vedľajšie
náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky.
7) Predpokladaná hodnota zákazky: 40. 666,67 € bez DPH
8) Rozdelenie predmetu: ÁNO/NIE
9) Možnosť predloženia variantných riešení: ÁNO/NIE
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10)

Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:
od 11.08.2017 do 30.11.2017.
Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2017
Lehota na predkladanie ponúk končí dňom 09.08.2017 o 14:00

11)
12)
hod.
Rozhodujúci je moment doručenia ponuky na uvedenú kontaktnú adresu
Kuzmányho č.6, 041 74 Košice.
Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci.
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky
odvolať.
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie
ponuky vylúčená.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR.
Obálka s ponukou musí byť zreteľne označená nápisom „VO–
neotvárať!“ a heslom obstarávania: „OPRAVA STRECHY“, ktorým je
predmet zákazky, na obálke musí byť uvedené aj názov a sídlo verejného
obstarávateľa a uchádzača.
13)
Podmienky účasti uchádzačov:
13.1 Osobné postavenie
(1) Verejného obstarávania sa môže v zmysle ustanovenia § 32 ZoVO
zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce
sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani
člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin
korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych
spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin
založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin
založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin
terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin
obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata
súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní
a verejnej dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie
je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu,
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f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia
povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo
pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola
právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia
profesijných povinností, ktoré dokáže verejný
obstarávateľ preukázať.
(2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa
odseku1
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b)doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej
poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c)doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie
starším ako tri mesiace,
d) písm. d)doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri
mesiace,
e) písm. e)doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky,
f) doloženým čestným vyhlásením.
(3) Ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti
obrany a bezpečnosti, verejný obstarávateľ vylúči uchádzača alebo
záujemcu, o ktorom má preukázateľné informácie alebo údaje vrátane
informácií alebo údajov pochádzajúcich z chránených zdrojov, že nie je
natoľko spoľahlivý, aby sa vylúčili riziká spojené s ochranou
bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky.
(4) Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý
pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov
uvedených v odseku2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich
nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
(5) Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom
podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením
urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou
inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo
záujemcu.
(6) Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely
ZoVO sa rozumie
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a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému
nie je možné podať žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému
nebola podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu
alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené
alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.
(7) Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa odseku1písm.b) a c), ak
zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
alebo
(1) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
podľa § 114 ods. 2 ZoVO v spojení s ustanovením § 32 ods. 1 písm. e)
ZoVO, t.j. doklad o oprávnení dodávať T, uskutočňovať P alebo poskytovať
S v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky a preukázať ich splnenie
dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO alebo ekvivalentnými dokladmi
v originálnom vyhotovení alebo v prípade ZsNH ako fotokópiu uvedených
dokladov s možnosťou doručenia ponuky e-mailom.
(2) Doklad o zapísaní v RPVS, resp. vyhlásenie o tom, že hospodársky
subjekt nie je povinný byť zapísaný v RPVS.
13.2 Návrh na plnenie kritérií – vyplnený Výkaz-výmer v prípade P,
Príloha č.8 Smernice v prípade T, S, P.
13.3 Podpísaný návrh zmluvy
14)
Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena diela v eur s DPH
15)
Podmienky financovania:
15.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného
obstarávateľa získaných od zriaďovateľa
15.2 Fakturácia – úhrada bude realizovaná formou bezhotovostného
prevodu na účet po vystavení daňového dokladu – faktúry zhotoviteľom
a doručení objednávateľovi až po odovzdaní projektovej dokumentácie.
Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
16)
Typ zmluvy: Zmluva o dielo/kúpna zmluva/zmluva
o poskytnutí S
17)
Doplňujúce informácie:
17.1 Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi v lehote do
10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku
prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho
ponuku neprijíma.
17.2 Verejný obstarávateľ identifikuje úspešného uchádzača za
podmienok: splnil všetky podmienky účasti a bol úspešný
v procese vyhodnotenia ponúk.
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17.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné
obstarávanie, ak:
• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať
požiadavkám verejného obstarávateľa stanovených v tejto
výzve;
• sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie
vyhlásené;
• cena úspešného uchádzača a všetkých uchádzačov bude
vyššia ako finančné možností verejného obstarávateľa
uvedené ako PHZ;
• nebude predložená ani jedna ponuka.
17.4 Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s
účasťou v procese verejného obstarávania.
Košice, dňa 03.08.2017
...................................
Mgr. Eva CSURKÓ
riaditeľka školy

Prílohy:
1. Návrh na plnenie kritérií
2. Výkaz výmer/špecifikácia predmetu zákazky
3. Návrh Zmluvy
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Príloha č.1:

Návrh na plnenie kritérií – povinná príloha ponuky uchádzača
Obchodné meno a sídlo uchádzača:
..................................................................................................................2
Predmet zákazky

Údaj

1.

Cena v € (bez DPH)

................... €

2.

DPH v €

.................... €

3.

Cena v € (s DPH)

..................... €

Cena s DPH, ktorá sa bude vyhodnocovať: .............
Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými
v Návrhu zmluvy na predmet zákazky, ktorá je súčasťou ponuky.
V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude
z procesu verejného obstarávania vylúčená.
Dátum predkladania ponuky uchádzačom:

...……………………………
podpis a odtlačok pečiatky uchádzača
meno, priezvisko, funkcia štatutárneho
zástupcu uchádzača oprávneného konať
v záväzkových vzťahoch

2

Doplniť údaje na farebne označených miestach

7

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským,
Kuzmányho 6, 041 74 Košice, Slovenská republika
Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvü Gimnázium és Alapiskola,
Kuzmányho 6, 041 74 Košice, Slovenská republika

________________________________________________________________
Príloha č. 2:
Výkaz výmer/špecifikácia predmetu zákazky – povinná príloha ponuky
uchádzača
Krycí list rozpočtu v EUR

Košice,
Miesto: Kuzmányho
6

Stavba :Oprava strechy - Gymnázium a ZŠ S. MÁRAIHO na ul.
Kuzmányho 6

JKSO :

Rozpočet:
Odberateľ:

Zmluva
č.:
Gymnázium a ZŠ S. MÁRAIHO, Kuzmányho 6,
Košice

Spracoval: Sopková

Dňa: 20.03.2017

IČO:
DIČ:

Dodávateľ:

IČO:
DIČ:

Projektant:

ARTAX s.r.o., Košice

IČO:
DIČ:

1 M3 OP

0

1 M

1 M2 ZP

0

0

1 M2 UP

0

0

A

ZRN

1

HSV:

0,00

0,00

0,00

6

2

PSV:

0,00

0,00

0,00

7

3

MCE:

0,00

0,00

0,00

8

4

iné:

0,00

9

5

Súčet:

0,00

materiál

0,00

spolu ZRN

0,00

NUS - náklady
umiestnenia stavby

C
11

konštrukcie a práce

Zariadenie
staveniska

B

10

D
0,00%

0,00

16

12

Prevádzkové vplyvy

0,00%

0,00

17

13

Sťažené podmienky

0,00%

0,00

18

0,00%

0,00

19

14

0

IN Individuálne
náklady
Práce
nadčas
Murárske
výpomoce
Bez pevnej
podlahy

0,00
0,00
0,00
0,00
Súčet
riadkov 6
až 9:

0,00

ON ostatné
náklady
Ostatné náklady
uvedené v rozpočte
Inžinierska
činnosť
Projektové
práce

0,00
0,00
0,00
0,00
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Sučet
riadkov
11 až
14:

15

projektant, rozpočtár cenár

pečiatka:

0,00

20

E

22

dátum:

23

DPH 20%
z:
DPH 0%
z:

24
F

0,00

Súčet
riadkov
5, 10, 15
a 20:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sučet
riadkov
21 až 23:

0,00

Celkové
náklady

21

podpis:

Sučet
riadkov
16 až 19:

Odpočet prípočet

0

dodávateľ,
zhotoviteľ

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

pečiatka:

pečiatka:
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Odberateľ: Gymnázium a ZŠ S. MÁRAIHO, Kuzmányho 6, Košice
Projektant: ARTAX s.r.o.,
Košice

Spracoval: Sopková
JKSO :

Dodávateľ:

Dátum: 20.03.2017

Stavba :Oprava strechy - Gymnázium a ZŠ S. MÁRAIHO na ul.
Kuzmányho 6

Prehľad rozpočtových
nákladov v EUR
Por.

Kód

číslo

cenníka

Kód
položky

Popis položky, stavebného dielu, remesla,

Množstvo

Merná

Jednotková

výkaz-výmer

výmera

jednotka

cena

Spolu

PRÁCE A
DODÁVKY HSV
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE
1

011

622451122

Vyspravky atiky vonk. maltou
cementovou 30%
286*30/100 = 85.800

85,800 m2

0,00

2

014

624601111

Tmelenie škár 20 x 20 mm tmelom
Elastoplast
42,3*2 = 84.600

84,600 m

0,00

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY,
VÝPLNE spolu:

0,00

0,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
3

013

4

013

5

013

979081111
979081121

Odvoz sute a vybúraných hmôt na
skládku do 1 km
Odvoz sute a vybúraných hmôt na
skládku každý ďalší 1 km do 15 km

2,120 t

0,00

2,120 t

0,00

979131409

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na
vymedzených skládkach "O"-ostatný
odpad
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
spolu:

2,120 t

0,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:
PRÁCE A
DODÁVKY PSV
712 - Povlakové
krytiny
6
712
712300841
7

712

712361705

8

MAT

245
523121p

Odstránenie machu oškrabaním a
očistenie z povl. krytiny striech do 10°
Zhotovenie povlakovej krytiny striech do
10° fóliou lepenou so zvaranými spojmi

0,00

0,00

0,000

0,00

1 015,000 m2

0,00

642,000 m2

0,00

642,000 m2

0,00

"skladba A"642
Lepidlo SOUDATHERM ROOF 170
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MAT

283
220760

Fólia HYDROIZOL FATRAFOL 807/V hr.
1,5 /2,6 mm kašírovaná, (vratane
všetkých doplnkov)
642*1,12 = 719.040

719,040 m2

0,00

10

712

712362701r

Zhotovenie povl. krytiny striech do 10°
fóliou FATRAFOL kotvením a teplovz.
zvaraním
"skladba B, dodávka vratane všetkých
doplnkov "735 = 735.000

735,000 m2

0,00

11

MAT

283
2207602

Fólia HYDROIZOL FATRAFOL 810 hr.
1,5mm (vratane všetkých doplnkov)

823,200 m2

0,00

12

MAT

286
3F7858

3 307,500 kus

0,00

735,000 m2

0,00

735*1,12 = 823.200
Kotva
735*4,5 = 3307.500
13

712

712391172

Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na
sucho z ochrannej textílie

14

MAT

693
665100

Geotextília polypropylénová TATRATEX PP
300g/m2
735*1,05 = 771.750

771,750 m2

0,00

15

712

998712204

Presun hmôt pre izolácie povlakové v
objektoch výšky do 36 m

205,871 %

0,00

0,00

0,00

"skladba B"735 = 735.000

712 - Povlakové krytiny spolu:
713 - Izolácie
tepelné
16

voľné

17

713

713131111,1

18

MAT

19

MAT

283
212500
283
2125201

Montáž tep. izolácie stien, prilepenie

32,500 m2

0,00

BASF polystyrén extrudovaný hr. 100 mm

25,000 m2

0,00

BASF polystyrén extrudovaný hr. 150 mm

7,500 m2

0,00

1 865,000 kus

0,00

203,125 %

0,00

0,00

0,00

25+7,5 = 32.500

20

voľné

21

voľné

22

voľné

23

voľné
1015*1,05 = 1065.750

24

MAT

286
3F7858

Kotva
373*5 = 1865.000

25

713

998713204

Presun hmôt pre izolácie tepelné v
objektoch výšky do 36 m
713 - Izolácie tepelné spolu:

721 - Vnútorná
kanalizácia
26
721
721233213
27

721

998721204

Strešné vtoky TOPWET -TW25 PVC pre
pochôdz strechy zvislý odtok DN 125

8,000 kus

0,00

Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v
objektoch výšky do 36 m

6,000 %

0,00
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721 - Vnútorná kanalizácia spolu:

0,00

0,00

764 - Konštrukcie klampiarske
28

764

29

764

764179322r
764179323.3

Demontáž oplechovania

286,000 m2

0,00

Montáž oplechovania plechom VIPLANYL
klampiarských prvkov

175,000 m2

0,00

175,000 m2

0,00

90,000 m

0,00

64,551 %

0,00

"oplechovanie atiky"
"rohové a kutové lišty"
"pasy pre ukotvenie fatrafolu na atiku"
"ostatné klamp. práce"175 = 175.000
30

MAT

553
Dodávka plechu pre oplechovanie
445100.1 Viplanyl vr. spoj. materiálov

31

764

32

764

764430810
998764204

PRÁCE A
DODÁVKY M
M21 - 155
Elektromontáže
33
921
210220001
34

MAT

999
921000

Klamp. demont. oplechovanie múrov do
rš 250
Presun hmôt pre klampiarske konštr. v
objektoch výšky do 36 m
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:

0,00

0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

0,000

0,00

Demontáž a spätná montáž bleskozvodu
vr. revízie-reviznej správy

1,000 kpl

0,00

Ostatný materiál pre bleskozvod - M21
(výmena podpery pod bleskozvod za
plastové a ostatný potrebný materiál)

1,000 kpl

0,00

M21 - 155 Elektromontáže spolu:

0,00

0,00

999 - MCE ostatné
35

900

999999004

Vetracie otvory zaslepiť-ostatné práce
stavebné
999 - MCE ostatné spolu:
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:
Za rozpočet celkom

1,000 kpl

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Príloha č. 3
Návrh zmluvy o dielo – povinná príloha ponuky uchádzača
Zmluvy o dielo č. ...................
uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zmluva“)
1.

Objednávateľ:

Obchodné meno: Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s v.j.m.
Zastúpený:

Mgr. Eva CSURKÓ, riaditeľka školy

Sídlo:

Kuzmányho č. 6, 041 74 Košice

IČO:

00 161 004

DIČ:

20 20 762 392

Číslo účtu:

SK 12 8180 0000 0070 0018 7225, Štátna pokladnica

Email:

skola@maraigimi.sk, csurko@maraigimi.sk

Osoba zodpovedná za veci technické:

Mgr. Eva Csurkó

Osoba zodpovedná za veci ekonomické: Ing. Tatiana Chovanová
(ďalej len „objednávateľ“)
2.

Zhotoviteľ :

Obchodné meno:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Email:
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
v nasledujúcom znení:

13

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským,
Kuzmányho 6, 041 74 Košice, Slovenská republika
Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvü Gimnázium és Alapiskola,
Kuzmányho 6, 041 74 Košice, Slovenská republika

________________________________________________________________
I. Predmet zmluvy
1.1.Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné
práce s názvom „Oprava strechy“ (ďalej len „dielo“) podľa schválenej projektovej
dokumentácie a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť
zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.
1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na
vlastné nebezpečenstvo, podľa rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č.1 zmluvy a
podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

II. Miesto a čas vykonania diela

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu
a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.
2.2. Miesto realizácie diela: Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím
jazykom maďarským, Kuzmányho 6, 041 74 Košice
2.3. Termíny realizácie diela:
a)
b)

začiatok realizácie: nasledujúci deň odo dňa odovzdania staveniska,
dokončenie realizácie: najneskôr do 3 mesiacov od odovzdania staveniska

2.4. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa
objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
2.5. Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej
súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa
s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.
2.6. Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však 3 pracovné dni po vzniku
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho
omeškania odovzdania diela, písomne oboznámiť objednávateľa záznamom v stavebnom
denníku.

III. Cena za dielo
3.1. Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania
(dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov) a je
špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom,
ktorý tvorí prílohu č.1 k zmluve.
3.2. Cena diela je zmluvnými stranami na základe bodu 3.1. určená vo výške:
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Cena bez DPH

............... EUR

DPH vo výške 20%

............... EUR

Cena s DPH

................ EUR

(slovom ....................................................................................................)
3.3. V cene za dielo sú zahrnuté všetky práce, dodávky a služby súvisiace s realizáciou
diela a vyplývajúce pre zhotoviteľa zo zmluvy.
3.4. V prípade, že z objektívnych dôvodov bude potrebné upraviť rozsah diela uzavretím
dodatku, zhotoviteľ bude pri kalkulácií jednotkových cien účtovať jednotkovú cenu, ktorá
bude zodpovedať cene uvedenej v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer). Pokiaľ
požadované práce nie sú uvedené v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer), bude
zhotoviteľ účtovať cenu podľa smerných orientačných cien stavebných prác.

IV. Platobné podmienky

4.1.Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.
4.2. Cena diela bude zhotoviteľovi zaplatená po vystavení konečnej faktúry zhotoviteľom.
Faktúra musí byť vystavená v súlade so skutočne zrealizovanými prácami a v súlade
s dohodnutými jednotkovými cenami určenými v prílohe č. 1 rozpočet diela (ocenený
výkaz výmer) – naviac práce ocenené podľa bodu 3.4. zmluvy.
4.3. Faktúra bude predložená na úhradu v troch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude
súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený zhotoviteľom
a oprávnenou osobou objednávateľa.
Úhrada konečnej faktúry celého diela je
podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise
o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých závad a nedorobkov uvedených
v odovzdávacom protokole. Prílohami ku konečnej faktúre sú protokol o odovzdaní
a prevzatí diela.
4.4. Faktúra bude uhradená formou bezhotovostného platobného styku.
4.5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.
4.6. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
4.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 4.6., resp. bude
podstatne porušovať zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve o dielo, objednávateľ
bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne
plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
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V. Podmienky vykonania diela
5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 2 dní od vyzvania
objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní
staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie zodpovednú osobu – technický dozor, ako aj
všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu
diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí
rozsah odovzdávaného staveniska a šatne pre zamestnancov zhotoviteľa.
5.2. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti
krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom,
za vhodné oplotenie,
označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté
porušením svojich povinností, tak na majetku objednávateľa, ako aj tretích osôb
podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom,
je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení
zariadenia alebo veci, nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre
povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné, je objednávateľ oprávnený
požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase
poškodenia.
5.3. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ
povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych
predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie
a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.
5.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie
materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre
svoju činnosť, v prípade blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného
pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti
pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry.
5.5. Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na
zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia,
ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné
porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
5.6. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie
všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení, ich presun
a montáž na stavenisko.
5.7. Zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa umožní objednávateľovi a iným oprávneným
osobám na výkon kontroly (auditu) poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť.
5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela zabuduje len také výrobky a zariadenia,
ktoré sú zbavené práv tretích osôb. Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba
stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na
zamýšľaný účel, a to podľa § 43f staveného zákona.
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5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú
byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 2 pracovné dni vopred, ak si to
technologické podmienky vyžadujú aj skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu
celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ
oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne
požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady
objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané,
poprípade zhotoviteľ nezabudoval výrobky a zariadenia ako sú uvedené v bode 5.11., toto
odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
5.10. Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa
– Ing. Jozef Pačay. Zároveň zhotoviteľ musí strpieť stavebného dozora objednávateľa.
5.11. Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty,
osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí
potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem,
doklad o uskladnení odpadov.
5.12. Zhotoviteľ je povinný, počnúc odovzdaním staveniska, viesť stavebný denník podľa
§ 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma priepismi sa zapíšu všetky
skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä priebeh stavby. Zhotoviteľ je povinný
vykazovať v stavebnom denníku aj práce naviac a to tak, že opíše dôvod ich vzniku
a zaznamená množstvo, a to presným výpočtom ich výmer. V prípade, ak sú v rozpočte
fakturované nepredvídané stavebné alebo montážne práce ocenené hodinovými
zúčtovacími sadzbami, dokladuje zápisom v stavebnom denníku počet odpracovaných
hodín. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale
prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.
5.13. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť
svoje stanovisko. Ak dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný
pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do 2 dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho
zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.
Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie.
5.14. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu
diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy, budú slúžiť ako podklad pre
vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne
informovať objednávateľa o takomto zápise do 2 pracovných dní.
5.15. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy
a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa:..........................., číslo
osvedčenia: ................................
5.16. Koordinátora bezpečnosti stavby podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko bude
vykonávať: .........................
5.17. V prípade, že dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho alebo koordinátora bezpečnosti
stavby, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 2 pracovných dní.
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5.18. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok
predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a predloženie dokladov
o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vydokladovanie počtu odpracovaných hodín pri
fakturácií tzv. HZS, ktoré zabezpečí zhotoviteľ.
5.19. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na
pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude
zvolávať oprávnená osoba objednávateľa podľa potreby.
5.20. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie
diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym
spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 5 dní od vyťaženia materiálu. Doklad
musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj
položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov,
ktoré by mohli byť opätovne použité aj na iné objekty, zhotoviteľ vyzve objednávateľa,
aby určil zápisom v stavebnom denníku spôsob s ich ďalším nakladaním.
5.21. Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela.

VI. Odovzdanie a prevzatie diela
6.1. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť 2 dní vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany
povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené
v zmluvnej lehote.
6.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré
mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli
objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä:
a)
stavebné denníky,
b)
atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich
umiestnenia
na stavbe,
c)
osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
d)
doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu.
6.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky a
taktiež ak zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 6.2.
6.4. Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh
ktorého pripraví zhotoviteľ, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o odovzdaní
a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam
odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane
dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa,
že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
6.5. Objednávateľ je oprávnený v prípade drobných vád diela zistených pri preberacom
konaní diela zadržať 10% z celkovej ceny diela až do doby ich odstránenia.
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6.6. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia,
zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať
a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho
odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie vád a nedorobkov.
6.7. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané
v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia
bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

VII. Zodpovednosť za vady a záručná doba
7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy bude zhotovený v súlade
so záväzkami tejto zmluvy, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych
predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu
a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
7.2. Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v článku VII. bod 7.1.
tejto zmluvy. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovených v tejto zmluve. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú
aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu
odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 6.2.
7.3. Záručná doba diela je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.
V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť
primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok.
7.4. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne
využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
7.5. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ
iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
7.6. Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka,
odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej
odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas.
O termíne odstránenia vady, dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je
zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.
7.7. V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením
vady, vrátane nutných kontrol kvality, bude hradiť zhotoviteľ.
7.8. Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia
objednávateľa o vade. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či
zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela,
ktorej sa predmetné predĺženie týka.
7.9. Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za
rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá. Zhotoviteľ je povinný pri
odstraňovaní vád zabudovať výrobky a zariadenia ako sú uvedené v bode 5.8.
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7.10. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, vznik ktorých
popiera, odstránenie ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov spojených s
odstránením takýchto vád bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.
7.11. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej
lehote napriek tomu, že ich uznal alebo vôbec nereagoval na oznámenie a objednávateľ
vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej
osobe na náklady zhotoviteľa.

VIII. Sankcie
8.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa dohodnutých termínov,
z dôvodu na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením
zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej
odovzdaním diela v dohodnutom termíne.
8.2. Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie
vád diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
100 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi
nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto
bode.
8.3. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ
oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % z nezaplatenej
ceny diela za každý deň omeškania.

IX. Osobitné ustanovenia
9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:
a)
písomnou dohodou zmluvných strán,
b)
odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy
ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
9.2. Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej
zmluvnej strane.
9.3. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných
ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:
a)
b)

v omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela o viac ako 5 dní,
v nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.

9.4. Nehnuteľnosť poskytnutá zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela je
vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.
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9.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela
z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené
náklady.
9.6. Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávatelia“),
vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku
skutočnostiam zisteným počas realizácie diela, alebo súvisiacim s dielom. Všetky
dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich
použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

X. Záverečné ustanovenia
10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto
zmluvou, budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípade, kedy
ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory
budú riešené podľa príslušných ustanovení obchodného zákonníka, stavebného zákona
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj
vzťahy neupravené v tejto zmluve.
10.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných
písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní
zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve sa vyjadria v lehote 5 pracovných dní od
doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.
10.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
www.marai.edupage.org objednávateľa.
10.4. Prílohami tejto zmluvy sú:
a) Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer) ako príloha č.1.
10.5 Zmluva je vyhotovená v 4 origináloch, z ktorých po dva sú určené každej zmluvnej
strane.
V Košiciach dňa: ..................

V Košiciach dňa: .....................

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mgr. Eva CSURKÓ
riaditeľka školy

.

............................
............................
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