ZMLUVA O DIELO
na uskutočnenie stavebných prác na akcii:
„Prístavba Materskej škôlky v obci Veľká Lúka“
uzatvorená podľa § 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 predpisov

I. Zmluvné strany
Objednávateľ:

Obec Veľká Lúka
Sídlo: Veľkolúcka 39, 962 31 Veľká Lúka
zastúpený: Ing. Andrea Chromeková
IČO: 35660074
DIČ: 2021329596
bankové spojenie: Prima Banka,a.s.
číslo účtu: 1205407001/5600

a
Zhotoviteľ:

Marek Gerö – OSP- BB
sídlo podnikania: Mlynská 5230/39, 974 09 Banská Bystrica
štatutárny orgán: Marek Gerö
IČO:
45 901 791
DIČ:
1083150860
IČ DPH:
SK1083150860
Zapísaný v:
Živnostenskom registri OÚ Banská Bystrica, č. 620-31661
bankové spojenie: VÚB Banka
IBAN:
SK6502000000002815702555
BIC:
SUBASKBX
Kontakt:
+421905817361
e-mail:
ospbb@centrum.sk

1. Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“).
2. Verejný obstarávateľ na predmet tejto zákazky použil postupy zadávania podlimitných
zákaziek zverejnené vo Vestníku VO č. 123/2016 zo dňa 28.6.2016, zn. 10248- WYP.
3. Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany, a že
označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu
zapísanému v obchodnom/živnostenskom registri.
II. Všeobecné ustanovenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. III
tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi
dojednanú cenu podľa článku V tejto zmluvy.
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III.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa zrealizovať objednávateľovi stavebné práce
v zmysle súťažnej ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej aj len “ Prístavba
Materskej škôlky v obci Veľká Lúka“). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné
množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie
diela podľa tejto zmluvy.
2. Opis predmetu obstarávania „Prístavba Materskej škôlky v obci Veľká Lúka“ je uvedená
v Prílohe č.1 a v Prílohe č. 6 Zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a ktorá je
definovaná opisom predmetu zákazky, výkazom výmer a projektom stavby, ktorý vypracoval
ING. ARCH. BEÁTA MIKUŠOVÁ, prostredníctvom dodávateľa ARCH-AT s.r.o. Zvolen.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy objednávateľovi zrealizovať a objednávateľ sa
zaväzuje riadne za zrealizované práce a dodávky zaplatiť.
IV.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl.
III tejto zmluvy s termínom začatia plnenia po podpísaní tejto Zmluvy oboma zmluvnými
stranami a s termínom predpokladaného plnenia do 3 mesiacov od účinnosti tejto Zmluvy,
najneskôr však 31.10.2016 musí byť odovzdané dielo s predloženými dokladmi podľa článku
VI. tejto zmluvy, zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje, že od 1.9.2016 zabezpečí prevádzkyschopný
stav súčasnej Materskej školy v obci Veľká Lúka s počtom detí 20 detí. Pracovná doba je
určená v dňoch pondelok až sobota 6:00 až 21:00. hod.
Zhotoviteľ
poveruje
výkonom
funkcie
stavbyvedúceho: Ján Vrbiar, kontakt
0905 800 640.
2. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú
súčinnosť.
3. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť zhotovením časti diela inú osobu (subdodávateľa). Uvedené
sa vzťahuje na všetky práce na zhotovovanom diele. Zoznam subdodávateľov (Príloha č.4)
Zhotoviteľ predloží Zoznam subdodávateľov k podpisu zmluvy a počas plnenia zmluvy vždy
najneskôr dva (2) kalendárne týždne vopred pred dňom začatia vykonávania prác,
vykonávaných označeným subdodávateľom. Zároveň Zhotoviteľ predloží doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti subdodávateľa podľa § 41 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr
v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť verejnému
obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a uviesť podiel zákazky, ktorý Zhotoviteľ zadal tretím
osobám, identifikačné údaje subdodávateľa a predmety subdodávok a predloží doklady
ktorým preukáže, že subdodávateľ spĺňa najneskôr v čase plnenia Zmluvy o dielo
podmienky osobného postavenia podľa § 40 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.. Platí
teda to, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 32
v nadväznosti § 40 zákona o verejnom obstarávaní, čo si v prípade pochybností môže overiť
objednávateľ sám vyžiadaním si potrebných dokladov podľa § 32, príp. zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov podľa § 152 a násl. zákona o verejnom obstarávaní. V prípade
porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr.
neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky
podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní, má právo Objednávateľ odstúpiť od tejto zmluvy
a má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 10% z ceny predmetu zákazky za
každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.
5. Zhotoviteľ je povinný na písomné vyžiadanie Objednávateľa v primeranej lehote predložiť
doklady o spôsobilosti jeho subdodávateľov k zhotoveniu diela.
6. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky, znemožňujúce mu pokračovanie prác na diele, je povinný
bezodkladne to oznámiť Objednávateľovi zápisom do stavebného denníka.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať v plnení diela podľa Návrhu technického riešenia, ktorý
tvorí Prílohu č. 6 ako neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Prístavba Materskej škôlky v obci Veľká Lúka

2

V.

Cena diela

1. Cena za vykonanie diela alebo jeho časti Zhotoviteľom (t.j. cena prác) je stanovená dohodou
oboch zmluvných strán určenej na základe zadávania podlimitnej zákazky v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní a zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov a jeho vykonávacích predpisov a v súlade so zákonom o DPH § 69, ods. 12)
„prenesenie daňovej povinnosti“.
Cena za vykonanie diela je stanovená na základe rozpočtu spracovaného podľa výkazu výmer
v súťažných podkladov a PRÍLOHY č.2 Návrhu na plnenie kritérií, ktorá je neodeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy.
Cena diela bez DPH 127 824,45 EUR
Slovom Jednostodvadsaťsedemtisícosemstodvadsaťštyri eur 45 centov
Celková cena diela s DPH: 153 389,34 EUR
Slovom Jednostopäťdesiattritisíctristoosemdesiatdeväť eur 34 centov
2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela alebo jeho časti podľa faktúry
vystavenej Zhotoviteľom, na základe Objednávateľom odsúhlaseného súpisu prác a dodávok
s rekapituláciou finančného plnenia do 60 dní odo dňa vystavenia faktúry podľa PRÍLOHY
č.1 Prístavba materskej škôlky v obci Veľká Lúka (nacenený výkaz – výmer ) ako rozpočtu
diela, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

VI. Dodacie a osobitné podmienky
1. Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a
dodávky, odborné posudky, certifikáty, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré
budú potrebné či už pri realizácii, alebo k prevzatiu diela.
2. Cena dohodnutá v článku V kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne
dohodnutých kvalitatívnych parametrov, dodacích a platobných podmienok podľa tejto
zmluvy a súťažných podkladov a to najmä:
1.1 technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
2.1.1 súvisiacich technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky
2.1.2 normách a technických podmienkach, uvedených v projekte pre realizáciu diela, v
súťažných podmienkach, v súťažných podkladoch,
1.2 podmienok realizácie diela, ktoré zahŕňajú najmä:
1.2.1 náklady na prevádzku, údržbu,
1.2.2 náklady na odvoz a poplatky za uloženie odpadu a stavebnej sute,
1.2.3 náklady na odvoz prebytočného materiálu,
1.2.4 náklady na zriadenie a používanie telefónu, prípadne internetu pre potreby vykonania
diela,
1.2.5 náklady na stráženie pracoviska,
1.2.6 náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas vykonania diela,
1.2.7 náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas vykonania diela,
1.2.8 náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu vykonania diela,
1.2.9 náklady na poistenie diela,
1.2.10 náklady na colné a dovozné poplatky,
1.2.11 náklady na vlastnú dopravu,
1.2.12 náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných
komunikácií,
1.2.13 náklady na dočasné dopravné značenie počas vykonania diela,
1.2.14 náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na pracovisku a v jeho bezprostrednom okolí,
1.2.15 Náklady na uzavretie Zmluvy na výkon autorského dozoru s projektantom stavby Ing.
arch. Beátou Mikušovou
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3. Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, materiálový
rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli predložené :
3.1 výkaz výmer;
3.2 súťažné podmienky (podklady)
Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela vykonané zmeny podľa
požiadaviek na špecifikáciu uvedenú v Prílohe č.1 tejto zmluvy.
4. V prípade, že pri realizácii diela príde k zmenám, doplnkom, redukcii alebo rozšíreniu
predmetu diela len na základe požiadaviek objednávateľa, je objednávateľ povinný odovzdať
zhotoviteľovi vypracovaný a odsúhlasený súpis týchto zmien, ktorý zhotoviteľ ocení podľa
jednotkových cien uplatnených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany uzatvoria dodatok
k zmluve po dohodnutí novej ceny diela v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
5. V prípade, že sa pri realizácii vyskytnú nepredvídané práce a práce naviac, ktoré nebolo
možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy, je nutné s
tým oboznámiť objednávateľa a musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom a potvrdené
oprávnenými osobami v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhotoví protokol prác a dodávok
naviac, ku ktorému sa vyjadrí objednávateľ. Ak má protokol vady, vráti sa zhotoviteľovi na
prepracovanie.
6. Realizácia predmetu zákazky zahŕňa záväzok uchádzača dodať aj všetky doklady potrebné ku
kolaudácii stavby, k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných
právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na
predmet zákazky a to:
a) 2 x projekt skutočného vyhotovenia stavby potvrdený dodávateľom stavby,
b) 1 x zápis o odovzdaní a prevzatí stavby,
c) 1 x atesty zabudovaných materiálov a výrobkov,
d) 1 x protokoly o skúškach a príslušné revízne správy
7. Uchádzač musí pri plnení tejto zákazky postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi
SR a EÚ (najmä so Stavebným zákonom a pod.).
8. podpisom objednávateľ na zhotoviteľom predloženom súpise vykonaných prác a dodávok. Deň
podpisu súpisu vykonaných prác a dodávok sa považuje za deň odovzdania diela alebo jeho
časti.
9. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému
dielu a sú potrebné na prevzatie a na užívanie diela alebo jeho časti, ako aj ďalšie doklady
ustanovené v Zmluve.
10. Objednávateľ je povinný uskutočnené dielo alebo jeho časť v súlade so Zmluvou prevziať.
Objednávateľ má právo odmietnuť dielo, ak nezodpovedá špecifikácii určenej v Prílohe č. 1
Zmluvy alebo sa nezhoduje s predloženou ponukou Zhotoviteľa , alebo Objednávateľovi neboli
odovzdané všetky potrebné doklady.

VII.

Záručná doba a reklamačné podmienky

1. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu
súpisu vykonaných prác a dodávok objednávateľom.
2. Chyby zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 14 dní
od ich písomného oznámenia objednávateľom.
3. V prípade havarijného stavu, chyby zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ
zaväzuje odstrániť ihneď, najneskôr však do 24 hodín, pokiaľ sa s objednávateľom písomne
nedohodne inak.
VIII. Sankcie
1. Ak zhotoviteľ nezhotoví dielo alebo jeho časť riadne a v dohodnutom termíne, uhradí
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % ceny diela pri nedodržaní lehoty plnenia
prác zadaného písomne Objednávateľom.
2. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby reklamované v záručnej dobe v termíne podľa čl. VII. uhradí
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý deň omeškania.
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Pristavba materskej Skdlky v obci Velk6 Lrika
Obec Vel'k6 Lirka
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