ZMLUVA O DIELO 7/2017
uzavretá podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

Článok 1
Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ:

Obec Granč-Petrovce
Gašparovec 107/8, 053 05 Beharovce

konajúci:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Mgr. Peter Pitoňák, starosta obce
00 329 070
2021 338 814
Prima banka Slovensko, a.s.
SK91 5600 0000 0034 4705 0008

1.2 Zhotoviteľ:

LO-BE Slovakia, s.r.o.
Drieňová 34, 821 02 Bratislava

konajúci:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Registrácia:

Ing. Slavomír Hrnčiar, konateľ spoločnosti
48 008 923
2120 040 857
Tatra banka, a.s.
SK63 1100 0000 0029 4746 3971
OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, číslo vložky 102156/B

Článok 2
Podklad pre uzavretie zmluvy
2.1

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“). Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zmluvy je
financovaný z prostriedkov Environmentálneho fondu 95% a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa
minimálne 5%.

Článok 3
Predmet zmluvy
3.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo – stavebné práce: ,,Sanácia miest s nezákonne umiestneným
odpadom v obci Granč-Petrovce“ (ďalej len ,,dielo“) v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve a v rozpočte, ktorý tvorí prílohu zmluvy.

3.2

Dielom sa rozumie vykonanie nižšie uvedených prác:

zber odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom na mieste výkonu prác – k.ú. obce
Granč-Petrovce,

odvoz odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom,

uloženie odpadu na skládku odpadu,

zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu,

sanácia a úprava miesta výkonu prác do pôvodného stavu a prípadných zmien písomne
požadovaných objednávateľom.

3.3

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady a nebezpečenstvo, podľa
bodu 3.2 tejto zmluvy v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sú platné na
území Slovenskej republiky.

3.4

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za vopred dohodnutú úhradu s objednávateľom aj dodávky, činnosti
a práce nad rozsah diela, vymedzeného v tejto zmluve, dodatočne písomne požadované objednávateľom
a na základe podpísaného dodatku k zmluve o dielo.

3.5

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na vykonanom diele, ktoré prechádza na objednávateľa dňom
podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.

3.6

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu vykonávania diela zmluvné strany
nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých častí vykonávaného diela samostatne.

3.7

Objednávateľ sa zaväzuje zúčastniť sa, na základe požiadavky zhotoviteľa, odovzdania a preberania
vykonaného diela a za dielo vykonané, odovzdané zhotoviteľom a prevzaté objednávateľom bez vád
a nedorobkov, uhradiť cenu dohodnutú v tejto zmluve. Záväzok vykonať dielo bude splnený vyhotovením
diela podľa tejto zmluvy v dohodnutom rozsahu bez vád a nedorobkov, v dohodnutej lehote, odovzdaním
diela zhotoviteľom a prevzatím diela objednávateľom v lehote uvedenej v tejto zmluve.

3.8

Zhotoviteľ môže dielo vykonať ešte pred dohodnutým časom a vyzvať objednávateľa na odovzdanie a
prevzatie diela v skoršom termíne, v prípade, že dielo bude vykonané podľa tejto zmluvy a budú
preukázateľne vykonané všetky skúšky preukazujúce kvalitu, funkčnosť, spoľahlivosť a dodržanie
parametrov a podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3.9

Zhotoviteľ sa najneskôr pri odovzdaní diela zaväzuje odovzdať objednávateľovi doklady o riadnom uložení
odpadu na legálnej skládke odpadu vrátane vážnych lístkov a dokladov o zaplatení zákonných poplatkov
za uloženie odpadu, ako aj všetky ostatné doklady vyplývajúce z ,,Usmernenia pre príjemcov dotácie
k čerpaniu poskytnutej podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre činnosť C4“.

Článok 4
Čas plnenia
4.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa tejto zmluvy a odovzdať ho objednávateľovi v lehote
do 15. novembra 2017, pričom predpokladaná doba realizácie diela je jeden týždeň. Doba realizácie
diela sa môže zmeniť v prípade dohodnutia iných požiadaviek objednávateľa na základe vyhotovenia
dodatku k zmluve o dielo.

Článok 5
Cena za dielo
5.1

Cena diela je dohodnutá zmluvnými stranami v zmysle rozpočtu (príloha zmluvy) na základe cenovej
ponuky z verejného obstarávania ako záväzná suma vo výške
50.271,98 EUR s DPH
(slovom päťdesiattisícdvestosedemdesiatjeden eur a deväťdesiatosem eurocentov)

5.2

Zmluvné strany sa dohodli, že ak počas výkonu diela dôjde k zmene rozsahu prác, zmene technických
riešení alebo zmene parametrov diela, zhotoviteľ bude fakturovať podľa skutočného rozsahu dodávok
prác vopred dohodnutých oboma zmluvnými stranami v dodatku k zmluve o dielo.
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5.3

Cena diela, dohodnutá zmluvnými stranami a uvedená v článku 5.1 tejto zmluvy, pokrýva náklady
potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok, a to
najmä:

technicko-kvalitatívnych parametrov vychádzajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
STN, technologických a technických predpisov a postupov,

podmienok na uskutočnenie diela:

náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení
a ochranu pred požiarmi počas výkonu prác,

náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,

náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na mieste výkonu prác a v jeho bezprostrednom okolí,

náklady na vykonávanie dohodnutých prác v obvyklých podmienkach v nepriaznivom počasí,

náklady na prácu v noci, v dňoch pracovného pokoja alebo pracovného voľna a na prácu nadčas.

5.4

Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela hlavne v prípade:

vlastných chýb,

nepochopenia technických podmienok na vykonanie diela,

nedostatkov vyplývajúcich z riadenia a koordinácie činností pri príprave a vykonávaní diela,

zvýšenie cien dodávok a prác.

5.5

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu diela spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Článok 6
Platobné podmienky
6.1

Úhrada ceny diela bude vykonaná na základe faktúry predloženej zhotoviteľom. Na zhotovenie diela
nebude poskytnutý preddavok objednávateľom.

6.2

Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť faktúru dňom podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí diela oboma
zmluvnými stranami, obvykle do 30 kalendárnych dní.

6.3

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu na základe § 71 až § 73 zákona č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Jej neoddeliteľnou prílohou musí byť zápis
o odovzdaní a prevzatí diela, podpísaný oboma zmluvnými stranami a zároveň súpis vykonaných prác.

6.4

Lehota splatnosti faktúry je 90 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávateľovi. V prípade, že faktúra
nebude obsahovať náležitosti uvedené v článku 6.3, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi
na doplnenie. V tom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota začne plynúť dňom
doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok 7
Záručná doba – zodpovednosť za vady
7.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené v súlade s podmienkami tejto zmluvy a že počas
záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania a prevzatia. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ v prípade, ak boli spôsobené porušením jeho povinností
a nedodržaním zmluvy.

7.3.

Zhotoviteľ zodpovedá aj za kvalitu prác svojich poddodávateľov a za materiál, prvky, stroje, zariadenia
a konštrukcie, ktoré poddodávatelia dodávajú.
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7.4.

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve,
všeobecne záväzných právnych predpisov a technických normách a technologických a technických
predpisoch a postupoch.

7.5

Za vady sa na účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady na základe
všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem a technologických a technických predpisov
a postupov.

7.6

Nedorobkom sa rozumie dielo nevykonané podľa tejto zmluvy a podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov, technických noriem a technologických a technických predpisov a postupov.

7.7

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu diela v čo najkratšom technicky možnom čase.

7.8

Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady diela sa riadia ustanovením § 564 Obchodného
zákonníka. Objednávateľ nemôže dodatočne meniť uplatnený nárok na odstránenie vady diela.

7.9

Po odstránení vád a nedorobkov, zistených pri odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení reklamovaných
skrytých vád diela, pripraví zhotoviteľ záznam, ktorý potvrdia zodpovední zástupcovia zhotoviteľa
a objednávateľa.

Článok 8
Podmienky vykonania diela
8.1.

Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

8.2.

Podmienky zhotovenia diela sú uvedené v tejto zmluve.

Článok 9
Zmluvné pokuty
9.1

V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi vykonané dielo
v termíne uvedenom v článku 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania odovzdania diela
ako celku, má objednávateľ právo nárokovať si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý
deň omeškania odovzdania diela, rovnako tak za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov diela,
zistených pri odovzdaní a prevzatí diela za každú vadu alebo nedorobok diela a za každý deň oneskorenia
oproti dohodnutým termínom.

9.2

Súčet dohodnutých zmluvných pokút môže byť maximálne 10% z ceny diela.

9.3

Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti vady alebo nedorobky diela odstrániť.
Nezbavuje sa zodpovednosti za spôsobenú škodu.

9.4

Zmluvné pokuty sa započítavajú do vyčíslenej náhrady škody.

Článok 10
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť
10.1

Na účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava uvedená v § 374
Obchodného zákonníka.
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10.2

Ak budú práce na vykonávanom diele zastavené v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, je
zhotoviteľ povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie diela, aby sa minimalizovali riziká
zničenia alebo poškodenia diela.

Článok 11
Ostatné ustanovenia
11.1

Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná
v tejto zmluve, má druhá zmluvná strana právo
ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné
chce právo odstúpenia od zmluvy využiť, dozvedela

strana podstatne poruší zmluvné záväzky dohodnuté
odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa riadi
ho uplatniť do 14 dní od času, keď sa strana, ktorá
o podstatnom porušení zmluvy.

11.2

Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy.

11.3

Porušenie zmluvných povinností niektorou zo zmluvných strán, ak oprávnená strana nevyužije právo
odstúpiť od záväzku, má za následok povinnosť druhej strany pristúpiť na zmenu zmluvy v tej časti, ktorá
je dotknutá porušením povinnosti.

11.4

Zmluvné strany sa zaväzujú, že zachovajú obchodné tajomstvo týkajúce sa technických a obchodných
informácií, ktoré poskytla jedna zmluvná strana druhej a tieto informácie nepoužijú na iné účely ako
na plnenie tohto zmluvného záväzku.

11.5

Povinnosť zachovania obchodného tajomstva a mlčanlivosti platí aj po ukončení platnosti tejto zmluvy.

11.6

Zhotoviteľ je oprávnený poskytnúť v nevyhnutnej miere informácie, ktoré sú predmetom obchodného
tajomstva a mlčanlivosti poddodávateľom a orgánom štátnej správy a samosprávy, ktoré majú oprávnenie
pôsobiť a konať v súvislosti s vykonávaním diela.

11.7

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri príprave a vykonávaní diela všetky všeobecne záväzné právne
predpisy, technické normy a technologické a technické predpisy a postupy, dodržiavať a plniť všetky
ustanovenia všeobecne záväzných predpisov o BOZP a OPP a nezačať s vykonávaním a nevykonávať dielo,
kým nebudú splnené.

11.8

Zhotoviteľ zabezpečí nevyhnutnú prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu na mieste výkonu prác, ktorý
bude splnomocnený riešiť problémy počas uskutočňovania dohodnutých prác.

11.9

Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých sa pri zhotovovaní diela odváža výkopok,
stavebný a komunálny odpad a nepotrebné materiály, alebo po ktorých zhotoviteľ dováža materiály, stroje
a zariadenia alebo prepravuje mechanizmy. Zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste výkonu prác,
za ochranu životného prostredia okolitých priestorov, za čistotu a poriadok na priľahlých verejných
chodníkoch a plochách k miestu výkonu prác.

Článok 12
Záverečné ustanovenia
12.1

Zmluvné strany dohodli ako podmienky platnosti tejto zmluvy, a aj jej prípadných dodatkov, písomnú
formu a dohodu o celom rozsahu zmluvy. Zmeny alebo doplnky k zmluve je možné vykonať len písomnými
dodatkami k zmluve.

12.2

Táto zmluva sa uzatvára po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky vydá rozhodnutie o poskytnutí podpory formou dotácie
z Environmentálneho fondu. Ak obci nebude poskytnutá dotácia na celý predmet zákazky, ale iba na jej
časť, objem prác bude upravený dodatkom k tejto zmluve.
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12.3

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory, súvisiace s plnením ustanovení tejto zmluvy, prednostne
rokovaniami štatutárnych zástupcov oboch zmluvných strán.

12.4

Na vzťahy, neupravené touto zmluvou, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, súťažné
podklady a súťažná ponuka k dielu.

12.5

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha uvedená v texte tejto zmluvy.

12.6

Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch
rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží jeden originál rovnopisu. Prípadné dodatky budú rovnako
vyhotovené v dvoch rovnopisoch.

Príloha - Rozpočet

Granč-Petrovce 14. augusta 2017

Bratislava 14. augusta 2017

..................................................
Mgr. Peter Pitoňák
starosta obce Granč-Petrovce
za objednávateľa

..................................................
Ing. Slavomír Hrnčiar
konateľ LO-BE Slovakia, s.r.o.
za zhotoviteľa
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