Zmluva o dielo
(ďalej len „zmluva“)
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 3
ods. 3 a § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl.
I tejto zmluvy.
Článok I
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obec Červenica pri Sabinove
Sídlo:
Obecný úrad Červenica pri Sabinove
Štatutárny orgán:
Ing. Pavol Spodník, starosta obce
Kontaktná osoba:
Ing. Pavol Spodník, starosta obce
IČO:
00326925
DIČ:
2020711418
Bankové spojenie:
VÚB banka , a.s.
Číslo účtu:
21822572/0200
Tel. číslo:
051/4583139
Email:
starosta@cervenica.eu
(ďalej len „obstarávateľ”)
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Kontaktná osoba:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel. číslo:
Email:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

CBR s.r.o.
Hollého 29, 083 01 Sabinov
Ing. Peter Bujňák
Ing. Peter Bujňák
45562776
2023045255

Článok II
Preambula
2.1
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania pre zákazky z nízkou hodnotou v zmysle §
3 a § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Článok III
Predmet zmluvy
3.1
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa uskutočniť pre obstarávateľa práce
a dodávky: Pokládka asfaltobetónu hr. 60mm
Článok IV
Termín uskutočnenia prác
4.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet obstarávania do 30.6.2014.
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4.2
Ak zhotoviteľ uskutoční práce pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa obstarávateľ tieto
práce prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
4.3
Obstarávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme a zaplatí za ich uskutočnenie
zmluvnú cenu podľa čl. V tejto zmluvy.
4.4
Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného
spolupôsobenia obstarávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania obstarávateľa
s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením jeho povinností vyplývajúcich
z tejto zmluvy.
Článok V
Cena
5.1
Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov.
5.2
Zmluvná cena bez DPH v EUR:
19 200
8 €/m2
DPH 20% v EUR :
3 840
1,6 €/m2
Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR: 23 040
9,6 €/m2
Slovom: Dvadsaťtritisíc štyridsať eur.
5.3
Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to
v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi
a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.
5.4
V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady, služby alebo práce, ktoré súvisia s dodaním
predmetu zmluvy. Táto cena bude spresnená podľa skutočnej výmery a záväzná do lehoty na dodanie
predmetu zmluvy.
Článok VI
Platobné podmienky
6.1
Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov.
6.2
Obstarávateľ neposkytuje zálohu na plnenie predmetu zmluvy.
6.3
Cenu za uskutočnené práce uhradí obstarávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví
a odošle v troch vyhotoveniach po ukončení diela na základe súpisu prác o skutočne zrealizovaných
prácach a dodávkach potvrdených povereným pracovníkom obstarávateľa, po odovzdaní všetkých
prác a podpísaní preberacieho protokolu obstarávateľom. Súčasťou faktúry musí byť aj preberací
protokol a zápisnica o odstránení prípadných vád a nedorobkov vytknutých v preberacom protokole.
Lehota splatnosti faktúr je stanovená do 30 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi.
6.4
Faktúry na úhradu musia obsahovať náležitosti faktúry, ako daňového dokladu, popis
vykonaných prác a cenu. Faktúra bude obsahovať: označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu,
sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň zdaniteľného plnenia, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma, označenie
predmetu zmluvy, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
6.5
Obstarávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu spôsobom určeným v tejto zmluve.

Článok VII
Možnosť odmietnuť predmet zmluvy
7.1
Obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania
jej kvality a štruktúry deklarovanej v zmysle dohodnutých požiadaviek a v kvalite v dohodnutom
rozsahu uvedenom v čl. III tejto zmluvy.
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Článok VIII
Zodpovednosť za vady a záruka
8.1
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce vykoná podľa podmienok tejto zmluvy v zmysle
dohodnutých požiadaviek a že počas záručnej doby bude mať predmet zmluvy všetky vlastnosti
v tejto zmluve uvedené.
8.2
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania obstarávateľovi.
Vady vykonaných prác zrejmé už pri preberaní musí obstarávateľ vytknúť už v zápisnici o odovzdaní
a prevzatí prác. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli
spôsobené porušením jeho povinností.
8.3
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od
obstarávateľa a zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej spôsobilosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa písomne a ten na ich použití trval.
8.4
Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia prác.
8.5
Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má obstarávateľ právo požadovať
a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady predmetu zmluvy.
8.6
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadne vady predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu,
ale najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oprávnenej písomnej reklamácie obstarávateľa.
Článok IX
Podmienky uskutočnenia prác
9.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce vymedzené v bode 3.1. vo vlastnom mene a na
vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má
oprávnenie a prostriedky vykonávať práce v rozsahu čl. III tejto zmluvy.
9.2
Zhotoviteľ sa zaväzuje, dodržať technológie výstavby a použitím materiálov podľa
dohodnutých podmienok bez požadovania zmien za účelom zvýšenia ceny či zníženia vlastných
nákladov.
9.3
Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa odovzdania staveniska stavebno – montážny denník.
9.4
Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 3 dní pred odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzvať
obstarávateľa na jeho prevzatie. O odovzdaní a prevzatí sa spíše zápisnica o odovzdaní a prevzatí
predmetu zmluvy. Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je odovzdanie dokladov:
kópia stavebno – montážneho denníka.
9.5
Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne
opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa a objednávateľa.
Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľa.
9.6
Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác. Zhotoviteľ odstráni
na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Pri vykonaní prác sa bude zhotoviteľ
usilovať o zníženie prašnosti a hlučnosti.
9.7
Zhotoviteľ bude informovať obstarávateľa o priebehu prác.

Článok X
Zmluvné pokuty a sankcie
10.1 Ak zhotoviteľ bez zavinenia obstarávateľa nesplní predmet zmluvy uvedený v čl. III tejto
zmluvy v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej celkovej ceny
za každý deň omeškania.
10.2 Obstarávateľ zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy v prípade omeškania so
zaplatením faktúry za každý deň omeškania.
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10.3 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 8.6 zaplatí zmluvnú pokutu vo
výške 20,00 EUR za každý deň omeškania.
Článok XI
Odstúpenie od zmluvy
11.1 Obstarávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola
splnená, a to bez udania dôvodu.
11.2 Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení.
Článok XII
Ostatné ustanovenia
12.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu
obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu počas piatich rokov po
skončení realizácie projektu.
Článok XIII
Spoločné a záverečné ustanovenia
13.1 Zmluva nadobudne účinnosť až po podpise a zverejnení Zmluvy o dielo na webovom sídle
obce Červenica pri Sabinove.
13.2 Záväzkový vzťah zmluvných strán vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
13.3 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov,
odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.
13.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po podpísaní obstarávateľ
a zhotoviteľ obdržia dve vyhotovenia.
13.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy
sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená , ďalej že táto zmluva
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Červenici pri Sabinove, dňa ...................

V Sabinove, dňa .................

..........................................................
Obstáravateľ
Ing. Pavol Spodník
starosta obce

..........................................................
Zhotoviteľ
Ing. Peter Bujňák
konateľ CBR s.r.o.
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