
ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo Objednávatel'a:~~r!1..I~1J ...../.....
evidenčné číslo zhotovitel'a: ZML-16-00314

o uskutočnení stavebných prác "Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami
Komárno - . Komárom - prístupová komunikácia"

uzavretá podl'a § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len "Obchodný zákonnfk"). (ďalej len "zmluva o dielo" alebo "zmluva")

Icl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávater : Slovenská správa ciest

Sídlo
Právna forma

: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca je

MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa
07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005,
zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006, č.86
zo dňa 22.05.2008 a rozhodnutím MDVRR SR č.162 zo dňa
24.10.2014

: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
: OO 33 28
: 2021067785
: Štátna pokladnica
: SK4481800000007000135433

SK0681800000007000183259
: +421 557277200
: +421 557277225
: viliam.zak@ssc.sk

Štatutárny orgán
IČO
DIČ
Bankové spojenie
IBAN

Telefón
Fax
e-mail

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických
- vo veciach kontroly

kvality materiálov a prác : Darina Šimková, OL SSC IVSC Bratislava
(ďalej označovaný ako" objednávateľ ")

: Ing. Viliam Žák, riaditel' SSC IVSC Bratislava
: Ing. Miroslav Bača úsek investičnej prípravy SSC IVSC Bratislava
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1.2 Zhotoviteľ : VÁHOSTAV - SK, a.s.

Sídlo : Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

IČO
DIČ
Bankové spojenie
IBAN

: akciová spoločnosť
: Mgr. Juraj Široký, MBA, predseda predstavenstva

Ing. Juraj Široký, podpredseda predstavenstva
Ing. Eva Chudícová, člen predstavenstva
Ing. Ivan Kimlička, člen predstavenstva
Ing. Marián Repák, člen predstavenstva

: 31 356648
: 2020333216
: Tatra banka, a.s. pobočka Žilina
: SK05 1100 0000 0026 2215 1750

Právna forma
Štatutárny orgán

Telefón
Fax
e-mail

: 041/5171111
: 041/7233360
: info@vahostav-sk.sk

Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických
- vo veciach realizačných

: Ing. Mojmír Štefanec, obchodný riaditel' divízie DS
: Ing. Ján Urbaník, obchodný úsek divízie DS
: Ing. Richard Puček, výrobný riaditel' divízie DS

(ďalej označovaný ako" zhotovitel' ")

(objednávatel' a zhotovitel' spoločne ďalej len "zmluvné strany")

PREAMBULA
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podľa § 51 zákona č.25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní). Objednávatel' na obstaranie predmetu tejto zmluvy
použil postup verejného obstarávania - verejná súťaž.

lčl. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy:

"Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárno - Komárom,
prístupová komunikácia"

uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 Zhotovitel' sa zaväzuje zhotoviť dielo "Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami
Komárno - Komárom, prístupová komunikácia" na základe výsledku verejného obstarávania v
rozsahu podl'a dokumentov, ktoré tvoria súčasť tejto zmluvy a predloženej ponuky a bez
akýchkol'vek vád a nedorobkov diela.
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2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela
2.2.2 Dokončenie realizácie diela
2.2.3 Odovzdanie staveniska

po odovzdaní staveniska zhotovitel'ovi
do 32 mesiacov od odovzdania staveniska
do 10 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy

2.3 Cenadiela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR Č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov, vyhlášky MF SR Č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR Č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov.

2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR 2 919 850,00
DPH 20 % v EUR 583970,00
Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR1 3503820,00

Slovom: trimiliónypäťstotritisícosemstodvadsať eur

2.3.3 Zhotovitel' bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a
objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a
spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a
príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene euro.

lčl. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Nasledujúce dokumenty sú súčasťou tejto zmluvy o dielo:
a) Oznámenie o prijatí ponuky
b) Ponukový list 1+ Príloha k ponuke"
c) Osobitné podmienky 3

d) Všeobecné podmienky 4

e) Technicko - kvalitatívne podmienky všeobecné"
f) Projektová dokumentácia stavby a jej prílohl
g) Cena prác / ocenený súpis položiek"

1)

2)

3)

4)

5)

časť súťažných podkladov (zväzok 1, formulár 1.2.1)

časť súťažných podkladov (zväzok 1, formulár 1.2.4)

časť súťažných podkladov (zväzok 2, časť 2.3)

časť súťažných podkladov (zväzok 2, časť 2.2)
časť súťažných podkladov (zväzok 3, časf 3.1)

časf súťažných podkladov (zväzok 5)

časť súťažných podkladov (zväzok 4, časf 4.2)

6)

7)
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3.2 Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov k zmluve o dielo, tak
ako je uvedené v bode 3.1.

3.3 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať písomnú podobu a rovnaké poradie záväznosti
ako dokument, ktorý upravujú.

3.4 Zhotovitel' nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a preniesť záväzky zo zmluvy
na tretiu osobu.

3.5 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a
sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa
od zmluvy bez nároku zhotovitel'a na odškodnenie.

jčl. 4. SUBDODÁVATELIA
4.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podiel'ať títo subdodávatelia (vrátane ich

percentuálneho podielu na zhotovení diela):

Práca určená Podiel nákladov na

Obchodné meno subdodávateľa pre subdodávateľa zhotovenie diela v %

VAHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o., realizácia lávok

013 42 Horný Hričov a schodísk 5,08

DOPRAVOPROJEKT, a.s., projektová dokumentácia

Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 1,85

Archeologický ústav SAV archeologický prieskum

Akademická 2, 94921 Nitra 0,64

REVITAL GARDEN, s.r.o., vegetačné úpravy

Mlynská 9, 919 43 Cífer 1,31

Sates, a.s., Slovenských partizánov 1428/1, dopravné značenie

017 01 Považská Bystrica 3,09

4.2 Objednávatel' si vyhradzuje právo požiadať zhotoviteľa o predloženie dokladov o osobnom
postavení tu uvedených subdodávatetov podla § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
v prípade zmeny subdodávateľa aj nového subdodávateľa.

4.3 Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/tov podľa bodu 4.1.

najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom.

4.4 Verejný obstarávateľ určil vecne vymedzenú časť plnenia ktorú môže zabezpečiť podzhotoviter

Minimálny objem stavebných objektov realizovaných zhotoviteľom

Cesta medzi hranicou SR-MR a cestou 1/63
Okružná križovatka na ceste č.1/63

Obchádzka počas výstavby SR

Zariadenie staveniska spolu

Cyklistický chodník v SR

Chodník pre chodcov v SR

Chodník a schodisko pre chodcov v SR
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Maximálny objem stavebných objektov ktoré možno zadať podzhotovitel'om

Vegetačné úpravy a náhrad ná výsadba v SR

Portály pre dopravné značenie na slovenskej strane

Úprava hrádze pre chodníky

Lávka pre cyklistov

Lávka pre chodcov

Schody pre chodcov

Verejné osvetlenie komunikácie v SR

Verejné osvetlenie chodníka pre chodcov a cyklistov v SR

lčl. 5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Táto zmluva o dielo sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

5.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej
republiky.

5.3 Účastníci tejto zmluvy na strane zhotovitel'a sú zaviazaní zo svojich záväzkov vyplývajúcim im
z tejto zmluvy a vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou spoločne a nerozdielne. 8

5.4 Nedelitel'nou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je fotokópia zmluvy o združení
uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotovitel'a. V prípade zmeny alebo
doplnenia zmluvy o združení sa zhotovitel' zaväzuje doporučene doručiť do sídla
objednávatel'a fotokópiu dodatku k zmluve o združení v lehote 14-tich kalendárnych dní odo
dňa jeho podpisu účastníkmi združenia. 9

5.5 Súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je fotokópia certifikátu kvality podl'a normy ISO 9001
vydaný zhotovitel'ovi nezávislou inštitúciou (prípadne iný dôkaz, ktorý je rovnocenný
opatreniam na zabezpečenie kvality podl'a požiadaviek na vystavenie príslušného
certifikátu. 10

8) Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov
9) Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov,

ktorá upraví vzájomné vzťahy medzi jej členmi zmluvou o združení uzatvorenou podľa §829 zákona Č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 11) Víťazný uchádzač uvedie konkrétny doklad ktorým preukazuje
zabezpečenie kvality podľa § 29 zákona o verejnom obstarávaní.

10) Víťazný uchádzač uvedie konkrétny doklad, ktorým preukazuje zabezpečenie kvality podľa § 29 zákona o verejnom
obstarávaní.

5.6 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú
predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to
tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokia l' nedôjde k priatel'skému urovnaniu, spor
bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.

5.7 Meniť alebo doplňat' túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami,
ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou
zmluvy o dielo. Zmluvné strany berú na vedomie, že dodatok k tejto zmluve, ktorým by sa
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zvyšovala cena predmetu zmluvy, je možné uzatvoriť až po právoplatnosti rozhodnutia Úradu
pre verejné obstarávanie.

5.8 Zmluva o dielo je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, z ktorých dva dostane zhotovitel' a
štyri dostane objednávatel'.

5.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
Objednávatel' v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podl'a § 47a
Občianskeho zákonníka a § 5a zákona Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka
týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na
ochranu osobnosti. Objednávatel' konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých
ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotovitel' oddelí od ostatných záznamov
krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter
obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotovitel'a, ktoré môžu
byť zneužité.
Tým nie je dotknutá účinnosť' týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s § 47a ods.3
Občianskeho zákonníka.

5.10 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami
tejto zmluvy.
Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu
ju podpísali .

Dátum: . Dátum: .

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

Ing. Marián Repák
člen predstavenstva

Ing. Eva Chudícová
členka predstavenstva
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