
ZMLUVA 0 DIELO
č.10/2021

uzatvorená podl'a § 536 zákona č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonnik) medzi zmluvnými stranami

1.   ZMLUVNE    STRANY

1.  Obiednávateľ:

Sídlo:

Štatutámy zástupca:
Názov banky:
SWIFT 03IC kód):
IBAN:
IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo telefónu:
E-mail:

2. Zhotoviteľ  :

Sídlo:

Štatutámy zástupca:
Zástupca vo veciach zmluvných:
Zástupca vo veciach technických:
Názov banky:
SWIFT (BIC kód):
IBAN:
IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zápis spoločnosti:

Číslo telefónu:
Číslo faxu:
E-mail:

Obec Vinohrady nad Váhom
Vinohrady nad Váhom 355, 925 55  Vinohrady nad Váhom
lng. Eva Hanusová -  starostka obce
vÚB, a. s.
SUBASKBX
SK 89 0200 0000 0009 2302 8132

00 306 304

2021002357

nie je platcom DPH
031/789 9242

§tarostka@vinohradynadvahom.eu

TIMS,  si)ol. s r. o.
Homostavská 756/9, 949 01   Nitra
lng. Ľuboš Kováč -konateľ

lng. Ľuboš Kováč - konateľ

lng. Ivan Pospíšil -konateľ

Tatra banka, a. s., pobočka Nitra

31412  807 -
2020405387

SK2020405387
0R OS Nitra, odd. Sro, vložka 1049m
0905 613  379

037/65182 41

timssro@tims-sro.sk

II.  PREDMET    ZMLUVY
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1 Predmetom zmluvy je zhotovenie diela: „ Úpravai kľj.žoi/ofAy pľi. Jeď#oŕc -#J. PoJ'#á" podl'a
cenovej   ponuky  zo   dňa  24.   09.   2021   zaslanej   objednávatel'ovi  na  základe  Výzvy  na

predloženie ponuky.
2.  Predmetom zmluvy je „ Úprawď 4r!.žova/4y pri. Jgď#ofe -w/. PoJ'#ó" v rozsähu podľa ponuky

uvedenej v Prílohe č.1  a Prílohe č.2, ktorá splnila podmienlq/ verejného  obstarávania a tvorí
nedeliteľnú súčasť zmluvy.

3.  Objednávateľ  sa  zaväzuje  zaplatiť za  zhotovenie  diela  cenu podľa rozpočtu  (Príloha  č.l  a
Príloha č.2) podl'a časti IV. tejto zmluvy.

4. Predmet zmluvy môže byť rozšírený o pripadné práce naviac, resp. znížený na základe

písomnej požiadavky objednávateľa. Prípadné naviac práce, zmeny a doplnky požadované
odberateľom nad rámec dohodnutého rozsahu prác na diele musia byt' vopred dohodnuté
a písomne odsúhlasené odberatel'om. Iba v prípade tohto písomného odsúhlasenia budú
zhotovitel'ovi uhradené nad rámec dohodnutej ceny. Obdobne sa bude postupovať pri znížení
rozsahu stavby; o ich hodnotu sa cena zníži a nebudú fákturované.

5. Práce bude zhotoviteľ robiť podl'a príslušných slovenských technických noriem, ostatných
súvisiacich predpisov a ďalších podmienok, dojednaných v tejto zmluve.

111.   ČAS   PLNENIA

1. Objednávateľ výzve zhotovitelh na prevzatie staveniska do 7 pracovnýóh dní od nadobudnutia
účimosti zmluvy o dielo (telefónidcy alebo e-mailom).
Práce na predmete zmluvy zaháji Žhotoviteľ do 3 dní od odovzdania staveniska .
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo do 30 dní od odovzdania staveniska.

2. Čas plnenia môže byť predĺžený v prípadoch, ak objednávateľ:
a/ rozšíri rozsah prác, určený v podkladoch na vypracovanie ponúk,
b/ poruší riadne a včasné spolupôsobenie, dohodnuté v tqj.to zmluve.

IV.   CENA

1. Cena predmetu je cenou ponukovou, prijatou v prieskume trhu a bola vypočítaná v súlade so
Zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov podl'a prílohy
súťažných podkladov (špecifikácia predmetu obstarávania -výkaz výmer). Do ceny.boli

premietnuté ceny vstupov, príslušných sadzieb réžie a zisku ku dňu jej vypracovania
a predstavuj e čiastku:
Priloha č.1 a Priloha č. 2
Uprava kľižovatky pri Jednote - ul. Poľná
Stavebné práce spolu
DPH 20%

Stavebné práce celkom:

ii=ii=

60 005,83 €
12 001,17 €

72 007,00 €



2. Cena podl'a bodu 1 platí pri dodržaní kvalitatĺvnych a dodacích podmienok, vyjadrených
v ponuke zhotovitel'a a v jednotlivých častiach a článkoch tejto zmluvy.

3 . Cena môže b)ť zvýšená, resp. znĺžená v prípade, že objednávateľ upravĺ rozsah prác, učený
v Prilohe č.1  a Príloha č. 2.

V.  FINANCOVANIE

1. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby. Zhotoviteľ je opravený vystaviť
čiastko\ú fáktúru mesačne na základe obj ednávateľom o dsúhlaseného súpisu skutočne

vykonaných prác vo fäkturačnom období.
2. Zhotoviteľ vystavĺ fáktúry v súlade s platnými právnymi predpismi do 10 dní od dodania

Diela, resp. od podpisu preberacieho protokolu obidvomi Zmluvnými stranami.
3 . Zhotovitel' uplatní vo fáktúre zároveň naviac práce, ktoré budú vyvolané pri stavebných

prácach nad rozsah, určený súťažných pokynoch. Obdobne bude postupovať pri znížení
rozsahu prác -  tieto nebude vo fáktúre uplatňovať.

4. Faktúra bude splatná platobným prikazom objednávateľa do 14 dní odo dňa jej doručenia
objednávatel'ovi.

5. Faktúra bude spĺňať zároveň všetky podmienky stanovené pre daňoiý doklad ®odľa Zákona
NR SR č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) so sadzbou dane s pridanej hodnoty vo
výške 20 % zo základu dane ®odľa § 27 citovaného zákona).

VI.  OSTATNE    DOHODY

1.     Odovzdanie staveniska
1.1. Objednávateľ vytýči predmet zmluvy priamo na stavenisku.
12. Zmluvné strany pri odovzdaní staveniska zároveň určia ostatné podmienky, ktoré je

potrébné počas realizácie prác na objekte rešpektovať.

2.   Vvkonanie Drác
2.1. Zhotoviteľ bude robiť stavebné práce na diele prevažne vlastnými kapacitami, zároveň si

V)hradzuje právo použiť aj extemýóh subdodávateľov, mechanizmy a dopravné

prostriedky.
22. Zhotoviteľ poveruje fimkciou stavbyvedúcého, spĺňajúcého podmienky odbomQj

spôsobilosti podl'a zákona NR SR č.136/1995 Z. z., Ing. Ivana Popíšila -konateľa.
2.3 . Objednávateľ poveruje fimkciou teóhnického dozoru lng. Evu Hanuso\ú -starostku

obce.
2.4. 0 postupe prác, rozsahu vykonaných prác, zmenách, kvalite a ostatnýdh skutočnostiach,

ktoré môžu mať vplyv na postup a kvalitu diela pĺšu poverení zástupcovia zmluvných strán,
od prevzatia staveniska až do ukončenia a odovzdania diela stavébný denník.



3.     Preberananie Drác
3.1. Technický dozor objednávateľa bude priebežne overovať a preberať všetky vykonané

práce. Rozsah a kvalit`i prác potwdí na súpise výkonaných prác.
3 .2. Priébežne a na základe výzvy Žhotoviteľa bude techrióký dozor preberať všetky práce,

ktoré budú ďalším postupom zákryté a stanú sa neprístupnými, alébo od nich závisí ďalší

postup stavebných prác.
33. Povinnosť prevzatia výkonaných alébo zakrývaných prác je najneskôr do tretieho

pracovného dňa od výzvy zhotovitelb záznamom v stavebnom denníku alebo fáxom.

4.     Odovzdanie a Drevzatie diela
4.1. Zhotoviteľ si splní povinnosť urobiť dielo jého riadnym ukončením a protokolámym

odovzdaním obj ednávateľovi.
42. Préberacie konanie ukončeného diela zvolá objednávatel' najneskôr do 7 dri od oznámenia

zhotoviteľa o pripravenosti k prevzatiu 0 preberaní sa spĺše protokol, v ktorom
objednávateľ výslovne uvedie, že dielo alebo jeho časť preberá. Ak nepreberá, uvedie

dôvody.
4.3 . Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sú zrejmé pri preberacom konaní, musí objednávateľ

reklamovať v protokole o odovzdaní a prevzatí. hak právo zo zodpovednosti zaniká.

5.     Záručnádoba
Záručná doba na zhotoviteľom urobené práce na diele je 60 mesiacov odo dňa ich

prevzatia obj ednávatel'om.

6.    Zodoovednost' za vadv
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, zistené na diele pri préberaní a v záručnej dobe.

7.   Kvalita a komoletnost' diela
7.1. Kvalitu prác na diele budú zmluvné strany posudzovať podlh príslušnýóh technických

noriem.
72. Kompletnosť diela sa bude posudzovať podl'a príslušných častí a príloh tq.to zmluvy,

prípadne ďalších dohôd, uzatvoren    h medzi zmluvnýri stranami.

VII.  SÚČASTI.     ZMLUVY

1.     Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvyje Príloha č.1 a Priloha č. 2-  Cenová ponuka :
Úprava krížovatb pri Jednote -ul. Poľná.

VIII.  MAJETKOVÉ   SANKCIE

1. Ak bude zhotovitel' v omeškaní so splnením predmetu diela v čase plnenia ®ovinnosti
dodávky), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny dodávky za každý,
i začatý deň, v ktorom je v omeškaní.

2. Ak bude objednávateľ v omeškaní temínu úhrady fáktúry, podľa časti v tejto zmluvy, je
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povinný zaplatit' zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za
každý, i začatý deň, v ktorom je v omeškaní.

IX.  ZÁVEREČNÉ    USTANOVENIA

1. Ak po uzatvorení tejto zmluvy dôjde k zmene podmienok, za ktorých bola uzatvorená, sú
zmluvné strany povinné písomne upraviť zmluvu.

2. Táto zmluva môže zaniknúť:
a/ písomnou dohodou zmluvných strán,
b/ odstúpením od zmluvy (s mesačnou výpovednou lehotou).

3. Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomnou fomou. Jedna zmluvná strana môže
odstúpiť od zmluvy v prípade, že druhá strana nesplní podstatnú povinnosť, ktorá jej vyplýva
zo zmluvy a zákona č.  513/91  Zb. v znení neskorších predpisov.

4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povimosti zmluvných strán. Nie je však
dotknuté právo na úhradu škody, ktorá vznikla porušenĺm záväzku.

5. Po odstúpení od zmluvy uobí zhotovitel' na náklady objednávateľa nevyhnutné práce na
zamedzenie vzniku prípadných škôd na už rozpracovanom diele.

6. Majetkovú sankciu objednávateľ voči zhotovitel'ovi neuplatní, ak je zhotoviteľ v meškaní
spôsobenom objednávateľom (napr. také práce podstatného významu, požadované
objednávateľom nad rozsah, dohodnutý v prílohe č.1 tejto zmluvy, ktoré môžu ovplyvniť
realizáciu diela), alebo z dôvodu vyššej moci.

7. Zmluva je spracovaná v štyoch vyhotoveniach, z toho dve pre objednávateľa a dve pre
zhotoviteľa.

8. Zmluvné strany sa riadia zákonom č. 513/91  Zb. v znení neskorších predpisov.
9. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán.
10.Zmluva   nadobúda   účinnost'   deň   nasledujúci   po   dni   jej   zverejnenia   na   webom   sídle
objednávateľa. Túto skutočnost' oznámi objednávateľ zhotoviteľovi e-mailom na jeho e-mailovú
adresu uvedenú v článku 1. tejto zmluvy.

Vo Vinohradoch nad

Objednávatel':

Ing. Eva Hanusová
starostka obce

dňa:  12.10.  2021 V Nitre, dňa:  12.10. 2021

zhotovitel' :         ` ' \ i! r:!

E=h
-í-----
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CENOVÁ PONUKA
Stavba:    ÚPRAVA l(RIŽOVATKY PRI JEDNOTE
Objekt:

Objednávateľ: Obec Vinohrady nad Váhom

Zhotoviteľ: TIMS,  spol.  s r.o.

Miesto:   VINOHRADY NAD VÁHOM

Spracoval:

Dátum:•... IIIIIIIII-IEEEE  :. -.
HSV             Pľáce a dodávky HSV                                                                                                        21419,91

1                      Zemné práce                                                                                                                                         4 878,22

1 113151114

Odstránenje asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,  v
m2 499,700 9,351 4 672,69ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.  50 mm,   -0,12700(

2 113307142

Odstránenie   podkladu   asfaltového v ploche do 200 m2,
m2 10,000 4.828 48.28hr.nad  50 do  100  mm,   -O,18100t

3 122301101

Odkopávka a prekopávka  nezapažená v hornine 4, do  100
m3 14,000 10,217 143,04m3

4 181101102 Úprava pláne v zárezoch v homĺne  14 so zhutnenĺm m2 35,000 0,406 14,21

5                       Komunikácie                                                                                                                                              13 313,74

5 564861111

Podklad zo Štrkodrviny s rozprestrením  a zhutnením  po
m2 35,000 7,080 247,80zhutnení hr. 200 mm

6 567133115

Podklad z kameniva spevneného cementom  s rozprestrením
m2 35,000 9,524 333.34a zhutnením,  CBGM,po zhutnení hr.  200 mm

7 569231111

Spevnenie  krajníc,  komunikácĺí  pre  peších  štrkopieskom
m2 48,500 2,270 110,10alebo kamenivom t'aženým,hr.100 mm

8 57321 111 1

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu
m2 550.000 0,850 467,50cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

9 577131111

Betón asfaltový po zhutnenĺ l.tr. strednozmný AC  11  0,
m2 550,000 7.900 4 345,00alebo hrubozrnný AC  16 L hr.  30mm

10 577141112

Betón asfaltový po zhutnenĺ l.tr.  strednozmný AC  11  0 alebo
m2 550,000 14,200 7  810,00hnjbozrnný  AC  16 L hr.  50mm

8                       Rúľové vedenie                                                                                                                                                 110,00

899431 1 11

Výšková  úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm
zvýšením  krycieho hrnca

9                      0statné konštľukcie a práce-búranie                                                                                            3117,95

12 917762111

Osadenie chodnĺk.  obrubníka betónového s oporou z betónu
m 30,000 14,350 430.50prostého tí. C  12/15 do lôžka

73 5921745300 Obrubník betónový A 2-15 ks 30,000 4,370 131,10

14 919735111

Rezanie exístujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky
m 64,000 4,279 273,86do 50 mm

15 919794441
Úprava plôch okolo hydrantov,  Šupátok, a  pod.  v asfaltových

ks 2,000 39,437 78,87krytoch v pôdorysnej  ploche do 2  m2

16 935111111

Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárnic
m 50,000 15,600 780,00šírky do  500  mm

77 5922750700 Tvámica priekopová a melioračná-betónová 50n5/8 As 200,000 2,400 480.00

18 979082113

Vodorovná doprava  sutiny,  so zložením a  hrubým
t 65,272 9.377 612,06urovnanim,  na vzďalenosť do  1000 m

19 979082119
Vodorovná doprava  po suchu alebo naloženie.  Príplatok k

t 261,088 0,636 166,05cene za každých d'alšich i začatých  1000 m  nad  1000 m

20 9790831 1 1 Naloženie výkopku na dopravný prosteriedok t 25,200 1,710 43,09
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21 9790831 14

Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a
t 25,200 4,349 109,59zložením  nad 2000 do 3000 m

22 979083191

Príplatok za každých ďalších i začatých  1000 m  po
t 25,200 0,509 12,83spevnenej ceste

Celkom                                                                                                                                            21419,91

DPH                                                                                                                                                 4 283,98

Celkom s DPH                                                                                                                     25 703,89

11

Strana 2  z 2



1/ĺL,,,l ÊE]

CENOVÁ PONUKA
Stavba:    ÚPRAVA KRIŽOVATKY PRI JEDNOTE
Objekt:    PREDĹŽENIE  REKONŠTRUKCIE -ULICA POĽNÁ

Objednávateľ: Obec Vinohrady nad Váhom

Zhotoviteľ: TIMS.  spol.  s  r.o.

Mĺesto:   VINOHRADY NAD VÁHOM

Spracoval:

Dátum:

| Č  |  Kódpoiožky  |                                      popis                                      |W|   fl  ,

HSV             Práce a dodávky HSV                                                                                                   38 585,92

1                      Zemné práce                                                                                                                                          9 075,18

1 113107231

Odstránenle krytu v ploche nad  200 m2 z betónu prostého,
m2 45,120 22,500 1015,20hr. vrstvy do  150 mm,   .0.22500t

2 113151214

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v
m2 717,400 5,573 3 998,07ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr. 50 mm,   -0,12700t

3 113307132

Odsúánenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu
m2 94,000 28,905 2 1 ťJ .ĺfriprostého,  hr.  vrstvy 150 do 300 mm,   -0,50000t

4 120001 101

Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkostl
m3 23,040 12,555 289.27podzemného vedenĺa alebo výbušnín

5 122201101

Odkopávka a prekopávka nezapažená v homĺne 3, do  100
m3 24,000 4,973 119,35m3

6 162501142

Vodorovné premiestnenie výkopl(u   po spevnenej ceste z

m3 18,800 4,200 78.96

homíny tr.1-4  v množstve nad  1000 do  10000 m3 na
vzdialenosť do 3000 m

7 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z homĺn tr.1-4 do  100 m3 m3 41,840 5,960 249,37

8 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do  100 m3 m3 75,380 0,887 66,86

9 181 101 102 Úprava pláne v zárezoch v hornjne  1-4 so zhutnenĺm m2 169,030 0,806 136,24

10 183104132

Hĺbenie ryhy v homine 1-4 bez výmeny pôdy v rovine alebo
m 23,040 17,569 404,79na svahu do  1:5  .  šírky nad  600 do 800mm.  hĺbky do 600mm

5                      Komunikácie                                                                                                                                             22 929,99

11 564851111

Podklad zo štíkodrviny s rozprestrenĺm  a zhiitnením  po
m2 109,000 4,950 539,55zhutnení hr.150 mm

12 567122114

Podklad z kameniva spevneného cementom  s rozprestrením
m2 94,000 10,950 1  029,30a zhutnením, /CBGM/ po zhutnení hr.150 mm

13 573211111

Postrek asfaltový spojovací bez posypu  kamenlvom z asfaltu
m2 1058,100 0,870 920.55cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2

14 577131111

Betón asfaltový po zhutneni. l.tr.  strednozrnný AC  110 hr.
m2 586.950 7.900 4  636,9130mm   /vyrovnanie podkladu/

15 577141112

Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednozmný AC  110   hr.
m2 680,950 14,200 9 669,4950mm /kryt /

16 577161124 Betón asfaltový po zhutnenĺ l.tr.lôžný AC L hr.  70 mm m2 94.000 22,400 2105,60

17 581131115 Kryt betónový betón    C25/30   hr.  200 mm m2 15,000 25,500 382,50

18 5977611 1 1

Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z
m2 74,030 29,ÔOO 2 206,09betónových dosiek akejkoľvek veľkosti

'9 5922760500 Tvámica J)etónová doska prídlažbová  50x25x8 ks 600,000 2,400 1  440,00

8                     Rúrové vedenie                                                                                                                                      352,69

899431111

Výšková  šupátka  pripojkového do  200  mm  zvýšením
krycĺeho hmca

9                      0statné konštrukcie a práce-búranie                                                                                         5 808,28

919735111

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky
do 50 mm
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22 9197351XX

Rezanie betónového krytu alebo podkladu tí.  nad C  12/15 hr.
m 339,200 7,500 2 544,00do 50 mm

23 979082113

Vodorovná doprava sutiny,  so zloženĺm  a hrubým
t 69,650 9.377 653,11urovnanĺm.  na vzdialenosť do  1000 m

24 979082119
Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie.  Prĺplatok k

t 78,000 0,836 65,21cene za každých ďalších i začatých  1000 m  nad  1000 m

25 979084216

Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez

t 93.260 19,951 1  860,63
naloženia, ale so zložením  na vzdialenosť do 5 km
/odfrézovaný material /

26 979087112
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu

t 69,650 6,050 421,38sutiny

99                   Presun hmôt HSV                                                                                                                                     419,79

998225111

Presun  hmôt pre pozemnú komunikáciu a  letisko s krytom
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

Celkom

DPH

Celkom s DPH I
38 585,92

7  717,18

46 303,11

0.

mít,;a
7

5387
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