
Zmluva o dielo č. Z201750415_Z
uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Trebišov
Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 07525 Trebišov, Slovenská republika
IČO: 00331996
DIČ: 2020773590
IČ DPH: SK 2020773590
Číslo účtu: SK39 0200 0000 0000 1932 5622
Telefón: +421907611528

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Inžinierske stavby, a.s.
Sídlo: Priemyselná 6, 04245 Košice, Slovenská republika
IČO: 31651402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111
Číslo účtu: SK6902000000000001107512
Telefón: 0904703562

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Oprava mestských cestných komunikácií a chodníkov, 2. etapa
Kľúčové slová: oprava ciest, komunikácií, odstránenie výtlkov, obnova povrchu vozovky, obnova povrchu 

chodníkov
CPV: 45233223-8 - Obnova povrchu vozoviek; 45233220-7 - Práce vrchnej stavby ciest; 

45233142-6 - Práce na oprave ciest; 45233253-7 - Práce vrchnej stavby chodníkov; 
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Stavebná práca; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka: Oprava mestských cestných komunikácií a chodníkov, 2. etapa

Funkcia

Predmetom zákazky je oprava povrchu miestnych komunikácií - ciest a chodníkov - v 7 lokalitách mesta.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Oprava povrchu miestnych komunikácií v 7 lokalitách 
mesta: dielo 1

1. Ul. Čsl. armády od Rodinnej lekárne po koniec areálu 
bývalej STS - súvislá oprava úseku cesty m2 3 400

2. Ul. Puškinova - od Čsl. armády - oprava úseku cesty m2 383

3. Ul. Škultétyho - pri KaSS - vjazd, mestská plocha pre 
BD 2077, plocha pri budove tržnice - súvislá oprava 
plochy

m2 560

4.  Prepoj Ul. Hurbanova - Pribinova m2 630

5. Ul. T. G. Masaryka, CVČ - vstup do budovy - chodník m2 150

6. Ul. Škultétyho, chodník od Ul. Rastislavovej po BD 
2078/3 m2 790
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7. Ul. Škultétyho, chodník pred BD 1921/6 m2 150

Sumarizácia za 7 lokalít podľa jednotlivých činností: - 
vyfrézovanie, odvoz a likvidácia starého asfaltu m2 4 343

- odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu m2 1 050

- vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov m 106

- vyrovnávka nerovností, asfaltobetón AC11 v hr. 2 cm m2 551

- vyrovnávka nerovností, asfaltobetón AC 11 v hr. 3 cm m2 315

- vyrovnávka nerovností - podklad z betónu tr. C8/10 hr. 
10 cm m2 39

- vyrovnávka nerovností - podklad z betónu tr. C8/10 v 
hr. 3 cm m2 90

- vyrovnávka nerovností - zníženie vybúraním - 
frézovaním m2 30

- výšková úprava existujúcich poklopov kus 38

- výšková úprava vodovodného hydrantu kus 1

- obrubník betónový cestný  100x20x10 kus 106

- uloženie obrubníka do lôžka z betónu m 106

- pokládka asf. koberca, asfaltobetón AC11 v hr. 5 cm m2 3 400

- pokládka asf. koberca, asfaltobetón AC11 v hr. 4 cm m2 1 573

- pokládka asfaltu AC08 v hr. 4 cm m2 1 090

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Asfaltová zmes - asfaltový betón AC STN EN 13108-1 Asfaltový betón AC08, AC11

Betónové obrubníky cestné EN 1340

Penetrácia áno

Položenie novej asfaltovej obaľovanej zmesi áno, s následným zhutnením a zarovnaním s povrchom vozovky

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

V cene diela musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s prácami a dodávkou materiálu ako aj náklady spojené s odvozom a 
likvidáciou starého asfaltu a starých obrubníkov.

Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dielo s odbornou starostlivosťou a za dodržania všetkých súvisiacich právnych predpisov a 
noriem.

Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú 
podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi.

Dopravné značenie v rámci platnej legislatívy si na stavenisku zabezpečuje dodávateľ.

Dodávateľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi súpis vykonaných prác a dodávok a stavebný denník.

Dodávateľ berie na vedomie, že objednávateľ nebude poskytovať zálohové platby.

Dielo je financované z prostriedkov objednávateľa.

Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až na základe objednávateľom schváleného a podpísaného Protokolu o odovzdaní a 
prevzatí diela, ktorý vypracuje dodávateľ.

Záručná doba na dielo je 36 mesiacov a začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

Názov Upresnenie

Dodávateľ je povinný najneskôr do 
5 pracovných dní odo dňa 
uzatvorenia zmluvy predložiť 
objednávateľovi podrobný 
aktualizovaný rozpočet.

Nedodržanie tejto podmienky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných 
podmienok.

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:
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Popis Názov súboru

1. lokalita - 1. foto - Čsl. armády.jpg 1. lokalita - 1. foto - Čsl. armády.jpg

1. lokalita - 2. foto - Čsl. armády.jpg 1. lokalita - 2. foto - Čsl. armády.jpg

2. lokalita - 1. foto - Puškinova (2).jpg 2. lokalita - 1. foto - Puškinova (2).jpg

2. lokalita - 2. foto - Puškinova.jpg 2. lokalita - 2. foto - Puškinova.jpg

2. lokalita  - 3. foto - Puškinova (3).jpg 2. lokalita  - 3. foto - Puškinova (3).jpg

3. lokalita - 1. foto - Škultétyho za KaSS.jpg 3. lokalita - 1. foto - Škultétyho za KaSS.jpg.jpg

3. lokalita - 2. foto - Škultétyho za KaSS (2).jpg 3. lokalita - 2. foto - Škultétyho za KaSS (2).jpg

4. lokalita - 1. foto - prepoj ulíc Hurbanova - Pribinova.jpg 4. lokalita - 1. foto - prepoj ulíc Hurbanova - Pribinova.jpg

4. lokalita - 2. foto - prepoj ulíc Hurbanova - Pribinova (2).jpg 4. lokalita - 2. foto - prepoj ulíc Hurbanova - Pribinova 
(2).jpg.jpg

4. lokalita - 3. foto - prepoj ulíc Hurbanova - Pribinova (3).jpg 4. lokalita - 3. foto - prepoj ulíc Hurbanova - Pribinova 
(3).jpg.jpg

5. lokalita - vstup do CVČ, T. G. Masaryka.jpg 5. lokalita - vstup do CVČ, T. G. Masaryka.jpg.jpg

6. lokalita - 1. foto - chodník Škultétyho od Rastislavovej 
(3).jpg

6. lokalita - 1. foto - chodník Škultétyho od Rastislavovej 
(3).jpg.jpg

6. lokalita - 2. foto - chodník Škultétyho od Rastislavovej.jpg 6. lokalita - 2. foto - chodník Škultétyho od 
Rastislavovej.jpg.jpg

7. lokalita - 1. foto -Škultétyho 1921 6.jpg 7. lokalita - 1. foto -Škultétyho 1921 6.jpg.jpg

7. lokalita - 2. foto - Škultétyho 1921.jpg 7. lokalita - 2. foto - Škultétyho 1921.jpg.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Trebišov
Obec: Trebišov
Ulica: 7 lokalít v intraviláne mesta Trebišov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

12.10.2017 10:00:00 - 24.11.2017 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: dielo
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 63 333,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 76 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
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5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 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.

5.5 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.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 10.10.2017 10:08:00

Objednávateľ:
Mesto Trebišov
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Inžinierske stavby, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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