ZMLUVA

O

DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi:
A. Zmluvné strany
1. Objednávateľ
Sídlo:
Zastúpený
IČO
DIČ
Bankové spojenie
číslo účtu pre platbu SEPA
tel./fax
e-mail
(ďalej len „Objednávateľ“)

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Obec Stratená
Stratená č. 46, 049 71 Stratená
Erika Oravcová - starostka obce
00 328 855
20 20 500 548
Tatra banka a.s., pobočka Rožňava
SK2911000000002628005850
+421 58798 114
erikaoravcovadlj@gmail.com

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Drevostavby D.Ľ.J. s.r.o.
Dobšinská Ľadová Jaskyňa 15, 049 71 Stratená
Igor Opremčák
44 30 20 53
20 22 644 261
SK 20 22 644 261
Tatra banka, a.s.
2622783977/1100
+421 905 338 237
drevostavbydlj@gmail.com

a
2. Zhotoviteľ
Sídlo
Zastúpený
IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
číslo účtu pre platbu SEPA
mobil
e-mail
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

ktorí po prehlásení, že sú spôsobilí na právne úkony, uzavreli túto Zmluvu o dielo.

B. Preambula
1.

Táto zmluva sa uzatvára za účelom realizácie projektu: „SLOVENSKÝ RAJ – Klaster
cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa, názov zákazky:
Rekonštrukcia technických (stúpačky, rebríky, lávky, mosty a pod.) zariadení.

2.

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania, ktoré obstaral
objednávateľ ako verejný obstarávateľ, postupom zadávania jednoduchých zákaziek v súlade s §
9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa podľa § 269 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci
z tejto zmluvy sa bude spravovať týmto zákonom.
C. Predmet plnenia

1.

Predmetom tejto zmluvy je realizácia zákazky: „Rekonštrukcia technických (stúpačky, rebríky,
lávky, mosty a pod.) zariadení“, a to v rozsahu a za podmienok stanovených v tejto zmluve,
pričom sa jedná o:

Rekonštrukciu technických (stúpačky, rebríky, lávky, mosty a pod.)
lokalitách:

zariadení v

1. Suchá Belá – dodávka a výroba železnej lávky - 4 m + práca a dodanie
2. Kláštorská roklina – dodávka a výroba rebríka - 6 m + práca a dodanie
2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady, vo vlastnom mene a na svoje
nebezpečenstvo v dojednanom čase. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy
postupovať s odbornou starostlivosťou, v zmysle podmienok tejto zmluvy, zaväzuje sa
dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, platné technické normy a harmonogram
realizácie prác.. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú tretím osobám v súvislosti s
činnosťou a povinnosťami, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy a z jej príloh.
D. Doba a miesto plnenia

1.
2.

3.
4.

Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 16.05.2014 do
31.08.2014.
Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť dielo v lehote do 4 týždňov odo dňa podpisu zmluvy. V
prípade omeškania zhotoviteľa má objednávateľ možnosť uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške
0,02% z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania po termíne zmluvného ukončenia a
odovzdania diela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť
objednávateľovi škodu v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo
zmluvného vzťahu vyplývajú.
Ukončením diela je jeho protokolárne odovzdanie a prevzatie zmluvnými stranami.
Miestom vykonávania diela je: NP Slovenský raj – Suchá Belá, Kláštorská roklina.
E. Cena prác a fakturácia

1.

p.č.

Cena za dielo je v súlade so zákonnými ustanoveniami stanovená dohodou zmluvných strán vo
výške:

Predmet

Cena bez
DPH (€)

Sadzba s
DPH 20%

Cena bez
DPH (€)

(€)

1.

2.

3.

Suchá Belá
-dodávka a výroba
železnej lávky: 4 m +
práca a dodanie

2 635,00

527,00

3 162,00

Kláštorská roklina
-dodávka a výroba
rebríka: 6 m + práca a
dodanie

2 325,00

465,00

2 790,00

SPOLU za celý predmet
zákazky

4 960,00

992,00

5 952,00
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2.

V cene prác sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré sú s realizáciou predmetu tejto
zmluvy spojené. Cena za vykonanie diela pokrýva všetky zmluvné záväzky zmluvných strán.
Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchýlne od
dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ nie je povinný uhradiť.

3.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na fakturácii vykonaných prác po protokolárnom
odovzdaní diela.

4.

Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v súlade s platnou legislatívou a doručí ju objednávateľovi. Lehota
splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade omeškania
objednávateľa s úhradou faktúr v takto dohodnutom termíne, má zhotoviteľ nárok na úroky z
omeškania za každý deň omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy.

5.

Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové
nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť odo dňa doručenia
opravenej faktúry objednávateľovi.
F. Zodpovednosť za vady a zodpovednosť za škody

1.

Zhotoviteľ zodpovedá za skutočnosť, že predmet zmluvy je zhotovený podľa dohodnutého
rozsahu prác a podmienok tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za vady vykonaných prác, v
prípade, ak tieto neboli vykonané riadne.

2.

Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a tiež za prípadné škody spôsobené
objednávateľovi svojou činnosťou v plnej výške.

3.

Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nároky z vád vykonaných prác písomnou
formou. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ má povinnosť uznané vady vykonaných prác
odstrániť bezodplatne.

4.

Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne od
uplatnenia nárokov z vád objednávateľom. Ak zhotoviteľ neodstráni vady včas, má
objednávateľ právo odstrániť vady a zhotoviteľ je povinný nahradiť mu náklady spojené s· ich
odstránením.
G. Záverečné ustanovenia

1.

Právne vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, pokiaľ ich táto výslovne neupravuje,
sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych
predpisov Slovenskej republiky.

2.

Túto zmluvu je možné meniť a/alebo dopĺňať výlučne formou písomných dodatkov
podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.

3.

Akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa
platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo
nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce
ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť akékoľvek neplatné alebo
nevynútiteľné ustanovenie novým ustanovením, ktoré je platné a účinné a čo najlepšie
zodpovedá nahrádzanému neplatnému alebo nevynútiteľnému ustanoveniu.

4.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúcim dňom po jej zverejnení v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa
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zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
5.

Zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) vyhotoveniach, každý s platnosťou originálu, pričom
objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy a zhotoviteľ 2 (dva) rovnopisy.

6.

Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, že s ním súhlasia,
že táto zmluva bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne a
že nebola uzavretá v tiesni ani za iných nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojím
podpisom.

V ........................., dňa ................................

----------------------------Objednávateľ

----------------------------Zhotoviteľ
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