
zÁVÁzNÉ ZMLUVNÉ PoDM|ENKY REALlzÁc|E PREDMETU zÁKAzRY

ZMLUVA O DIEIO
č... . . . . . .  l201'4

uzatvorená podra 5 536 a nas|. obch. zákonníka - zákona č.5l3l|991zb.v znení neskorších zmien.

č|. I
zmIuvné strany

1.1 objednávateí: Región Vysoké Tatry
síd|o: starý smokovec č' 1, 062 01 starý smokovec
zastúpený : |ng. Ján Mokoš - predseda predstavenstva

Ing. Richard Pichon5ký - podpredseda predstavenstva
Poverená na rokovanie : |ng. Lenka Maťašovská - \^ikonná riaditelka
tČo: 42234077
Bankové spojenie; J&T Banka
Čís|o účtu: 13oooo121o
Tel.: O9L7/453977
E-mail : resionwsoketatrv(Agmail.com
(d,aIej iba .'objednávater,)

L.2 zhotoviter: vPs vysoké Tatry,s.r.o.
síd|o zhotovitera: starý smokovec 45, 062 01 Vysoké Tatry
Zastúpený: |ng. Peter Danko, csc., |ng. Zo|tán Bereger
|Čo: 43795773
D|Č: 2022476423
Bankové spojenie: PR|MA banka s|ovensko, a.5., pobočka Poprad
Čís|o účtu: 8534449001/5600
Poverený na rokovanie vo veciach
zm|uvných; |ng. Peter Danko, csc.
technických: Jozef Po|aštík, PaVo| RuŽbaský, Tibor Nemčko
Tel./mobil: 0910 990 980
E-mail: danko@vpstatry.sk
zapísaný v v obchodnom registri os Prešov, odd. sro, v|. 19303/P
(ďa|ej iba''zhotoviter,}

č|. ||.
Úvodné ustanovenia

2.1 zm|uva sa uzatvára na zák|ade oznámenia o v}is|edku Verejného obstaráVania V zmysle 5 45 zákona 25/2006 z'
z. o Verejnom obstarávaní a o zmene a dop|není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
objednávater.na obstaranie predmetu tejto zákazky použiI postup Verejného obstaráVania - súťaž podra 5100
až 7O2 zák. č. 25/2006 Z. z. s názvom ,,Údržba miestnych komunikácií 2014., uverejnenej vo wo 26/2oL4 zo
dňa 06'02.2014 pod označením 1886 - WYs.

č|. |||.
Pr€dmet zmIuvy

3.1 Predmetom zm|uvy 'ie vYkonávanie prác na údržbe miestnych komunikáciína území Mesta Vysoké Tatry (ďalej
len,,údržba komunikácií,,) a to vsú|adesuýkazom v'l'mer, ktorý tvorí prí|ohu č. 1ktejtozm|uve.

3,2 objednávateť sa zavázuje prevziat včas a riadne ukončené dielo (v jednot|ivr/ch čiastkorn/ch p|neniach) a zap|atiť
zaň cenu dohodnutú v č|. |V. tejto ZmIuvy, ak die|o zodpovedá zmIuvne dohodnutým podmienkam.
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3.3  Údržba mies tnych komu n ikác i í  v  zmys|e  prí|ohy č.  1ač.2kte j tozmIuvespočívaV:

a) Udržbe mostov, |áVok a priepustov 5 prísIušenstvom

b) Letnej a zimnej údržby komunikácií, chodníkov, spevnených verejných priestranstiev a dopravných zariadení.

č|. |V.

cena a p|atobné podmienky

4.7 Zmluvná cena je stanovená v zmys|e zákona NR sR č. 18/1996 z' z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Považuje sa za cenu maximálnu, záváznú a p|atnú počas doby trvania zm|uvy'

4.2 ce|ková cena bez DPH v zmys|e predmetu zmluvy je Vo v}iške 155 760' 07 EUR.

DPH 20 % -  31 152,  01  EUR.

ce|ková cena 5 DPH za rea|izáciu predmetu zmluvy je 186 912, 08 EUR.

sIovom: stoosemdesiatšesťti5ícdeVáťstodvanásť EUR a osem centov.

4.3 Pri určení ceny sa vychádza z údajov zo súťažných podk|adov Vydaných Verejným obstaráVaterom. cena je

stanovená za ce|ú poskytovanú údržbu miestnych komunikácií a dobu poskytovania, t.j. sumár Všetkých
položiek súvisiacich s poskytovanou údržbou a vychádza z oceneného v'l 'kazu r4imer, ktorý tvorí prí|ohu č. 1

tejto zmluW.

4.4 zhotoviter preh|asuje, že v cene sÚ zahrnuté všetky nák|ady a výdavky spojené s reaIizáciou potrebných prác

vyžadovaných na riadne spInenie predmetu zmIuvy'

4.5 objednáVater'neposkytnezhotoviterovižiadenpreddavok.

4,6 zhotoviteí má práVo Vystaviť faktúru až po písomnom odsúh|asení skutočne Vykonaných, vpo|ožkách

rozpísaných prác povereným zamestnancom objednáVatera v denníku prác. Preberanie prác formou denníka
prác sa bude uskutočňovať spravidIa v týždňových intervaIoch' objednáVater. má právo denník prác nepodpísať

v prípade, ak práce nebo|i uskutočnené riadne a včas'

4.7 Práce sa budú uhrádzať pod|a pred|ožených faktúr (pod|a skutočne Vykonaných prác písomne odsúh|asených
zodpovedným zamestnancom objednávatera v zmysIe bodu 4'8 tejto zmIuVy), ktoré zhotoviteť doručí vždy do

15. kaIendárneho dňa nas|edujúceho mesiaca a budú spIatné do 45 dníodo dňa ich doručenia objednávaterovi.

4'8 FaktÚra okrem Všeobecných ná|ežitostí:
.  označen ie  zmIuvy (ZmIuva o  d ie Io  č '  . . ' ' ' ' '  zo  dňa . ' ' ' ' ' ' ) '
. PoIožkovitý rozpis vykonaných a objednáVaterom pí5omne odsúhIasených prác podra denníka prác.
o Názov, síd|o, |Čo, D|Č, označenie reg. súdu a čís|o vložky zhotovitela.
o Názov, síd|o, lČo, D|Č objednáVatera
. Fakturovanú čiastku'
o SpIatnosť faktúrV.
. Cena.
. PodpiszhotoviteÍa musíobsahovať:

- zodpovedným pracovníkom objednávatera písomne odsúh|asený a podpísaný denník prác Vykonaných

min. v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena a podťa č|. V||. bodu 7.5 tejto zmIuvy,
- denník Vykonaných prác.

4.11 V prípade, že faktúra nebude obsahovať ná|ežitosti uvedené V tejto zm|uve a|ebo bude Vyhotovená obsahovo

nesprávne, ' ie objednáVater' oprávnený Vrátiť ju zhotoviterovi V |ehote sp|atnosti s písomným zdóvodnením a

odvo|aním 5a na jej dop|nenie a prepracovanie. V takom prípade sa preruší p|ynutie |ehoty sp|atnosti a nová

Iehota spIatnosti začne p|ynúť doručením opravenej faktúry objednáVateťovi.

4.12 Zm|uvné strany 5a dohod|i, že dodatkom k tejto zmIuve je možné upraviť rozsah vykonávaných prác uvedených

V Prí|ohe č.1 . Vo V'í'kaze v./mer s možnosťou úpravy jednotkovej ceny tých prác, ktorých sa úprava rozsahu týka

s dodržanÍm podmienky, že nebude prekročená ce|ková cena 5 DPH podra č|. |VtejtoZm|uvy.

č|. V.

Termíny pInenia

5'1 začiatok p|nenia: Deň nas|edujúcom po dni nadobudnutia účinnostitejto zm|uvy.

5.2 Trvanie zmluW: 31.1.2.2014

5'3 zm|uvné stranysa dohodIi, že zápisomvdenníku prácobojstranne podpísaným poverenými zodpovednými

osobami zhotoviteřa a objednávatera bude dohodnutá |ehota na vykonanie objednaných - zadaných činností V

sú|ade s č|' V||, bod 7'5 zm|uvy, to znamená termín požadovaného nástupu a ukončenia vykonania prác'

ftJ,



6.2

6 . 1

7 . 7

č|. V|.

zmIuvné pokutY

zhotoviter je zodpovedný za všetky škody preukázatelne spÓsobené zamestnancami a mechanizmami

zhotovitera pri vykonávaní údržby miestnych komunikácií. s odstraňovaním takto vzniknutej škody ' ie zhotoviter
povinný začať v čo najkratšom čase po oznámení vzniku škody objednávaterovi (písomne, te|efonicky na

dispečing zhotoviteía, eIektronickou poštou, zápisom v denníku prác), najneskór však do 24 hodín od
písomného oznámenia. Lehota na ce|kové odstránenie takto vzniknutej škody bude stanovená individuá|ne,
podra povahy Vzniknutej škody a bude dohodnutá písomne zápisom v denníku prác obo'istranne potvrdeným

poverenými zodpovednými o5obami zhotovitera a objednáVatera'

za každé nedodržanie zmIuVných ustanovení, nedodržanie termínu nástupu na vykonanie údržby a termínu jej

Vykonania, metodiky prác, nástupu na odstránenie a termínu na odstránenie škody preukázatelne spósobenej
pracovníkmi a mechanizmami zhotovitera pri vykonávaní údržby miestnych komunikácií a|ebo zvo|ením

nespráVneho technoIogického postupu, je zhotoviteť povinný zapIatiť objednáVaterovi zmIuVnú pokutu Vo Výške

10% z fakturovanej ceny do 14 dní od je'i up|atnenia.

ZapIatenie zmIuvnej pokuty nezbaVuje zmIuvné strany zodpovednosti za spósobenú škodu a nároku na náhradu

škodv.

V prípade omeškania objednávatera so zap|atením faktúry je zhotoviter oprávnený požadovať úroky z

omeškania vo v1iške 0,03% z nezapIatenej čiastky za každý izačatý kaIendárny deň omeškania.

č|. v||.
Podmienky plnenia

objednávater sa zavázuje odovzdať zhotoviterovi potrebné informácie a podk|ady o passporte miestnych

komunikácií (prí|oha č.2 k tejto ZmIuVe)včas, najneskór pri podpise zmIuvy.

ZhotoviteÍ 5a zavázuje pre objednávatera vykonávať činnosti s odbornou starost|ivosťou a v zodpoveda,júcej

kvalite.

6.3

6.4

7.2

7.3  Cena podÍa č| .  |V .  a  ceny uvedené v  prí|ohe č.  1Zmluvy5úcenami  max imá|nymi .

7.4 Zhotoviter musí byť k dispozícii objednávaterovi 5 dní v týždni a v prípade potreby aj v dňoch pracovného

pokoja a sviatkov.

7 '5 zhotovite| bude Vykonávať práce na zák|ade objednaných - zadaných činností zaznamenaných objednáVaterom

v denníku prác. Zhotoviter do denníka prác zapisuje skutočný \.i 'kon prác s určením miesta ich \4ikonu a druhu
prác po jednot|iv}ich dňoch (ktorý bude písomne odsúh|asený objednávaterom spravid|a 1x týždenne).

objednáVater písomne potvrdí vykonanie prác v denníku prác. objednáVate| má právo do denníka prác

uskutočňovať záoisV.

7.6 Zodpovednou osobou objednávateÍa za údržbu miestnych komunikácií a poverenou na uskutočňovanie
záznamoV do denníka prác - objednávok prác a potvrdení o ich uskutočneníje Ing. Lenka Maťašovská

7.7 Zodpovednou osobou zhotovitera za p|nenie predmetu zm|uvy o die|o a uskutočňovanie zápisov do denníka
prác je určený vedúci prác na mieste výkonu, vždy určený zápisom v denníku prác.

č|. V|||.

ostatné doiednania

zhotoviter prehlasu'ie, že v p|nom rozsahu sa oboznámi| 5 povahou die|a, že sú mu znéme Všetkv technické,

kva|itatíVne a iné podmienky nevyhnutné k reaIizácii die|a, a že disponuje takými kapacitami a odbornými

znaIosťami, ktoré sú k zhotoveniu dieIa neWhnutné.

Zhotoviter die|a je zodpovedný za vady a nedostatky, ktoré die|o vykazuje v čase jeho odovzdania do
preberania, ktoré sa uskutoční zápisom v denníku prác'

zhotoviter dieIa na písomnú v\izvu objednáVatela, najneskór do 3 pracovných dní, posúdi oprávnenosť
rek|amácie a odstráni oprávnené nárokované chyby, ktoré spadajú do predmetného p|nenia tejto zm|uvy v

dohodnutom termíne.

Zhotoviter nezodpovedá za vady die|a spósobené dodržaním nevhodných písomných pokynov, ktoré mu da|
objednávater v prípade, ak objednáVateťa na nevhodnosť týchto pokynov písomne upozorniI a objednáVater na

ich dodržaní písomne trva|, a|ebo ak zhotoviteÍ' ani pri vyna|ožení odbornej starost|ivosti túto nevhodnosť

nemohoI zistiť.

ZhotoviteÍ vyh|asuje, že pri p|není predmetu tejto zm|uvy bude postupovať s odbornou starost|lvosťou.

zavázuje 5a dodržiavať všeobecne závázné právne predpisy, Všeobecne Žávázné nariadenia mesta Vysoké Tatry,

8 .1

4.2

8.4

8.5
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8.6

8.7

9 . 1

9.2

technické normy a podmienky tejto zmIuW a súťažných podk|adoV. zhotoviter sa bude riadiť v'/chodiskor4imi
podk|admi objednáVatera, touto ZmIuvou vrátane jej príIoh, zápismi v denníku prác.

Zhotoviter Vyh|asuje, že má oprávnenie vykonávať činnostl v rozsahu die|a, a že bude všetkY práce Vykonávať s
odbornou starost|ivosťou a ich uskutočňovanie bude zabezpečovať zamestnancami so zodpovedajúcou
kvaIlfikáciou.

objednávater sa zavázuje upIatniť reklamáciu Vád dieIa u zhotoviteťa písomne a to bezodkIadne po ich zistení'

č|. |x.
Skončenie zmIuvných vzťahov

Zm|uvné vzťahy za|ožené touto zm|uvou končia up|ynutím dohodnutej doby termínu p|nenia zm|uvy, s
v'i 'nimkou nároku na náhradu škody a zmIuvnú pokutu.

V prípade nep|nenia dohodnutých prác údržby (aj jednot|ivo) v požadovanom termíne a kvaIite móže
objednávateť okamžite odstúpiť od Zmluvy. odstúpenie od zm|uvy je objednáVater povinný doručiť na jemu
pos|ednú známu adresu zhotovitera. odstúpenie od zmIuvy sa považuje za doručené aj dňom Vrátenia poštovej

zásie|ky ako nedoručiterne,i, t.j. je pIatné aj v prípade, že sa o jeho doručení zhotoviter nedozvede|'

čl. x.
záverečné ustanovenia

10.1 Vzájomné vzťahy zm|uvných strán neupravené touto ZmIuvou sa riadia ustanovenlami obchodného zákonníka
a ostatnými právnymi predpismi pIatnýml na území sR.

10'2 zmIuvné strany budú riešiť prípadné spory vyp|ývajúce z tejto zm|uvy predovšetkým dohodou. Ak sa na riešení
sporu nedohodnú, bude spor predIožený na rozhodnutie súdu na to prísIušnému.

10.3 Akékoťvek zmeny a dop|nky tejto zm|uvy je možné robiť len písomnými čís|ovanými dodatkami podpísanými

štatutárnymi zá5tupcami oboch zmIuvných strán. Dodatky budú očíslované podťa poradia.

10.4 Ak by niektoré ustanovenie tejto ZmIuvy bo|o a|ebo sa sta|o nep|atným, nebudú tým dotknuté ostatné
ustanovenia tejto zm|uw. Zm|uvné strany sú povinné bezodk|adne nep|atné ustanovenie nahradlť nov}im,
zodpovedajúcim účeIu tejto zmIuvy'.

10.5 Táto zm|uva je vyhotovená v štyroch Vyhotoveniach, z ktorých objednávateÍ aj zhotoviter obdrží dve
Vyhotovenia. Neodde|iternou súčasťou tejto ZmIuVy je:

prí|oha č.]., ktorá obsahuje ocenený výkaz v1imer,
prí|oha č.2 (passport miestnych komunikácií)
prí|oha č.3 (poistenie zodpovednosti za škodu).

10.6 láto zm|uva nadobúda p|atnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zm|uvných strán a stáva
sa účinnou nas|edujúcim dňom po jej zverejnení na webovom síd|e Región Vysoké Tatry. zm|uvné strany
súhIasia so zverejnením ce|ého obsahu zmIuvy.

10.7 zm|uvné strany vYh|asujú, že sl zmIuvu prečíta|i a že táto tak, ako bo|a vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej
Vó|i, ktorú si Vzájomne, vážne, zrozumiterne a úpIne s|obodne prejaviIi, na dókaz čoho pripájajú svoje podpi5y'

V starom smokovci, dňa: 5.4.2014 V starom smokovci , dňa| 5.4.2074
Región Vysoké Tatrv' n.o.
Stani Smokovec ,l

|3á'o;,Iu;'?'"o zhotoviter:
DlČ: 2023468403 .2-

sK2022476423 @

lng. Peter

/L,?



5.1 ocenený výkaz uýmer
Verejný obstarávater: Región Vysoké Tatry, starý smokovec I, 062 07 Vysoké Tatry

Názov predmetu zákazky: Údržba miestnych komunikácií 2014

Materiálové nák|ady a výkony iných mechanizmov nad rámec ponuky budú učtované podía obvyk|ých
cien na trhu, Vopred odsúhlasených obstarávateťom. Fakturácia bude na zákIade skutočných V\i'konov
a kI imatických podmienok

Názov uchádzača a |čo: vPs vysoké Tatry, s.ř'o. 06201

V starom smokovci, dňa 77.o2.2ol4

čis.
pot.

mechanizmus, stroj MJ množstvoIed notková'cena
V € Vrátane DPH

cena spo|u v €
Vrátane DPH

1. fraktor s radlicou mth 2ZO 34,56 7 603,21
ma lotraktor s radlicou mth rzo 24,48 z 937 ,64

5 . cestný svpač s radIicou mth 4A 98,40 3 936,00
KM 350 2,64 9Z4,OA

ma|é posypové vozidIo mth 265 33,60 8 904,
KM 154U 7,32 3 352,80

5 . |ak|adaČ, resp. rypadlo-nakIadač mth 5 5 45, 1 596,
o. šmykom ov|ádaný nákIadač mth 35 29,76 104r.,60
7 . traktor s kefou mth za 40,80 816,00
x maIotraktor, smykom ovIadany nakIadae s tré2ou mth 2A 29,76 595,20
9 . snehová cestná fréza mth 10 65,76 657 ,60

KM 15 L,2U 18,OO
1U. malotral(tor - prevoz nal(lad u mth 300 24,48 7 344,OO
11 . nák|adné auto s nosnostou do 3t mth 704 14,40 10 080,00

km JZOU o,84 4 414,40
LZ. nák|.auto s nosnostou 12 ton a Viac mth 3L,ZA 624,OO

KM 400 L,48 59Z,OO
1J . technoIogické vozidIo KM z6a u,bu 156,00
L4. vysokozdvižná pIošina mth L6,32 489,60

KM 80 u,) 59,2U
15. vibraČná doska mth 15 ]4,24 273,60
16. VibraČný VaIec ruČne vedený mth 30 t8,24 547 ,ZO
L7. rezanie betÓnu a asfa|tu - za 1beŽnÝ meter DM 30 5,76 772,80
18. pouŽitie eIektrocentrá|y mth 2A L,92 38,40
19. búracie kIadiVo stroiové mth 5 r5,60 228,OO
zu. buracte kladrvo ruene mth 2U 14,52 29O,4U

zt. stroiové zametan.e ciest mth tza 52,80 6 336,00
KM 7ZQ L,56 r 723,20

22. strojové zametanie chodníkov mth rza 32,64 3 916,80
KM 5b! o,o0 U,UU

23. strojové umýVanie ciest Vrát'ceny vody mth ot.l 36,48 2 L88,
KM 7ZU r ,bJ 1 1 / J , b U

24. stroj.um\ivanie chodníkov vrát.cenV VodV mth 44 35,5: 1562 , 88
KM 444 L,44 b J J , b U

26.
robotnicke prace na eisteni komunikácii hod 10000 9,O0 90 000,ou
remesetne orace hod 300 9,84 2 952,On
vyprazdnovan re malycn ulrc.nadob mth 474 19,6E 9 249,b1

KM t zí.ju U , , 5 328,OO
2ó . ponoTovosl voorca zrmnel uorzoy na pracovtsKu noo JbU I  ,2U 2 532,VU
z9- EKOSOT -  50rmag tona tz lAU,UU l 1bu,uu

Cena spo|u (Návrh na p|nenie kritérií): 186 912,08
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