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ZMLUVA O DIELO
Na realizáciu stavebných prác na akcií:
„Rekonštrukcia elektroinštalácie obecného úradu Bacúrov“
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a
doplnkov, zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
(ďalej len „Zmluva“)
Článok I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpený:

Obec Bacúrov
Bacúrov č. 75, 962 61 Dobrá Niva
00650587
2021346316
Prima banka Slovenko, a.s.
SK70 5600 0000 0097 1206 0002 SUBASKBX
Ing. Miroslav Zvarík – poverený zástupca

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „Zmluvná strana“)
Zhotoviteľ:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

HP kontrol s.r.o.
Strakonická cesta 2216/8, 960 01 Zvolen
36622419
SK2021766296
2021766296
Unicredit Bank Zvolen
SK98 1111 0000 0066 2193 1008

(ďalej len „Zhotoviteľ“ alebo „Zmluvná strana“)
1. Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania - Prieskum trhu podľa § 117
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“) výzva na predkladanie cenových
ponúk.
Článok II
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela na akcii: „Rekonštrukcia elektroinštalácie obecného
úradu Bacúrov “.
2.2 Miesto plnenia predmetu zmluvy je obec Bacúrov , obecný úrad
ponuky.

podľa predloženej cenovej

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a
kvalitatívne podmienky k realizácií diela a nezistil žiadny nesúlad a ani skutočnosti, ktoré by mu
bránili v realizácii diela.
2.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi,
poskytovanými službami a vykonanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy.
2.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si uvedomuje, že vykonávané práce podľa tejto zmluvy budú financované
z prostriedkov zabezpečených objednávateľom, a preto sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi všetku
súčinnosť, akú od neho možno očakávať, potrebnú na zabezpečenie hospodárnosti a kvality prác podľa
tejto dohody.
2.7 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných
podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Článok III
Doba plnenia
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne do 31.08.2019 odo dňa nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany z dôvodu na strane objednávateľa nedohodnú inak.
Článok IV.
Cena a platobné podmienky
4.1 Cena za zhotovenie a dodanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov a je stanovená na
základe súťažných podkladov a výzve na predloženie cenovej ponuky pri prieskume trhu. Cenová
ponuka na „Rekonštrukcia elektroinštalácie obecného úradu Bacúrov“ je prílohou č.1, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Cena diela s DPH: 3311,69 €.
4.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Faktúra musí
byť zostavená prehľadne.
4.3 Splatnosť faktúry je 15 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia, po doručení a zaevidovaní v
podateľni objednávateľa.
4.4 Zhotoviteľom predložená faktúra musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami zákona č.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení zmien a doplnkov a musí spĺňať náležitosti daňového
dokladu. Faktúra musí obsahovať: obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, IČO, DIČ, IČ
DPH, číslo faktúry, dátum dodania služby , dátum vyhotovenia faktúry, deň splatnosti faktúry,
označenie bankového spojenia a číslo účtu, označenie diela vrátane množstva, fakturovanú sumu,
jednotkovú cenu bez dane a uplatnenú sadzbu dane, podpis a pečiatku zhotoviteľa a odsúhlaseným
podpisom a pečiatkou objednávateľa.
Článok V
Osobitné ustanovenia
5.1 Zhotoviteľ zhotoví predmet diela v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy.

5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a bezpečnosť na pracovisku, v prípade porušenia jeho
povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi spôsobenú škodu, prípadne uspokojí nároky tretích osôb.
5.3 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky, znemožňujúcemu pokračovanie prác na diele, je povinný
bezodkladne to oznámiť objednávateľovi.
5.4 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a bezpečnosť na pracovisku a zabezpečí priestor, kde sa
realizuje predmet zmluvy v súlade s ustanoveniami § 43 i Stavebného zákona.
5.5 V prípade, že pri realizácii diela príde k zmenám, doplnkom, redukcii alebo rozšíreniu predmetu
diela len na základe požiadaviek objednávateľa, zmluvne strany uzatvoria dodatok k zmluve po
dohodnutí novej ceny diela.
5.6 Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi na základe obhliadky a pri zistení závad nie je
objednávateľ povinný dielo prevziať až do ich riadneho odstránenia.
Článok VI
Záverečné ustanovenia
6.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ust. § 5a ods. 1 a ods. 4 zákona č. 211/2000 Z.z. o
slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov sa v prípade tejto zmluvy jedná o
povinne zverejňovanú zmluvu.
6.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Účinnosť táto
zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
6.3 Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán , ako i právne
vzťahy z nej vyplývajúce alebo vznikajúce príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
6.4 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží
zhotoviteľ a jedno objednávateľ.
6.5 Prílohy tejto zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
6.6 Zmluvne strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená podľa ich pravej a slobodnej vôle, bez
tiesne a nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu ju zmluvné strany podpísali.
Prílohy:
1. Cenová ponuka – cenník prác.
V Bacúrove , dňa 18.01.2019

Vo Zvolene, dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

............................................
Ing. Miroslav Zvarík
poverený zástupca

.................................................
HP kontrol s. r. o.

