
ZMLUVA o DlELo č. 04

uzatvoíenápodl'a ustanovenia § 53ó a na§l- obchodného ziikonnika č. 5l3/l99l Zb., v pla$om fiení
(ďal€j len,,obchodný zákonnik") a podra Příslušných píávnych predpisov

medzi F.ímito zmluvnými stranami:
l. OBJEDNÁVATEIoM:

Názov obec strečno
Sídlo: Sokolská 487

01324 Strečno
Zastúpený: Bc, Dušan Štadani
lCO: 00321648
DlC: 2020677615
Kontakt: tel./ e-mail: info@strecno.sk l +421 41 5697 07 0
právna forma: obec

na strane jednej (ďalej len .,Objednávatel")

2. ZHOTOVITELOM:

obchodné meno Obecný podnik služieb Strečno, s.r.o,
Sídlo: Sokolská 487 ,O13 24 Strečno
ZastúpenÝ: lnq. Július llovský
lCO: 36439266
DlC: 2022116679
Bankové spoienie: Prima banka Slovensko, a. s., Zilina
Císlo účtu: 0368132001/5600
právna forma: s.r.o.

na strane druhej (d'alej len ,,Zhotovitel")

preambula
Hore uvedení ú častn íci jed notlivo označovaní a ko ,,objed návater" a ,,Zhotovitel"', spoločne ako,,ZmluVné strany", íe5p.
každá samostatne ako ,,Zmluvná strana" uzatváfajú túto Zmluvu odielo V V rozsahu a za podmienok nižšie
špecifikovaných (d'alej len ,,Zmlwa"| Táto zmluva sa uzatvára ako v,/sledok verejného obstarávania v zmysle § 117
zákona č, 343l2075 Z.z. o Verejnom obstaráVaní a o zmene doplnení niektorých zákonoV V znení neskorších predpisov
{d'alej len,,zákon o verejnom obstaráVaní")..
Ponuka v plnom rozsahu obsahuje ocenenie Všetkých potrebných prác a dodávok, navrhovaná zmluvná cena diela
zohl'adňuje VŠetky požiadavky a nároky zhotoviteťa V súvislosti srealizáciou diela a zhotoviter sa zavázuje Vyhotoviť
predmet zákazky v plnom rozsahu za navrhovanú zm!UVnú cenu diela predloženú v ponuke.

čl. t Úvodné ustanovenia a vrýchodiskové podklady

Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú pravdivé a aktuálne
a zavázujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá
by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných závázkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení
takejto skutočnosti budú znášať škodu a prípadné d'alšie vzniknuté následky, ktoré móžu
druhej zmluvnej strane z nesplnenia tejto povinnosti vzniknúť.

1.1
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3. 1.

].,2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú:

(a) Výzva na predloženie cenovej ponuky verejného obstarávateía (objednávateía)
(b) Ponuka úspešného zhotovitel'a (zhotovitela).

Čl. lll Predmet zmluvy o dielo

Na základe tejto Zmluvy sa Zhotovitel' zavázuje vykonať riadne a včas vo vlastnom mene a

na vlastnú zodpovednosť Dielo : ,,Rekonštrukcia miestnej komunikácie Lesná ulica v
5trečne".
Dielo bude vykonávané v nasledovnom rozsahu podťa Prílohy č. 1- Ocenený výkaz výmer.

Dielo podl'a tejto zmluvy bude odovzdané a prevzaté protokolárnym zápisom o odovzdaní
a prevzatí diela.

Čl, lv Doba plnenia

Zhotovitel'sa zavázuje zhotoviť a odovzdať Dielo Objednávatelbvi formou podpísaného
odovzdávacieho a preberacieho protokolu v termíne uvedenom v bode 4.2. tohto článku.
Zhotovite[ sa zavázuje odovzdať dielo objed návatelbvi, najneskór do termínu 9.07.2018.
Tento termín móže byť posunutý o dni v ktorých nebolo možne vykonávať práce pre
nepriazeň počasia.
Ak Zhotovitel' pripraví Dielo v zmysle čl. lll tejto Zmluvy a čl. lV. , bod 4.1 na odovzdanie
pred zmluvne dohodnutým termínom, zavázuje sa Objednávateí Dielo resp. jeho časť
prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne.

čl. V cena Diela

Objednávatel'uhradíZhotovitelbvi cenu za zhotovenie Diela, ktorá je stanovená dohodou
Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18l!996Z.z:

Celková konečná cena Diela :63 52t,4t €
Celková cena bez DPH: 52 934,51 €

Zmluvná cena Diela je stanovená ako maximálna a neprekročitel'ná a je ju možné meniť
alebo upravovať výlučne spósobom stanoveným touto zmluVou.
Cena Diela zahrňuje všetko, čo je potrebné k zhotoveniu Diela v rozsahu, za podmienok a
v kvalite podra tejto zmluvy a to najmá:
a) zaobstaranie, výstavba, skúšanie, odovzdanie a ochrana všetkých častí Diela,
b) riadenie stavebných prác, pracovné sily, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia,

náradia a ochranné pracovné prostriedky,
c) doprava, poradenstvo, konzultácie, činnosti pred začatím prác, počas zhotovovania prác

a pri ukončení, doprava, vyloženie, zvislá doprava, skladovanie, zabudovanie a colné
poplatky materiálov, strojov a zariadení,

d) náklady za odvoz a poplatky za skládky, odpadu z realizácie Diela,
e) všetky vedťajšie náklady, poplatky a primeraný zisk Zhotovitel'a.
Celková cena Diela je určená na základe ponuky úspešného uchádzača/ zhotovitel'a.

3.2,

3.3.

4.2

4.3

5.1

5,z

5.3

5.4.
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Čl. vt platobné podmienky a fakturácia

6.1 Zhotovitel'bude fakturovať najskór po odovzdaní diela objed návatel'ovi.
6.2 Zmluvné strany si vzájomne dohodli splatnosť faktúry na 14 dní.
6.3 Ak faktúra nebude spÍňať náležitosti daňového dokladu alebo nebude vystavená v súlade

s touto zmluvou, má Objednávateť právo ju vrátiť do termínu splatnosti Zhotovitelovi na

prepracovanie. Nový termín splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia opravenej
faktú ry,

6.4 Vykonané práce a dodávky, ktoré vykazujú funkčné vady a nedorobky, resp. inak
nezodpovedajú tejto zmluve, nebudú Zhotoviteťovi uhradené do doby ich odstránenia.

Čl, Vll Vykonanie DieIa a povinnosti zhotovitel'a

7 .7 Zhotoviteí zrealizuje a dokončí Dielo v rozsahu, kvalite a termínoch daných touto zmluvou,
a odovzdá ho Objednávateíovi.

7.2 Zhotoviter vynaloží pri vykonávaní Diela náležitú starostlivosť, dókladnosť a kvalifikáciu,
ktorá sa vyžaduje od príslušne kvalifikovaného a kompetentného Zhotovitera.

7.3 Zhotovitel'je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich realizácie a d'alej

za ochranu akýchkolÝek výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na miesto realizácie
diela, pričom túto ochranu zabezpeču.ie na svoje vlastné náklady,
Zhotovitel'sa zaváZuje, že umožní výkon kontroly zo strany oprávnených osób na výkon
kontroly kedykoívek od podpisu tejto zmluvy. oprávnené osoby na výkon kontroly sú
oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s
predmetom tejto zmluW a požadovať od zhotoviteía predloženie originálnych dokladov a

inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné
d'alšie doklady súvisiace s touto zmluvou.

čl. vlll odovzdanie Diela

8.1 Zhotoviter splní svoju povinnosť vykonať Dielo resp. jeho časť jeho riadnym a včasným
ukončením a odovzdaním, pričom je povinný Objednávatelbvi písomne najnesk6r 3 dni
vopred oznámiť termín odovzdávania Diela alebo jeho ucelenej časti, O odovzdaní
predmetu Diela alebo jeho časti bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí diela.

a.2 Predmet Diela bude považovaný za dokončený ku dňu, ktorý bude uvedený v protokole.
8.3 Objednávater neprevezme Dielo resp. jeho časť pred odstránením vád a nedorobkov, ktoré

brán ia užívaniu.
8.4 Ak Objednávateí odmieta Dielo, resp. jeho časť prevziať, je povinný uviesť dóvody. Po

odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok
k póvodnému protokolu.

čl. lx záruka za Dielo

9,7 Zhotoviteť 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.

9.2 Zhotovitel' zod povedá za vady, ktoré d ielo má v čase jeho odovzdan ia a prevzatia. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotovite[ iba vtedy, ak boli spósobené
porušením jeho povinností.
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9,4

9.5.
9.6
9.7.

9.3 Zhotovitel' nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spósobené použitím podkladov a vecí
poskytnutých objednáVatelbm a zhotovitel' ani pri vynaložení všetkej 5tarostliVosti

nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávatel'a a ten na ich použití

trval.
Zhotoviter zodpovedá aj za kvalitu prác svojich poddodávateíov a za materiály, prvky,
stroje, zariadenia a konštrukcie, ktoré poddodávatelia dodávajú.
Zmluvné strany dohodli záručnú dobu na dielo 2 roky.
Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela,
Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva
objednávatera na odstránenie vád (dňom doručenia reklamácie).

9.8. Vadou sa rozumie odchýlka vkvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených vtejto
zmluve, v súťažných podmienkach, v technických normách a právnych predpisoch.

9.9. Skryté vady sú tie, ktoré objednávateť nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela a ktoré
sa vyskytnú v záručnej lehote. Tieto Vadyje objed náVatel' povinný reklamovať u zhotoviteía
bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotovitel'a.

9.10 Zhotovitel' je povinný reagovať na reklamáciu do 3 pracovných dní po jej obdržaní
a dohodnúť s objednávatelbm spósob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady.

9.77 Zhotovitel' sa zavázuje odstrániť reklamovanú vadu a to v čo najkratšom technicky
možnom čase.

9.72 Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopravitelhá, zavázuje sa zhotoviter, V rámci
odstránenej vady, dodať a zabudovať náhradný predmet plnenia.

Čl. x odstúpenie od zmluvy

11.1 Pred splnením predmetu zmluvy móže byť platnosť a účinnosť tejto zmluvy ukončená len
odstúpením od Zmluvy v zmysle ustanovenítejto zmluvy, alebo dohodou Zmluvných strán.

77.2 V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nebude schopná plniť svoje závázky riadne a včas
alebo poruší svoje zmluvné povinnosti podstatným spósobom, má druhá strana právo
odstúpiť od tejto zmluvy v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka (§344-§351).
Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

11.3 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce
z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné
sankcie a ná rokov vyplývajúcich z ustanovenío poskytovan í záruky a zodpovednosti za vady
tej časti Diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná.

I1".4 Pre prípad odstúpenia od tejto zm|uvy sa zmluvné strany dohodli na tomto postupe:
11.5 Časť Diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávatel'a.
77.6 Plnenia poskytnuté do odstúpenia od zmluvy vysporiada Objednávatel' alebo Zhotoviteí

faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 21 dní odo dňa zániku zmluvy.
Tieto plnenia sa vyúčtujú pod|'a zmluvných cien v preukázatelhom rozsahu. Odsúhlasené
finančné rozdiely uhradia zmluvné strany do 21dníod obdržania faktúry.

t7.7 V prípade omeškania jednotlivých prác alebo dodávok oproti harmonogramu, o viacej ako
30 dní, je Objednávateí oprávnený odstúpiť od zmluvy.

11.8 Objed návatel',ie oprávnený, bez ohl'adu na prípadné d'alšie nároky na náhradu škody a bez
nutnosti akejkolÝek výzvy alebo stanovenia dodatočnej lehoty, od tejto Zm|uvy odstúpiť:

11".9 ak Zhotovitel' bezdóvod ne preruší práce na Diele na viac ako 15 dní,
II.7O z dóvodu porušenia podmienok a podkladov verejnej súťaže Zhotovitelbm alebo jeho

subdodávatelom,
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11.11 ak na majetok Zhotovitel'a bol vyhlásený konkurz alebo bolo povolené vyrovnanie.

11.12 Po odstúpení od zmluvy je Zhotoviter povinný vykonať na základe pokynov Ob,iednávateía
bezodkladne všetky kroky nutné na prerušenie realizovaných prác alebo na odovzdanie
všetkých vecí súvisiacich s Dielom alebo jeho časťou, tretej osobe,

11,13 Zhotovitelje oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť len V prípadoch ak:
11.14 na majetok Objednávatela bol vyhlásený konkurz alebo bolo povolené vyrovnanie.

čl. xl Doručovanie

72,3- Zmluvné stíany sa dohodli, že všetky oznámenia týkajúce sa tejto zmluvy treba zasielať
osobne, poštou - ako doporučenú zásielku alebo elektronicky na adresu uvedenú v záhlaví
tejto zmluvy V slovenskom jazyku:

čl. xll záverečné ustanovenia

13.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných
strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia v zmysle §47zákona ě.546/2010
z,z.

73.2 Právne vzťahy neupravené resp. nešpecifikované touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka v jeho platnom znení ako aj ostatnými právnymi
predpismi platnými na území Slovenskej repub|iky.

13.3 Obsah Zmluvy alebo jej časť alebo ktorékoťvek ustanovenie móžu byť zmenené, doplnené
alebo inak modifikované Zmluvnými stranami výlučne v poradí očíslovaným písomným
dodatkom k Zmluve s riadnymi podpismi štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán,
ktoď sa stane automaticky neoddeliternou súčasťou tejto Zmluvy.

73.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že by sa ktorékolÝek ustanovenie tejto Zmluvy
ukázalo byť neplatné či neúčinné, nahradia ho do 30 dníodo dňa zistenia tejto skutočnosti
(najneskór však do 30 dní odo dňa píávoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola nep|atnosť či
neúčinnosť tohto ustanovenia vysíovená} ustanovením, ktoré bude obchodne najbližšie
ustanoveniu, ktoré bolo vyslovené za neplatné či neúčinné.

13,5 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, je
formulovaná určito a zrozumite|he a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú podpismi
svojich štatutárnych orgánov.

13.6 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
Objednávatel' obdrží jedno podpísané vyhotovenie a Zhotovitel' jedno podpísané
vyhotovenie.

V Strečne dňa 31. 5.2018
0BE0NÝ Poollll( §IUŽEB

§TREÓI{0 s.lo.
sokotská .aa7

ol3 24 STREčNo
lěo: 36409268, Ě opx: stQozztteeig

Objednávatel'

Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer

zhotovitel'


