5.11. Oznámenie

vád (reklamácia)

nedorabkov

vznikne

Oznámenie
prejavuje:

musí obsahovať

-

musí byť vykonané

spor medzi zmluvnými
označenie

zjavné vady, tj. vady a nedorobky,

len písomne, inak je neplatné.

stranami,

vady, miesto,

dôkazné bremeno

Ak pri zistení vád a

je na strane odberatel'a.

kde sa vada nachádza a popis, ako sa va da

ktoré odberatel' zistil, resp. mohol zistiť odbornou

prehliadkou

pri preberaní predmetu zmluvy, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí
predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
inak právo objednávatel'a
na ich bezplatné odstránenie
-

zaniká,

skryté vady, ktoré odberatel'
nemohol
zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy a vyskytnú sa v
záručnej dobe, je odberatel' povinný reklamovať u zhotovitel'a najneskoršie do 5(päť) pracovných
dní od ich zistenia. Zhotovitel' je povinný na reklamáciu
po jej

obdržaní

a dohodnúť

s odberatel'om

reagovať do 15 (pätnásť) pracovných

a podl'a

okolností

aj s projektantom

a primeranú lehotu odstránenia vady. Havarijné stavy je povinný zhotovitel'
ich nahlásení odberatel'om - podl'a charakteru vady,
5.12.

Nároky

odberatel'a

z riadne

reklamovanej

vady sa riadia

zákonníka. Odberatel' nemôže meniť uplatnený
5.13.

Po výzve na odstránenie
závady v dohodnutej

5.14.

závady

ustanovením

nárok na odstránenie

počas plynutia

odstrániť
§ 564

dní

spôsob

obratom

po

Obchodného

vady.

záručnej lehoty je zhotovitel'

povinný odstrániť

lehote.

Ak sa po obhliadke
závady
zistí, že bola neoprávnená, zaplatí .odberateľ
náklady s tým spojené (doprava,.hodinová
technika alebo SBD..... ).

zhotovitel'ovi

všetky

6. Sankcie
6.1. Ak zhotovitel'

odovzdá predmet zmluvy po dohodnutom

termíne

uvedenom

v bode 2.3. tejto zmluvy,

zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.
6.2. V prípade omeškania odberatel'a s platením faktúr uhradí odberatel' zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo
výške 0,05% z nezaplatenej
uhradením faktúr.

sumy za každý deň omeškania

a náhradu

škody vzniknutú

neskorým

6.3. Zmluvné pokuty, sankcie a úroky dojednané touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho,
či a vakej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností,
ktoré možno vymáhať
samostatne.

V prípade, že dôjde k zrušeniu, k bezdôvodnému

tejto zmluvy zo strany odberateľa,
alebo zmarenia fakturovať

bude zhotovitel'

odberatel'ovi

odstúpeniu

rozpracované

alebo ku zmareniu plnenia

práce ku dňu zrušenia, odstúpenia

a odberatel' je povinný ich uhradiť.

6.4. V prípade, že dôjde k zrušeniu, k bezdôvodnému odstúpeniu alebo ku zmareniu plnenia tejto zmluvy
na strane odberateľa, bude zhotovitel' práce ku dňu zrušenia, odstúpenia alebo zmarenia fakturovať
odberatel'ovi a odberatel' je povinný faktúry uhradiť.
6.5. Ak je odberatel'

s úhradou faktúry v omeškaní viac ako 14 (slovom štrnásť) dní, zhotovitel'

práce na stavbe prerušiť. Nový termín ukončenia diela a opätovného
v dodatku k tejto zmluve podl'a návrhu zhotovitel'a.

má právo

nástupu na práce sa dohodne

7. Práva a povinnosti centrálnej obstarávacej organizácie
7.1. Centrálna obstarávacia

organizácia nezodpovedá

7.2. Centrálna obstarávacia
7.3. Centrálna obstarávacia

organizácia nezodpovedá za dodržanie termínov dodávky predmetu zmluvy.
organizácia nepreberá žiadne záväzky odberatel'a voči zhotovitel'ovi, ani žiadne

za kvalitu a úplnosť dodávaného

predmetu

zmluvy.

záväzky zhotovitel'a voči odberatel'ovi.
7.4. Centrálna
obstarávacia
organizácia je povinná
zverejniť
a v centrálnom registri dokumentov verejného obstarávania.

zmluvu

na

svojom

webovom

sídle

7.5. Centrálna obstarávacia organizácia je povinná po včasnom oznámení odberatel'a (podl'a bodu 8.2. tejto
zmluvy) splnenie zmluvy oznámiť úradu pre verejné obstarávanie.
7.6. Centrálna

obstarávacia

organizácia

je povinná

po včasnom

oznámení

zhotovitel'a

(podl'a bodu 8.3.

tejto zmluvy) vyhotiť referenciu.
7.7. Centrálna

obstarávacia

organizácia

má nárok od zhotovitel'a

na

zmluvnú

odmenu

podl'a bodu 4.2.

rámcovej dohody a má právo túto zmluvu nepodpísať, ak sa zmluvná odmena nezaplatí včas.

