
ZMLUVA O DIELO č. OS22030285/SK 
uzavretá v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov 

Článok 1 
Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 

OBEC KOLAROVICE 
Kolárovice 389, 013 54 Kolárovice 
Ing. Jozef Hruštinec, starosta 
00321362 
2020626443 
Prima banka Slovensko a.s. 
3166720001/5600 
SK 86 5600 0000 0031 6672 0001 

i 
Osoby oprávnené jednať v : 

- zmluvných veciach: 
- realizačných veciach: 

Telefón: 
E-mail: 

(ďalej len „objednávateľ") 

1.2 Zhotoviteľ: 
Sídlo: 
IČO : 
IČ DPH: 
Zastúpený: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
Osoby oprávnené jednať v 

-zmluvných veciach: 
-realizačných veciach: 

Telefón: 
Email: 
Zapísaný v registri: 
č,7059/B 

(ďalej len „zhotoviteľ") 

Ing. Jozef Hruštinec 
Ing. Jozef Hruštinec 
041/5581020 
obeckolarovice@compnet.sk 

Metrostav DS a.s. 
Košická 17180/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 
46 120 602 
SK2023231892 
Ing. Pavol Hrúzik, predseda predstavenstva 
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva 
UniCredit Bank Czech and Slovakia, pobočka zahraničnej banky 
1127028005/111 
Sk31 1111 0000 0011 2702 8005 

Peter Fuček, riaditeľ oblasti SEVER 
Ing. Mário Mesiarik, stavbyvedúci 
+421 903 487 237 
mario.mesiarikíajmetrostavds.sk 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 

Preambula 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania, v zmysle § 56 zákona 343/2015 Z. z. v platnom znení 
o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). 
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 117 zákona 
č. 343/2015 Z. z. zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami. 

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe 
technické, kvalitatívne a iné podmienky súvisiace s realizáciou diela, že vie zabezpečiť všetky požadované 
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materiály a výrobky alebo ich ekvivalentné náhrady a že disponuje takými kapacitami a odbornými 
znalosťami, ktoré sú k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné. 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

2.1 Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie s názvom zákazky „Živičná úprava miestnych 
komunikácií". 

2.2 Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela spočívajúca v položení živičnej vrstvy a jej zhutnenie na 
hrúbku 50 mm na miestne komunikácie v obci Kolárovice na jestvujúci povrch v rozsahu 17 000 m 2 . 

2.3 Pred strojovým položením živičnej vrstvy bude potrebné vykonať očistenie (vyzametanie) povrchu 
komunikácie, vykonanie postreku živičnou emulziou, položenie živičnej vrstvy a jej zhutnenie na 
hrúbku 50 mm. 

2.4 Miesto realizácie diela: katastrálne územie obce Kolárovice. 
2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a Výzvy na predloženie ponúk 

zabezpečí realizáciu diela. 

Článok 3 
Čas plnenia 

3.1 Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny realizácie: 
• odovzdanie staveniska - v lehote 10 dní odo dňa odoslania výzvy objednávateľom na prevzatie 

staveniska zhotoviteľovi, t.j. 03.08.2022 
• začatie prác do 5 dní od prevzatia staveniska, 
• ukončenie prác do 30.09.2022, 
• uvoľnenie staveniska do 5 dní po ukončení preberacieho konania k dielu. 

3.2 Zmluvné termíny sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou: 
• vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy), 
• v prípade zmien a v rozsahu podľa pokynov objednávateľa, 
• vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli vyvolané/spôsobené konaním 

zhotoviteľa. 
3.3 Predĺžené lehoty plnenia sa určia maximálne v preukázateľne nevyhnutnej dĺžke trvania okolnosti podľa 

bodu 3.2. 
3.4 Ak je zhotoviteľ v omeškaním s plnením zmluvy podľa termínov v zmysle bodu 3.1, má objednávateľ 

nárok na náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. V prípade ak je 
zhotoviteľ v omeškaní o viac ako tri mesiace má objednávateľ právo pre podstatné porušenie povinností 
zhotoviteľa od tejto zmluvy odstúpiť. 

3.5 V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce zúčtované podľa stupňa 
rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa. 

Článok 4 
Zmluvná cena 

4.1 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších 
predpisov ako výsledok zadávania zákazky podľa zákona o VO. Považuje sa za cenu maximálnu platnú 
počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.3. Cena je uvedená v členení: 
4.1.1 Cena za meter štvorcový 

Cena za m 2 bezDPH 14,17 eur 
DPH 2,83 eur 
Cena za m 2 s DPH 17,00 eur 

4.1.2 Celková cena diela pri 17 000 m2 

Celková cena diela bez DPH 240 890,00 eur 
DPH 48 178,00 eur 
Celková cena diela s DPH 289 068,00 eur 
(Slovom: dvestoosemdesiatdeväťtisíc šesťdesiatosem eur) 

4.2 K zmene ceny, zohľadňujúc právnu úpravu zakázaných dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní, 
môže dôjsť výlučne v prípade: 



4.2.1 zmeny sadzby DPH, 
4.2.2 rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy týkajúce sa plochy v m 2 zo strany objednávateľa, 
4.2.3 nevykonania niektorých prác, ak sa tieto podľa rozhodnutia objednávateľa ukážu v priebehu prác 

ako nepotrebné. 
4.3 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné. 

Článok 5 
Platobné podmienky 

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví 
a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok: 
5.1.1 Faktúra bude vystavená po úspešnom preberacom konaní realizácie diela . 
5.1.2 Práce budú fakturované na základe overených zisťovacich protokolov a súpisov vykonaných 

prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek. 
5.1.3 Overenie vykonaných prác vykoná stavebný dozor objednávateľa do 3. pracovného dňa od 

predloženia súpisu prác zhotovíteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na 
prepracovanie. 

5.1.4 Splatnosť faktúr je 30 dní. 
5.2 Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä so zákonom 

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 2 originálnych 
výtlačkoch vrátane všetkých príloh faktúry. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že 
faktúra má formálne alebo obsahové nedostatky a nespĺňa náležitosti ustanovení čl. 5.1 a 5.2. V takomto 
prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 
5.2.1 V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, faktúra 

za dodávku bude uhradená do výšky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvyšok fakturovanej ceny 
objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov. 

5.2.2 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela. 
5.2.3 Faktúru za vykonané dielo, zohľadňujúc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predloží zhotoviteľ ku dňu jeho 

odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na 
úpravu ceny diela. 

Článok 6 
Dodacie podmienky 

6.1 Zriadenie staveniska: 
6.1.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po 

dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové 
sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ za celú dobu, v ktorej je 
v omeškaní. 

6.1.2 Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii staveniska sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať 
všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy (najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášku č. 147/2013 Z. z. 
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, zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch) a osobitných zmluvných, technických 
a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené. 

6.1.3 Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na 
prevádzku, údržbu a likvidáciu prevádzkových, sociálnych a výrobných zariadení staveniska sú 
súčasťou zmluvnej ceny. 

6.2 Realizácia: 
6.2.1 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku 

ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska. 
6.2.2 Vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje 

zhotoviteľ, ako súčasť dodávky. 
6.2.3 Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia 
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staveniska. 
6.2.4 Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou 

stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným 
oprávnením. 

6.2.5 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych 
sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho 
činnosti a to na vlastné náklady. 

6.2.6 Pri odovzdaní plnenia podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné 
zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať 
a bezpečne prevádzkovať. 

6.2.7 Po termíne odovzdania a prevzatia stavby - plnenia podľa tejto zmluvy, môže zhotoviteľ 
ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie vád a 
nedorobkov, s ktorými objednávateľ plnenie podľa tejto zmluvy prevzal. Po odstránení vád a 
nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do .dní a upraviť stavenisko tak, ako 
mu to ukladá zmluva. 

6.2.8 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením podľa tejto zmluvy na vlastné náklady, na 
vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo podľa zmluvy, pričom sa zaväzuje dodržiavať 
všetky príslušné všeobecne záväzné právne predpisy, technické špecifikácie, a technické 
predpisy a všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne 
poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

6.2.9 Zhotoviteľ nevykoná zmeny plnenia podľa tejto zmluvy bez príkazu stavebného dozoru. Za 
zmenu plnenia podľa tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo 
sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác. 

6.2.10Materiály, stavebné diela a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované 
certifikátmi alebo vyhláseniami o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických 
požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie 
materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným 
skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu 
vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže na odstránenie vád stanoviť termín 
primeraný ich rozsahu. Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia vád 
zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie zmluvných pokút sa riadi 
touto zmluvou. 

6.3 Odovzdanie: 
6.3.1 Dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie. 
6.3.2 Dielo možno preberať po ucelených častiach, resp. etapách. 
6.3.3 Prevzatím ucelenej častí prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa. 
6.3.4 Prevzatie predmetu diela alebo jeho častí môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich 

odstránenia. 
6.3.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude 

plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho ucelená časť pripravená na odovzdanie. 
6.3.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávaného plnenia podľa tejto 

zmluvy, resp. jeho časti. 
6.3.7 Objednávateľ nieje povinný prevziať dokončenú časť plnenia podľa tejto zmluvy, ak nebola z 

dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť plnenia podľa tejto zmluvy, ktorá podľa 
dojednania mala byť už dokončená. 

6.3.8 Zápisnicu o prevzatí plnenia podľa tejto zmluvy spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak. 
6.3.9 Ak objednávateľ odmietne plnenie podľa tejto zmluvy alebo jeho časť prevziať, je povinný uviesť 

dôvody. Po odstránení vytýkaných vád a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom rozsahu 
a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici. 

6.3.1 OZmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených 
častí plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v 
projektovej dokumentácii. 

6.4 Osobitné technické podmienky: 
6.4.1 Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. a zákona 
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č. 264/1999 Z. z. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom písomnou 
formou. 

6.4.2 Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, 
bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami. 

6.4.3 Nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim 
technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku. 

Článok 7 
Zodpovednosť za vady a záruky 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenie podľa tejto zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté 
vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo 
znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným 
účelom. 

7.2 Ak objednávateľ prevezme plnenie podľa tejto zmluvy s vadami, či už zjavnými alebo skrytými, má 
právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady. 

7.3 Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady plnenia podľa tejto 
zmluvy odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady na 
odstránenie vád až do rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ. 

7.4 Ak sa vyskytne vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť plnenia podľa tejto zmluvy a táto je 
zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. 
Obchodného zákonníka. 

7.5 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku, že na plnenie zmluvy bude mať vlastnosti v zmysle 
projektu a bude použiteľné na predpokladaný účel po dobu minimálne 60 mesiacov. 

7.6 Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvá v rámci na plnenie zmluvy sa zhoduje s 
údajmi v sprievodných dokladoch. 

Článok 8 
Zmluvné pokuty 

8.1 Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v článku 3 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur za každý deň omeškania. 

8.2 Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške 
vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne. Zaplatenie 
zmluvnej pokuty nemá vplyv na nárok objednávateľa na náhradu škody. 

Článok 9 
Ostatné práva a povinnosti 

9.1 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály 
týkajúce sa plnenia zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých 
sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. 

9.2 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy alebo 
postúpiť pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu. 

9.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a 
informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona. 

Článok 10 
Subdodávateľ 

10.1 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť stavebné práce aj prostredníctvom subdodávateľov. Za 
zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby 
práce vykonával sám. 

10.2 Subdodávatelia zhotoviteľa musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a 
neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO a majú 
oprávnenie uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktoré má plniť. 

10.3 Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie objednávateľa do 5 kalendárnych dní preukázať splnenie podmienok 
podľa predchádzajúcej vety dokladmi v súlade so zákonom o VO. 
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10.4 Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa za predpokladu, že daný subdodávateľ spĺňa podmienky 
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO a má oprávnenie uskutočňovať stavebné práce 
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktoré má plniť. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ 
povinný v lehote 5 kalendárnych dní od zmeny písomne oznámiť objednávateľovi presnú identifikáciu 
subdodávateľov, ktorých sa uvedená zmena týka. 

10.5 Údaje o subdodávateľovi: 
- Názov, sídlo, IČO: 
- Podiel zákazky: 
- Predmet subdodávky: 
- Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, 
dátum 

narodenia. (V prípade, že bude viac subdodávateľov zhotoviteľ uvedie údaje o týchto 
subdodávateľoch 

v požadovanom rozsahu.) 
10.6 Objednávateľ umožňuje, že náležité platby za stavebné práce uhradí priamo subdodávateľovi, ktorý 

uskutočnil stavebné práce, ak o to subdodávateľ požiada. 
10.7 Spôsob platby subdodávateľovi bude vykonaný spôsobom uvedeným v bode 5.1, 5.2, 5.10 až 5.12 tejto 

zmluvy v rozsahu ceny položiek - rozpočtu (prílohy č. 1 zmluvy) za ukončené stavebné práce podľa 
predmetu a podielu uvedeného v bode 11.5 zmluvy. 

10.8 Mechanizmus, ktorým umožňuje zhotoviteľovi namietať voči nenáležitej platbe subdodávateľovi 
(V rámci poskytnutia riadnej súčinnosti pri podpise zmluvy s úspešným uchádzačom bude 
mechanizmus, ktorým sa umožňuje zhotoviteľovi namietať voči nenáležitej platbe subdodávateľovi do 
zmluvy doplnený.) 

Článok 11 
Ukončenie zmluvy 

11.1 Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy. 
11.2 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. 

Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce. 
11.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 
11.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa aj v prípade, že 

zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a 
ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. 

11.5 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov a svoje ďalšie 
nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom. 

11.6 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým 
zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne 
primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásil, že v prípade 
neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi. 

11.7 Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien 
v preukázateľnom rozsahu. 

Článok 12 
Záverečné ustanovenia 

12.1 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia. 

12.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 20 dní od 
doručenia návrhu dodatku druhej strane. 

12.4 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve 
zhotoviteľ. 

12.5 Táto zmluva, vrátane jej príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom jej 
podpisu oboma zmluvnými stranami. 
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12.6 Táto zmluva nadobudne účinnosť až dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

Metrostav DS a.s. 
Košická 17180/19.821 08 Bratislava 
IČO" 46 120 602. OIČ: 2023231892 

3.1 

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritériá 

7 

I 

/ 



Návrh na plnenie kritériá 

Názov zákazky: "Živičná úprava miestnych komunikácií" 

Verejný obstarávate!': 
Obec Kolárovice 
Kolárovice 389 
013 54 Kolárovice 

P. č. Názov Opis M. j . Počet Cena za 1m2 v mene 
€ s DPH 

Cena celkom v mene 
€ s DPH 

1. Živičný povrch 
Asfaltobetón AC, hrúbky 50 mm spĺňajúci normu 
STN 73 6121 „ABS" alebo normu STN EN 130108-
1 „AC 11 0". 

m2 17 000 14,17 » 240 890,00 

Cena celkom s DPH v mene Euro 289 068,00 

Identifikačné údaje uchádzača: 
Názov: Metrostav DS a.s. 
Sídlo: Košická 17180/49,821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov 
IČO: 46 120 602 
Email: peter.fucek@metrostavds.sk 

Dňa: Alt. M 1:. r 
podpi? 
Ing. PaW 
predsedaprec-v venstva 

Metrostav DS a.s. 
Košická 17180/49,821 08 Bratislava 
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892 

3.1 

podpis 
Ing. Lenk <iá 
podpredseda taredstavenstva 

mailto:peter.fucek@metrostavds.sk

