FORMULÁR ZMLUVY O DIELO
Štátny rozpočet SR a príspevok konečného príjemcu

Projekt:
Hubová, Ľubochňa, Švošov - kanalizácia a ČOV

Zmluva:
Hubová, Ľubochňa; Švošov - kanalizácia a ČOV

Táto Zmluva o Dielo bola uzavretá dňa
Názov:
Adresa sídla:
Právna forma:
(ČO:
DRČ:
IČ DPH:
Zápis v OR:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
Fax:

(ďalej len "ZbotoviteI"')

l.

medzi:

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Pri Váhu 6, 03406 Ružomberok
akciová spoločnosť
36672 271
2022239043
SK 2022239043
Okresný súd Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10545/L
Dexia banka Slovensko, a.s.
8331342001/5600
+421 (0)44433 1621 -22
+ 421 (O) 44 432 24 72

(ďalej len .Dbjednávatel")

Názov:
Adresa sídla:
Právna forma:
IČ:
DIČ:
IČ DPH:
Zápis v OR:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
Fax:

201 O v Ružomberku

na jednej strane a

TENZA, a.s.
Svatopetrská 7,617 OO Brno, Česká republika
akciová spoločnosť
25570722
CZ25570722
SK4020058427
Kajský súd Brno, Oddiel: B, Vložka č. 3023
Komerční banka, a.s. pobočka Brno - venkov
743541-641/0100
+ 420 955 584 111
+ 421 955584 114
na strane druhej

V tejto Zmluve o Dielo majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej
uvádzaných Zmluvných podmienkach, na ktoré táto Zmluva o Dielo odkazuje.

Hubová, Ľubochňa, Svošov - kanalizácia a
Súťažné podklady

2.

tav

Nasledovné dokumenty tvoria súčasť tejto Zmluvy o Dielo a majú poradie dôležitosti uvedené v
zostupnom poradí:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(I)
(m)

Formulár zmluvy o Dielo
Ponukový list a Príloha k ponuke
Dohody pri uzatvorení ZoO (ak sú), zábezpeky
Osobitné podmienky Zmluvy o Dielo
Všeobecné podmienky Zmluvy o Dielo
Technické špecifikácie
Výkresy
Výkaz výmer
Formuláre
Vzorové tlačivo zábezpeky na vykonanie prác
Vzorové tlačivo zábezpeky na zadržané platby
Vzorové tlačivo Dohody o riešení sporov
Dohoda o záručných opravách

Dodatky a prílohy budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú.

3.

Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje Objednávatel'ovi, že vyhotoví
akékol'vekjeho vady v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

4.

Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotovitel'ovi za vyhotovenie
zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v Zmluve v sume:
Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH
DPH
Akceptovaná zmluvná hodnota vrátane DPH
(s lovom deväťm iIiónovstotridsaťpäťtisícdvestosedemdes

a dokončí

Dielo a odstráni

a dokončenie

Diela

7 676 700,- EUR
l 458 573,- EUR
9 135 273,- EUR
iattr i EUR)

alebo takú čiastku, ktorá môže byť splatná v súlade s ustanoveniami
a spôsobom stanoveným Zmluvou o Dielo.
DPH bude vyplácaná v súlade s platnými predpismi, legislatívou
a medzinárodnými dohodami vzťahujúcimi sa na realizáciu programu.

Zmluvy o Dielo v dobe

Slovenskej

a nerozdielne

republiky

5.

Účastníci Zmluvy na strane Zhotovitel'a ručia spoločne
Objednávateľovi, ktoré vzniknú pri realizácii Diela.

za záväzky

voči

6.

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je úradne overená fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej
medzi účastníkmi Zmluvy na strane Zhotov ite I'a. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy
o združení sa Zhotoviteľ zaväzuje doporučene doručiť do sídla Objednávateľa fotokópiu
dodatku k zmluve o združení, v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi
združenia.
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Zväzok 2
Formulár zmluvy o Dielo

---
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7. Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
platných a účinných v Slovenskej republike.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne
a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojim
vlastnoručným podpisom.

OBJEDNÁVATEĽ:

ZHOTOVITEĽ:

Vodárenská spoločnost' Ružomberok, a.s.

TENZA, a.s.

Podpísal a potvrdil:

Podpísal a potvrdil:

Ing. Juraj Kurňavka

Ing. Michal Hrubý

Vo funkcii: Člen predstavenstva,

Vo funkcii:

v ktorej je splnomocnený a v mene ktorej koná

v ktorej je splnomocnený a v mene ktorej koná

Podpis:

tÄ-Úv

Predseda predstavenstva,

'l

f~le(,4 (j

I

Podpis:

Podpísal a potvrdil:

Podpísal a potvrdil:

Ing. Martin Motyka

Ing. František Paulík

Vo funkcii:

Vo funkcii:

Člen predstavenstva

v ktorej je splnomocnený a v mene ktorej koná

Podpredseda predstavenstva,

v ktorej je splnomocnený a v mene ktorej koná

Podpis:
Podpis:
Pečiatka.

Pečiatka:
VODÁRENSK), SPOLOCNOSŤ
RUŽOMBEROK, a.s.
Pri Váhu 6
03~ 06 RUIOlll berok

Dátum:

Dátum:

14.6.2011

14.6.2011

lFma
PRílOHA K PONUKE
PRE ZMLUVU O DIELO
NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH

PRÁC

•

Názov diela: .,Hubová, Ľubochňa, Švošov - kanalizácia a ČOV".

Položka
Názov a adresa Objednávateľ
Názov a adresa Zhotoviteľa
Názov a adresa Stavebného
l<iozora
Lehota výstavby

Clánky
Všeobecných
Údaj
alebo Osobitných
podmienok ZvD
Iv'odárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
1.1.2.2.&1.3
Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
1.1.2.3.&1.3
!ENZA, a.s.
Svatopetrská 7, 617 OO Brno, Česká republika
1.1.2.4& 1.3
Bude menovaný.

Lehota na oznámení vád

10% z Akceptovanej

1.3
1.4
1.4
1.4

zmluvnej hodnoty

i

i

~0H~I\IIili1ll1

l'~iibor
Král
predseda predstavenstva
výkonný riaditeľ spoločnosti

4.2

1.1.3.7

Elektronické prenosové systémy
Použité právne predpisy
Rozhodujúci jazyk
Jazyk pre komunikáciu
Lehota pre právo prístupu na
Stavenisko
Ciastka Zábezpeky na vykonanie
prác

V Brne dňa 18. 11.2010

2.1

rvanie: 730 dní - od dátumu začatia prác
(článok 8.1) až po vydanie Preberacieho
protokolu pre Dielo (článok 10.1)
rvanie: 365 dní -od dátumu vydania
Preberacieho protokolu pre Dielo (článok
10.1) až po vydanie Protokolu
o vyhotovení Diela (článok 11.9)
Faxový prenos (nie e-mail)
ilákony Slovenskej republiky
Slovenský
Slovenský
lTak, ako je uvedené v Zmluve o dielo

1.1.3.3

Ing .. Karel Sázavský
podpredseda predstavenstva
generálny riaditeľ spoločnosti

r
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člen predstavenstva
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Odškodnenie za oneskorenie za
každí míľnik v zmysle čl. 8.3
Odškodnenie za oneskorenie za
Dielo
Maxip1álna čiastka odškodnenia za
oneskorenie
Upravy v dôsledku zmien Nákladov
Celková zálohová platba/preddavok
Percento zadržaných platieb
Limit zadržaných platieb
jČiastka za Technologické zariadenie
a Materiály odoslané s určením na
Stavenisko
Čiastka za Technologické zariadenie
a Materiály po dodaní na Stavenisko
Minimálna čiastka Priebežných
[platobných potvrdení
Mena/meny platieb
Lehoty na predloženie poistenia:
a) dôkazy o poistení
b) príslušné poistné zmluvy
Maximálna odpočítateľná čiastka na
poisterue rizík Objednávatel'a
Minimálna čiastka poistenia tretej
strany
Dátum dokedy musí byť
~ymenovaná Komisia na riešenie
sporou (KRS)
KRS bude pozostávať
Menovanie Člena KRS (ak sa Strany
nedohodnú) vykoná:

V Brne dňa 18. 11. 2010

8.7&14.15(b)

30000 EUR

8.7&14.15(b)

0,05 % z konečnej Zmluvnej ceny za každý
~eň oneskorenia
10 % z konečnej Zmluvnej ceny

8.7

I

Neuplatňuje sa
Neuplatňuje sa
10 %
10 % z Akceptovanej
Neuplatňuje sa

13.8
14.2
14.3
14.3
14.5(h)

zmluvnej ceny
I

14.5(c)

Neuplatňuje sa
I

14.6

200000

EUR
.

14.15
18.1

EUR
a) v deň podpisu ZoO Zhotovitel'om
b) 14 dní
5000 EUR

18.2(d)
18.3

500000

20.2

do 28 dní od dátumu, kedy jedna zo
zmluvných strán upozorní druhú na jej
úmysel obrátiť sa so sporom na KRS
[ediný člen/rozhodca
Prezident SACE alebo ním menovaná osoba

20.2
20.3
___

o

____

-

EUR
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Král
predseda predstavenstva
výkonný riaditel' spoločnosti

~~f~&
člen predstavenstva

TENZA. a. s
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Ing .. Karel Sázavský
podpredseda predstavenstva
generálny riaditel' spoločnosti

I
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TENZA. a.s.
IIl'ItopE'lrská 3Sr
"17 'VJ Brno
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