Zmluva o dielo 2/2022
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len ZVO), (ďalej v texte len „Zmluva“)
I.
Zmluvné strany
1.1.

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Mobil:
E-mail:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu vo formáte IBAN:
(ďalej len „Objednávateľ“)

Obec Večelkov
Večelkov 156, 980 34 Večelkov
Tibor Kovács, starosta obce
+421 905 842 443
obecvecelkov@post.sk
00 649 741
2021275597
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
SK63 3000 0000 0000 0030 9243

1.2

Zhotoviteľ:
Sídlo:

Gemerine Bau s.r.o.,
B. Bartóka 1048/24,
979 01 Rimavská Sobota
Pál Mikó
+421 951 588 232

Zastúpený:
Telefón:
E-mail:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu vo formáte IBAN:
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

gemerinebau@gmail.com
52 684 504
2121103468
neplatca DPH
ČSOB
SK97 7500 0000 0040 2994 7108

Preambula
Táto zmluva je uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom (úspešným uchádzačom) na základe
výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmet
Zmluvy bude financovaný z finančných prostriedkov rozpočtu obce.

II.

Predmet zmluvy

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „ Asfaltovanie obecnej komunikácie “
v obci Večelkov v rozsahu a za podmienok, dohodnutých v tejto zmluve.
Dielom na účely tejto zmluvy sa rozumie asfaltovanie miestnej komunikácií – časť cesty ku cintorínu
na parcele číslo E-KN č. 278, 279, cestu pri potoku na parcele číslo C-KN: 338/1, 338/2, 479/3, 477/3,
475/3, 473/5, 470/5,470/6, 465/2, 271/1, časť cesty ku JRD na parcele číslo C-KN 844/2 k.ú.
Večelkov, v súlade so špecifikáciou predmetu zmluvy uvedenou v prílohe č. 1 tejto zmluvy (nacenený
rozpočet).
Objednávateľ sa zaväzuje dokončené funkčné dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu
dohodnutú v tejto zmluve.
Vlastníctvo prechádza na objednávateľa zaplatením ceny diela.

III.
Čas plnenia zmluvy
3.1.

Zhotoviteľ je povinný začať s vykonávaním realizácie predmetu Zmluvy po podpise a účinnosti
zmluvy do 10 dni. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v lehote najneskôr do
30 dni odo dňa prevzatia staveniska. V prípade nedodržania termínov podľa tohto bodu Objednávateľ
tieto skutočnosti bude považovať za porušenie zmluvných podmienok.

3.2.

Dodržiavanie termínu podľa bodu 3.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným
spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.

3.3.

V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane
Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody,
pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný dodatočný čas plnenia
Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od
Zmluvy.
IV.
Cena

4.1.

4.2.
4.3.

Cena diela je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a
doplnkov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a
doplnkov ako cena pevná a činí:
Cena celková:
24 310,62 eur
Položkovitý rozpočet je súčasťou prílohy č. 1 zmluvy – špecifikácia predmetu zmluvy.
Cena dohodnutá v čl. 4.1 kryje náklady potrebné na vybudovanie funkčného diela, dodržanie zmluvne
dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy.
V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotoviteľom. V cene sú zahrnuté aj všetky náklady na mechanizmy, materiály,
dopravu, ochranné opatrenia v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. V tejto cene sú
započítané náklady, ktoré súvisia s umiestnením stavby a ďalšími okolnosťami
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V.
Platobné podmienky
5.1
5.2
5.3

Verejný obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavky. Úhrada ceny diela bude vykonaná
bankovým prevodom na základe predloženia faktúr.
Faktúra musí mať všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy a musí byť podpísaná zodpovednou
osobou.
Lehota splatnosti faktúry je do 14 dní 15 310,62 eur od jej doručenia, a 3 krát 3 000 eur mesačne.

VI.
Záručná doba – zodpovednosť za vady – pokuty – podmienky vykonania diela
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.

6.14.

6.15.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet diela je zhotovený v súlade s podmienkami tejto zmluvy a že
počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotoviteľ odovzdá dielo bez závad a nedorobkov.
Zhotoviteľ zodpovedá aj za tzv. skryté vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela.
Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe 36 mesiacov.
Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.
Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na
odstránenie vád (dňom doručenia reklamácie).
Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve.
Skryté vady sú tie, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, a ktoré sa
vyskytnú v záručnej lehote. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa bezodkladne
po ich zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s
objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čo najkratšom technicky možnom čase.
Ak je predmetom reklamácie havarijný stav, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť bezodkladné
odstránenie reklamovanej skrytej vady.
Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ v rámci odstránenia
vady dodať a zabudovať rovnaký náhradný predmet plnenia.
Po odstránení vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení
reklamovaných skrytých vád pripraví zhotoviteľ záznam, ktorý potvrdia zodpovední zástupcovia
zhotoviteľa a objednávateľa.
V zmysle čl. 3.1 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo
najneskôr do 30 dní od prevzatia staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s
odovzdaním diela podľa harmonogramu zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.
Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie
na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr
vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane
prílohy v plnom rozsahu.
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VII.
Záverečné ustanovenia
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

7.7

7.8

Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a
súvisiace právne predpisy.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 Rozpočet.
Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju
dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených
obidvoma zmluvnými stranami.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po jej
zverejnení.
Objednávateľ má právo bez sankcií odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na
doručenie správy z kontroly príslušného verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ finančných
prostriedkov neschváli predmetné verejné obstarávanie, ak ešte nedošlo k plneniu Zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu
zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí dotácie
vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a oprávnenými osobami, v súlade s
príslušnými právnymi predpismi SR, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a jedno
zhotoviteľ.

Objednávateľ

Vo Večelkove

Zhotoviteľ

dňa ...................

.............................................
Tibor Kovács, starosta

V......................

dňa.....................

................................................
Pál Mikó

Príloha č. 1 Rozpočet
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