ZMLUVA 0 DlELo

zmluva o dielo
Uzatvorená podl'a § 536 a nasl, Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,
v znení neskoĚích zmien a doplnkov

I.

t.oBrr,pNÁvRtp,r:
Štatutámy orgán:

spojenie:
IBAN:
lČo:
DIČ:
osoba oprávnená rokovať:
Bankové

ZMLIIVIIE STRANY
Obec Strečno
Sokolská 487, 0l3 24 Strečno
Bc. Dušan Štadani* starosta obce
Prima banka Slovensko, a.s.

SK93 5600 0000 0055 27948001
00321648
2020677615
Bc. Dušan Štadani starosta obce

d'a|ej v texte len "objednávatel"'

2.ZHOTOVITEI:
Zastúpená
Bankové spojenie :
IBAN:
Sidlo:
tčo:
DlČ:
|dentiíikačnéčislo pre DPH :
Zapisaný v obchodnom registri:
Osoby oprávnené rokovať:
Zástupca zhotovitel'a na stavbe I

LUMA- SK, spl. s

r.o.

Vladimir Bačinský

SLSP, a.s,
SK0609000000000423309253
DolnáIižina 221,013 04 Dolná Tižina
36 428 00,1

2021957113

SK2O2í957113
obchodný register okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, V|ožka č.:
,l5959/L

V|adimír Bačinský
V|adimír Bačinský

ďalej v texte len "zhotoviteť

II. PREDMET

ZMLUyr

1.

Predmetom telto zmluvy je závázok zhotovitela zhotovjť dielo ,,Zniženie energetickej náročnosti budovy MŠ
vobci Strečno" v rozsahu podía projeKovej dokumentácie, ktorá ie neoddelitelnou súčastbusúťažných

podkladov k podlimitnej zákazke: ,,,,Zniženie energetickej náročnosti budovy

MŠvobci Strečno", a ktorej

Vyhotovenie prevzal zhotovitel'od objednáVatela, a ktorá je archivovaná u objednávateta.

2,

Zhotovitel'je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený vč|ánku ll. tejto zmluvy odborne, kva|itne aza

podmienok uvedených

V tejto

zmluve, v sú|ade so zákonom č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) a súVisiacich STN,

podla pro.iektovej dokumentácie, ktorá je neoddelitelnou súčastbusútažnýchpodkladov k podlimitnej zákazke:

,,Zníženieenergetickej náročnosti budovy MŠv obci Strečno" ktorá je archivovaná u objednávatel'a, na svoje
náklady a svoje nebezpečenstvo,

3.

Zhotovitel'je povinný Vykonať predmet zmluvy V sú|ade sjeho ponukou, ktorú predloži| objednáVate|bvi ako

uchádzač vo verejnom obstarávaní pod|imitnej zákazky: ,,Zniženie energetickej náročnosti budovy MŠvobci
Strečno".

lll. TERMÍN PLNENIA

1.
2,

Zhotovitel sa zauázqe, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený včl, |l tejto zmluvy v lehote
zhotovenia stavby 60 dníodo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitelbvi,

Ak zhotovitel'pripravidie|o a|ebo jeho dohodnutú časťna odovzdanie pred dohodnubým termínom,zavázqe
sa objednávatel toio dielo prevziať aj v skoĚom ponúknutom termíne, pokial'bude dielo zhotovené v súlade
s platnými technickými normami a vypracovanou projektovou dokumentáciou.

3.

V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy Vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zhrnuté
v tejto zm|uve, je zhotovite|' povinný ihned' o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor objednávatel'a
a pisomne o tejto skutočnosti zaslať objednávatelovi aj list. Nás|edne bude objednáVatet postupovať
v sú|ade s jeho intemými predpismi a začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotovitelbm, Pokial'
pokračovanie prác je podmienené potrebou uskutočnenia prác, ktoré nie sú zhmuté v tejto zmluve, tak do
prijatia vhodného riešenia lehoty podl'a tohto článku neplynú. Zhotovitel je zároveň oprávnený prerušiť výkon
tých prác, ktoré sú závislé, priamo i nepriamo, od prijatia vhodného riešenia,

4.

V prípade vzniku zhotovitelbm nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne p|nenie dieIa, príslušnýtermín
sa predlžuje o počet dní, počas ktoných boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v pripade, ak je
objednávatel'v omeškanís poskytnutím dohodnutého spolupósobenia. 0 všetkých takýchto prípadoch sa
spíše záznam v stavebnom denníku.

5. Obj ednávatel'

s

a zav'ázuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí zajeho zhotovenie dohodnutu

cenu.
lV, CENA PREDMETU ZMLUVY

1.

Cena za predmet zm|uvy uvedený včlánku ll. tejto zm|uvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle
zákona č. 18/1996 Z. z, o cenách v zneni neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotovitel'a ako pevná
zmluvná cena a píedstavuje:

Cena bez DPH 174754,48 EURO (slovom:

stosedemdesjatštyritisícsedemstopáťdesiatštyri

EUR0

a štyridsatbsem centov)

DPH 20

Cena s

2.

Yo

DPH

34 950, 90 EURo (slovom: tridsaťštyritisícdeváťstopáťdesiat EURo a deváťdesiat centov)
209 705,38 EURO (slovom: dvestodeváttisícsedemstopát' EURO a tridsatbsem centov)

Dohodnutá cena kompletného diela je V súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom
výmeť, Rozpočet (ocenený,,Výkaz výmeť') je

rozpočte podl'a objektov včlenenípod|'a

"Výkazu

neoddelite|'nou súčasťoutejto zmIuvy. (Píloha č. 2)

3.

V cene uvedenej v ods,

1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:
a) vybudovanie, prevádzku, údžbua vypráanie staveniska,

b) práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisaných prolektovou dokumentáciou,
c) všetky doklady potrebné ku kolaudácii stavby (V pripade potreby), k uvedeniu diela do prevádzky a jeho

užívaniuvyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spósobilými

osobami) Vzt'ahujúce sa na predmet zákazky,

4. Zhotovitel'sa zavázuje zabezpečiťvytýčenie podzemných vedeni inžinierskych sietí na vlastné náklady
a nebezpečenstvo,

5.

Vcene uvedenej vods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovenim
predmetu zmluvy, okrem eventuálnych nákladov podla pod|'a čl. Xl bod, 2 a nákladov spočívajúcich
v prekonaní prekážok zhotovovania diela nezavinených zhotovite|bm, ktoré zhotoviter pri uzatváraní tejto
zmluvy ani pri vyna|ožení odbornej starost|ivosti nemohol predpok|adať.

V. PLATOBNÉ PODMlENKY
1, Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviter bude

vykonané práce íakturovať nasledovne:

a) konečnúfaktúru vo výške 100% skutočne Vykonaných prác Vystavi a doručízhotovitel' ob.iednávatel'ovi do
30 dní odo dňa podpisania Zápisu o odotrzdani a prevzatí stavby a po odstráneni prípadných vád
a nedorobkov na predmetnej stavbe -'Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠv obci Strečno".
2. Každá faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžadu.ie p|atná právna úprava Slovenskej republiky.

3.

Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zm|uve. V pdpade, že faktúra nebude
ob§ahovať predpísanénáležitosti, objednávatel'je oprávnený váiť ju zhotovite|bvi na doplnenie. V takom
prípade sa prerušíplynutie lehoty splatnosti, pričom pokračovanie |ehoty splatnosti začne plynúťdňom doručenia
opravenej íaktúryobjednávatelovi.

4, Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený objednávatelbm, V prípade,
že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšomako dojednanom rozsahu, zhotovitel vystavi faktúru
na sumu zniženúo nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.

5. Faktúry sú sp|atné do 60 dní odo dňa ich doručenia objednávate|bvi, Za deň úhrady sa považuje deň
odpisania z účtuobjednávate|'a.
6. Zhotovite|'móže byť Vyzvaný objednávatel'om zložiťna účetobjednávatel'a Výkonnostnú zábezpeku vo výške
10% z ceny diela pre zabezpečenie íinančnýchzávázkov jeho dodávatelbv, a|ebo na odstránenie pripadných vád
a nedorobkov.
V|, oDOVZDAN|E A PREVZAT|E D|ELA

1.
2,

3,

Podmienkou odovzdania a prevzatia die|a je úspešnévykonanie všetkých predpísaných skúšok.Vzájomne a
preukázatel'ne prevzaté doklady o V,ýsledkoch skúšoksú podmienkou prevzatia diela.
Zhotovitel' pisomne vyzve objednávatela najneskór 5 dní pred dohodnutým terminom dokončenia diela
k záverečnému prevzatiu,
O prevzatí dieIa spíšustrany zápis, ktoný obsahuje zhodnotenie kvality vykonaných prác, súpis prípadných
zistených vád a nedorobkov, ktoré nebránia v uživani diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie,
prehlásenie zhotovitela, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávatel'a, že dielo preberá.

4.

Pri odovzdaní diela je zhotovitel povinný predložiťobjednávatelovi doklady určenéprís|ušnými STN
a všeobecne záváznými predpismi,

5.
6.

Dňom odovzdania diela prechádza na objednávatela vlastnicke právo k dielu.
Dielo sa považuje Za dodané i tým okamihom, ked' objednáVatel' si ho odmietne V stanovený
neprevezme, napriek splneniu podmienok pre jeho odovzdanie.

deň

prevziať

l

ul, áRUčÁ DoBA A VADY D|ELA
1. Zhotovitel' zodpovedá za to, že predmet tejto zmlurry bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v
zmIuve.
2. Záručná doba na predmet zm|uvy je 5 rokov a začina plynúť odo dňa odovzdania die|a objednávatelovi,

3, Zhotovitel' zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávate|bvi, Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpovedá zhotovitel vtedy, ak boli spósobené porušením jeho
povinností.

4, V pripade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrea|izovanom diele, objednávate|' písomne upozorní
zhotovite|'a na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednáVatel práVo
požadovaťa zhotovite|' povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady, 0bjednávatel je povinný
umožniť Zhotovitelbvi podl'a jeho požiadaviek prešetriť, či ide o Vady die|a na jeho požiadanie, kde táto
prehliadka musí byť učinenédo 3 dní od obdžania písomnej reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa na túto
požiadavku zhotovitela neprihliada, čo však nemá za nás|edok uznanie rek|amovaných vád, Pokial'
objednávate|' prehliadku riadne neumožni, alebo ju z objekiívnych dóvodov nebude možnénapriek
lrzneseniu požiadavky riadne vykonať, tak nezačnúplynúť lehoty nižšieuvedené až do jej riadneho
Vykonania,

6, zhotovitel sa zavázuje odstrániť rek|amované vady do 10 dni od pisomného up|atnenia reklamácie
objednávate|bm, ak nedójde k pisomnej dohode o inom termíne, a ku kto€j sa zhotovi obojstranne
potvrdený zápis,

7,

Ob.jednávatel je povinný odovzdať/spústupniťdie|o, a|ebo jeho časť,zhotovitelovi na reklamáciu tak, aby
bolo možnériadne, v zmys|e všeobecne závázných právnych predpisov, technicky a nerušene vykonať
odstránenie vady. Pri vybavovaní reklamácie, iodstraňovaní vady, sú zmluvné sťany povinné si poskytnúť
na požiadanie súčinnosť,spočívajúcejnajmá v možnom odstránení existujúcej alebo predpokladanej

prekážky, resp. vyhnúťsa jej.

8,

V prípade existencie konkrétnej miestnej prekážky je zhotovitel' o nej povinný infornovať objednávatel'a.
lnformovaním objednávatela, resp. podanim informácie na pošte, sa začatie/plynutie |ehoty až do jej
odstránenia a informovania zhotovite|'a o jej odstránení nezačne/prerušuje. Miestnu prekážku, ktoré by
bránila odstráneniu reklamovanej vady, je povinný odstrániť objednávatel na svoje náklady.

9,

V prípade žiadosti o súčinnosťsa dotknutá lehota predlžuje o dobu od požiadania o súčinnosťpo je.j reálne
poskytnutie. To neplati, ak žiadosť bo|a podaná účelne,avčase podania žiadosti bolo evidentné, že
odstrániť vadu bolo možnébez poskytnutia súčinnosti.

10. Do |ehót na odstránenie vady podl'a tohto článku sa nezapočítavajúdni pracovného pokoja, doba, počas
ktorej by vykonávanie prác odporova|o všeobecne ziNázným právnym predpisom, adoba, počas ktorej
poveternostné alebo Iokálne podmienky nedovol'ova|i začaťalebo pokračovaťs vykonávaním prác. Počas
týchto prekážok sa lehoty na odstránenie vady prerušujú, resp, nezačnúplynúť,a to i bez toho, aby o tom
zhotovitel', okrem konkrétnych miestnych prekážok, iníormoval objednávateta.
V|||,

Z|MLUVNÉ PoKUTY A NÁHRADY ŠKoDY

1. V prípade, že zhotovitel nedodá predmet zmluvy

V

dohodnutom termíne, objednávate|'má právo na

zmluvnú pokutu vo výške 0,50 % z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.

2. Objednávatel' má nárok na zm|uvnú pokutu vo výške 30,- Euro za každý deň oneskorenia odstránenia
reklamovaných vád v lehote podl'a tejto zm|uvy,

3. V prípade omeškania objednávatel'a so splnenim svojho peňažného závázku, zhotovitel má právo na úrok
z omeškania podla § 369 ods. 2 0bchodného Zákonníka,

4. Týmto nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej vznikla

v dósledku porušenia

povinnosti druhej zmluvnej strany vyp|lvajúcej z tejto zmluvy a to aj v pripade, ak vzniknutá škoda prevyšuje
výšku zmluvnej pokuty,
5, Zmluvné strany vyhIasujú, že sankcie dohodnuté v tejto zmluve sa považujú za primerané.

lX. sPoLUPÓsoBENlE

oBJEDNÁVATEtA

V pripade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba d'alšich podkladov a|ebo spoluprace, objednávatel sa
zauázule, že poskytne zhotovite|bvi primerané spolupósobenie na základe písomnej výzvy zhotovite|'a, tak aby
mohol byť dodžaný termin plnenia uvedený v č|. lIl tejto zmluvy. Rovnaké p|atí i pre č|. Vll.
X. STAVEBNÝ DENNiK
'1.

Pri vedeni stavebného dennika sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č.5011976 Zb,
(Stavebný zákon) v pIatnom znení,

2, Do stavebného denníka móžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotovitela, prípadne jeho zástupca a stavebný
dozor objednávatel'a, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca objednávatel'a, resp. projektant
stavby.

3, Zhotovitel je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne

zaznamenáuať Všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy - postup realizácie prác, kvalitu
vykonávania prác, prípadnéodchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho
zástupca a priebežne |ch bude potvrdzovať stavebný dozor objednávatel'a.

4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskór do troch pracovných dní po
dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis
nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený,

5, Všetky prípadnénaviac práce a Zmeny predmetu zm|uvy musia byť pred ich realizáciou odsúhlasené
stavebným dozorom v stavebnom denníku a upravené písomnou zmIuvou príp. dodatkom,
X|,

osoBlTNÉ USTANoVENlA

1, Zhotovitel je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udžiavaťna stavenisku poriadok a čistotu
a Zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácii Vzniknutého reaIizáciou diela, Zároveň je
zhotovite|' povinný dodžiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky, Súčasťoudok|adov ku preberaciemu
konaniu stavby budú doklady o Iikvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii dieIa oprávneným
zneškodňovate|bm odpadov a jeden krát projektom skutočného Vyhotovenia stavby potvrdeným zhotovitelbm
diela.

2,

Zhotovite|' je povinný predložiť elektronickú Veziu podrobného rozpočtu (Vo formáte MS Excel) ako aj
povinnosť predk|adať v elektronickej vezii (vo formáte |\4S Excel) každúzmenu tohto podrobného rozpočtu, ku

ktorej dójde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byt vypracovaný na najnižšiu možnúúroveň
po|ožiek, t,j. na úroveň zodpovedajúcu položkám uýkaz výmer.

3. Zhotovitel je povinný shpieť výkon konholy, auditu, overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi, s|užbami a
uskutočnenými prácami kedyko|'vek počas platnosti a účinnostiZmluvy o dielo a to opráVnenými osobami a
poskytnúť im všetku poťebnú súčinnosť.Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu, overovania na mieste

sú Poskytovatel NFP a ním poverené osoby, Najvyššíkontrolný úrad sR, príslušná správa íinančnej kontroIy,

Certiíikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
Splnomocnení zástupcovia Európske.j Komisie a Európskeho dvora audítorov.

4. Dodávatel je povinný oznámiť akúko|'vek zmenu údajov o subdodávatel'ovi. Dodávatel' je povinný vopred
oh|ásiť zmenu subdodávatela písomne do ruk Objednávatel'a a taktiež doplniť údaje o novom subdodávatelovi
podla § 41 ods. 3 zákona o vere]nom obstarávaní v platnom zneni. Zmena subdodávatela podlieha pisomnému
schváleniu Objednávatel'om.

Xll, oSTÚPENIE oD ZMLUVY

1. Objednávatel je oprávnený odstúpiť od zm|uvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
zhotovite|'a. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy, najmá ak zhotovite|':

zo

strany

a)

bude preukázatelne vykonávať práce vadné, t.j, V rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, Musí
ísťo vady, na ktoré bo| zhotovitel' objednávate|bm v priebehu zhotovenia die|a pisomne upozornený, a ktoré

napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,
2. Objednávatel'je oprávnený odstúpiťod zmluvy aj v pripade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dójde k potrebe
uskutočniťdoplňujúce práce, ktoré nebo|i predmetom plnenia pod|'a tejto zmluvy, ktorých potreba vyp|ynula
z dodatočne nepredvídatelných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 50 % ceny pod|'a tejto zmIuvy.
3. V pripade, ak je objednávatet v omeškani s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po up|ynuti lehoty jej splatnosti,
je zhotovitel oprávnený odstúpiťod zmluvy na zák|ade písomnéhooznámenia doručeného objednávate|bvi.

Xl|, áVEREčNÉUSTANoVENlA

1.

Táto zmluva nadobúda p|atnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zm|uvných strán. Za
oprávneného zástupcu na strane objednávatela sa vždy považu.je i osoba, ktorá je štatutámym zástupcom
objednáVate|'a podla všeobecne závázných právnych predpisov alebo ním poverená osoba.

2,

Iáto zmluua nadobúda účinnosťpo splneni súčasnedvoch odkladacích podmienok účinnosti,ktore
spočívajúv tom, že
a) dójde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosťzmluva
o dielo nadobudne dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia
b) a zároveň dójde k uzavretiu platnej a účinnejzmluvy o poskytnuti NFP z fondov EÚ, ldentiíikácia
prolektu: 4.3.1. Zniženie spotreby energie pň prevádzke verejných budov alebo dňom doručenia
pisomného jednostranného rozhodnutia objednáVatela zhotovite|bvi o nadobudnuti účinnostitejto
ZmIuvy o dielo.

3.

4,
5,

6.

je možnémeniť a

dopÍňať len formou písomných dodatkov podpisaných oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddelitel'nú súčasťtejto zmluvy.

Túto zmluvu

Táto zm|uva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých objednávate|' po jej podpísani obdži štyri a zhotovite|'
dve vyhotovenia.
Vzťahy touto zm|uvou neupravené sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka V p|atnom znení,

Písomnosti podla tejto zmluvy sa pouažqú za doručenénajneskór uplynutím S{ich pracovných dní od ich
zaslania poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri zhotovitelovi v obchodnom registri apri
objednávate|bvi v čl. ltejto zm|uvy, Za prijatú sa považujútiež pisomnosti, ktoré druhá zmluvná strana
odmietla prevziať. V prípade, ak je s obsahom písomnosti spojené prerušenieinezačatie plynutia lehoty

podl'a tejto zm|uvy, tak pre prerušenie/nezačatie plynutia lehoty je rozhodný dátum podania písomnosti na
pošte.

V Strečne, dňa 25,06.2018

ObjednávateI:

ZhotoVitel':
LUňíA - 9{:§p9J.^lio,
olruÁ rlžtnn zzt
ičCl, s6 apn not

Bc. Dušan Štadani
starosta obce

§tďno

konatel Špoločnosti

Prilohy:
Pri|oha č,1 k Návrhu zmluvy o dielo:

zoznam subdodávatelov

Príloha č.2 k Návthu zmluvy o dielo:

Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v papierovej vezii

Príloha č.3 k Návrhu zmluvy o dielo:

Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v elektíonickej vezii v MS Excél
(nosič CD, DVD a pod,)

