
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201624095_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.

Alexandra Dubčeka 45, 96558 Žiar nad Hronom, Slovenská republika

31609651

2020479714

SK2020479714

SK8711000000002928863013

421456787011

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

SK2022228978

2022228978

36662780

Priemyselná 12, 96563 Žiar nad Hronom, Slovenská republika

ZUS servis s.r.o.

0902907093

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

II. Predmet zmluvy

Názov: Realizácia základových pätiek v Žiari nad Hronom

Výkopové práce pod betónové piliere, debnenie s oceľovou armatúrou a zaliatím betónovou
zmesou.
Montáž uzemňovacej sústavy k oceľovej konštrukcii.

Kľúčové slová:

44114000-2 - Betón; 44000000-0 - Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre
konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov); 31216200-5 - Bleskozvody; 45112400-9 - Výkopové
práce; 45112500-0 - Presun zemín; 45112700-2 - Terénne úpravy; 60000000-8 - Dopravné služby
(bez prepravy odpadu); 60100000-9 - Služby cestnej dopravy

CPV:

Tovar; Stavebná prácaDruh/y:

Kategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Ide o prípravu staveniska, ktoré bude stáť na oceľových pilieroch z betónovými pásmi. Montáž uzemňovacej sústavy pre
uzemnenie oceľovej konštrukcie.

•

Je potrebné vykonať výkopové práce a odvoz sutiny.•

Realizácia 42 ks základových pätiek, pod oceľovou konštrukciou vrátane zemných, výkopových prác a uzemnenia v súlade
s priloženou dokumentáciou.

•

Debnenie betónových pásov s oceľovou armatúrou.•

Naliatie betónovej zmesi do debnenia s vybrovaním betónovej zmesi.•

Výkopové práce na prípravu uzemňovacej sústavy a montáž uzemňovacej sústavy podľa požiadaviek objednávateľa.•

Úprava terénu po vykonaných prácach.•

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3
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PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

459,702m3Zemné práce -Výkopové ryhy 60-2 000 mm horn.3 od 100 d 1 000 m3

459,702m3Príplatok k cene za lepivosť  horniny 3

459,702m3Vodorovné premiestenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4.,
nad 100 do 1 000 m3 na vzdialenosť do 6 000 m

408,552m3Obsypanie objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez
prehodenia  sypaniny

408,552m3Zakladanie -Betónových základných pásov ,železový (bez výstuže (,tr.
C. 20/25

340,520m2Debnenie stien základových pásov ,zhotovenie -tradične

340,520m2Debnenie stien základných pásov, odstránenie- tradične

91,950tD+M štrkové ložisko hr. 150 mm

12,6tVystuženie základných pásov z ocele 10 505

906,655tPresun hmôt-HSV-Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá
knšt.monolit , betónová výška do 6 m

350kgElektromontáže- Pásovina FeZn 30x4 m

90kgKaliber FeZn priemer  10 m

100ksUzemňovacia svorka SR-02

50ksUzemňovacia svorka SR-03

5kgAsfaltový náter

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Objednávateľ vyžadujeme všetky atesty a certifikáty k použitým materiálom a zariadeniam použitých na stavbe.

Odborné práce požadujeme vykonávať s odborne spôsobilými osobami a pri montáži uzemňovacej sústavy  požadujeme minimálne
§ 21 ,§ 22 o odbornej spôsobilosti- vyhlášky MPSVR SR č. 508 /2009 Z.z.

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce
rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy.

Zhotoviteľ predloží ku dňu prevzatia stavby objednávateľovi písomne meno zodpovedného stavbyvedúceho počas celej doby
výstavby.

Objednávateľ si vyhradzuje právo určiť presný termín nástupu na realizáciu prác. Termín nástupu realizácie prác je 5 dní odo dňa
platnosti zmluvy, ak objednávateľ neurčil inak.

V cene diela musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s prácami a dodávkou tovaru - materiálu na stavbu, zabezpečenie všetkých
predpísaných skúšok s vydaním príslušného protokolu, certifikátu alebo odbornej spôsobilosti.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo v stanovenom rozsahu vykonať v lehote do 21 dní od prevzatia staveniska stavby.

Lehota výstavby začína plynúť dňom nasledujúcim po dni prevzatia staveniska zhotoviteľom.

Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska stavby viesť stavebný denník prostredníctvom oprávnenej osoby v súlade s § 28
vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (k § 46 d stavebného zákona),
do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti.

Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných
pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce.

Fakturácia bude po ukončení diela, respektíve ukončením prác a podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela
(zrealizovaných kompletných prác) oboma zmluvnými stranami.

 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia do sídla objednávateľa. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa príslušných
zákonov.
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Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať pre objednávateľa predmet zmluvy, a to za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené
dielo odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo s odbornou starostlivosťou, vo
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Prílohou k faktúre bude fotokópia preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, potvrdený súpis skutočne vykonaných prác a
dodávok.

Objednávateľ si v prípade nedodržania zmluvných podmienok vyhradzuje právo, kedykoľvek odstúpiť od zmluvy.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy

Požaduje sa predložiť vlastný časový realizačný harmonogram na plnenie predmetu zmluvy do 3 dní od uzavretia zmluvy

Nedodržanie požiadaviek Objednávateľa uvedených vo funkčnej alebo technickej špecifikácii predmetu zákazky alebo v osobitných
požiadavkách na plnenie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva
podľa osobitných predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť všetky škody a sankcie, ktoré by bol Objednávateľ povinný uhradiť v
dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa.

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

Pätky-Príloha č.1.pdfPatky priloha

Uzem.druh.trib.Pril.č.3sutaz2.PDFUzemnenie priloha c3

Uzemnenie jedna tribúna -Príl.č.2.PDFUzemnenie priloha c2

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

BanskobystrickýKraj:

Žiar nad HronomOkres:

Žiar nad HronomObec:

Partizánska 10Ulica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

14.9.2016 6:00:00 - 5.10.2016 20:00:00

Jednotka: celok

Požadované množstvo: 1,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 67 490,00 EUR4.1

V. Záverečné ustanovenia
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Dodávateľ:
ZUS servis s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 9.9.2016 10:58:00

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.5

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno
vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1
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