Zmluva o dielo .
uzatvorená pod a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
l. I.
Zmluvné strany:

Objednávate :

Obec Kame any
Kame any 6, 049 62 Kame any
I O: 00328367
DI :
I DPH :
Tel./Fax:
Bankové spojenie:
íslo ú tu:
Zastúpený vo veciach: Erik Vranka– starosta obce

zmluvných:
technických:
Zápis v obch.registri Okresného súdu ……………………..
Zhotovite :
I O:
DI :
I DPH :
Bankové spojenie:
íslo ú tu:
Tel.:
Zastúpený vo veciach:
zmluvných:
technických:
Zápis v obch.registri Okresného súdu ……………………..

l. II.
Predmet diela
1. Zhotovite sa zaväzuje vykona vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednos pre
objednávate a dielo: „Kamerový systém pre obec Kame any“ v Kame any, tak ako sú
tieto práce špecifikované v položkovom rozpo te (cenovej ponuke), ktorý tvorí prílohu .
2 tejto zmluvy, ktorá je jej neoddelite nou sú as ou.
2. Objednávate sa zaväzuje toto dielo prevzia a zaplati za jeho vykonanie dohodnutú
cenu.
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l. III.
Termín zhotovenia diela
1. Zhotovite sa zaväzuje vykona dielo v termíne:
Za atie prác na diele:
Dokon enie prác:
Odovzdanie diela:

om odovzdania staveniska
3 mesiace
do 15 dní od dokon enia prác na diele.

l. IV.
Cena diela
1. Za zhotovenie diela zaplatí objednávate zhotovite ovi dohodnutú cenu, ktorá je
špecifikovaná v rozpo te (cenovej ponuke), ktorý tvorí prílohu . 2 tejto zmluvy.
Cena diela sa skladá:
Celková cena predmetu zmluvy bez DPH
DPH 20 %
Celková cena predmetu zmluvy s DPH

€
€

2. Rozpo et je záväzný a dohodnuté ceny možno meni iba na základe písomného dodatku
odsúhlaseného obidvoma zmluvnými stranami.
3. Predmet zákazky bude financovaný z z prostriedkov z nenávratného finan ného príspevku,
ktorý predstavuje výšku podpory vo výške 100% z celkových oprávnených výdavkov v
súlade s maximálnym limitom ur eným vo Výzve – PRV 2014-2020
Opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach,

l. V.
Platobné podmienky
1. Objednávate sa zaväzuje zaplati zhotovite ovi cenu za vykonanie diela.
2. Platba bude realizovaná na základe vystavenej faktúry, ktorej podkladom bude súpis
skuto ne vykonaných prác a dodávok, po ukon ení diela alebo jeho asti a prebratí diela
alebo jeho asti objednávate om.
3. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo d a jej doru enia objednávate ovi. Odsúhlasenie
musí by vykonané do 3 dní od predloženia faktúry, inak sa má za to, že objednávate
s faktúrou súhlasí.

l. VI.
Odovzdanie diela
1.
2.

Zhotovite vyzve na prevzatie diela objednávate a písomne, najmenej 5 pracovných dní
vopred.
O odovzdaní diela bude spísaný spolo ný zápis, z ktorého bude zrejmý stav diela, t. j.
rozsah zrealizovaných prác.
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3.
4.

Vady diela, ktoré budú zrejmé pri odovzdaní, musí objednávate vytknú (oznámi )
zhotovite ovi už v zápise o prevzatí.
Pred odstránením vytknutých vád nie je objednávate povinný dielo alebo jednotlivé
práce, opravy alebo úpravy prevzia a zaplati za ich vykonanie.

l. VII.
Záruka za akos
1. Záru ná doba stavby je dohodnutá na 60 mesiacov. Záru ná doba za ína plynú d om
odovzdania a prevzatia diela.

l. VIII.
Zmluvné pokuty
a)
b)

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách:
pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu dokon enia diela zhotovite zaplatí
objednávate ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý de omeškania,
pri omeškaní objednávate a so zaplatením ceny za vykonanie diela po jeho prevzatí
zaplatí zhotovite ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej iastky za každý de
omeškania.

l. IX.
Osobitné dojednanie
1. Zhotovite nesie plnú a výlu nú zodpovednos za zdravie a jeho ochranu pri práci u
pracovníkov ním poverených vykonávaním diela. Zhotovite znáša všetky nároky týchto
osôb vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných platných právnych predpisov.
2. Zhotovite diela môže poveri jeho vykonaním inú právnickú alebo fyzickú osobu.
Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotovite zodpovednos , akoby dielo vykonával
sám.
3. Zhotovite je povinný vies na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným
zákonom a vyhláškou MŽP SR .453/2000 Z.z. od d a prevzatia staveniska až do
odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby.

l. X.
Doplnenie, zmena a zrušenie zmluvy
1. Túto zmluvu možno doplni , meni alebo ju zruši iba písomným dodatkom uzatvoreným
na základe dohody zmluvných strán.
l. XI
Osobitné podmienky plnenia zmluvy
1 Zhotovite sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávate predmetnej zákazky bude
potrebova navýši svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade
zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste
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realizácie predmetnej zákazky ( obec, okres, VÚC).
2. Forma zamestnania týchto osôb nie je ur ená, t.j. môže sa jedna o pracovný pomer na
kratší pracovný as ( na dobu ur itú alebo neur itú ), o dohodu o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru at .

l. XI.
Závere né ustanovenia
1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatnými právnymi
predpismi SR.
2.

Zmluva môže by zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými
zástupcami zmluvných strán za predpokladu, že uvedené nebude odporova príslušným
ustanoveniam zákona . 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

3.

Zmluva je vyhotovená v 5 výtla koch z toho 2 pre objednávate a, 2 pre zhotovite a a 1
pre RO-PPA.

4.

Predmet zmluvy je spolufinancovaný formou nenávratného finan ného príspevku, preto
je dodávate , povinný umožni oprávneným kontrolným zamestnancom vykona vecnú
kontrolu a kontrolu dokumentov v súvislosti s realizáciou projektu vo vz ahu k predmetu
obstarávania po as trvania realizácie projektu a po dobu ur enú riadiacim orgánom aj po
skon ení realizácie projektu. Zmluva nadobúda ú innos po splnení odkladacej
podmienky, ktorá spo íva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a ú innej zmluvy o
poskytnutí nenávratného finan ného príspevku medzipríslušným vykonávate om pomoci
a príjemcom pomoci, ktorým je objednávate , a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie
nenávratného finan ného príspevku z programu rozvoja vidieka SR 2014 2020. V
prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finan ný príspevok v rámci uvedeného
programu, verejný obstarávate si vyhradzuje právo využi inštitút odkladace podmienky
a následne zmluvu anulova

5. Ú astníci prehlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony, že si zmluvu pre ítali a jej
obsahu porozumeli, uzavierajú ju slobodne a vážne, ur ite a zrozumitelne, nie v tiesni, nie
v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu by ou bez výhrad
viazaní ju podpisujú na všetkých jej štyroch rovnopisoch.

V ……….……, d a …………...2016.

V ......................., d a...............2016

Objednávate :

Zhotovite :

…………………………….......

…………………………
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