
ZMLUVA 0 DIELO
uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávanĺ v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva")

Číslo zmluvy objednávateľa:        1/2020

Obiednávatel':

Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spoj enie:
Čĺslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:

Telefón, fax:
e-mail:

Zhotovitel':

Názov:
Sídlo podnikania:
Zastúpený:

Vedený:

IČO:
DIČ:
IČ DPH :
Bankové spoj enie:
Číslo účtu:
IBAN:
Oprávnené osoby pre
rokovanie vo veciach technických
a vo veciach zmluvných :
Telefón:
e-mail:

(ďalej len zhotoviteľ")

Zmluvné strany

Obec Polina
Polina 78, 982 62 Gemerská Ves
Ján Punka,  starosta obce
vÚB
23129392/0200
SK06 0200 0000 0000 2312 9392
00650170
2021125238

0903463858
obecpolina@gmail.com

KOSTAV KL s.r.o.
Abovce 32, 98044 Abovce
Ladislav Kovács

Obvodný úrad Rim. Soboba odbor Živnostenskeho podnikania

47117338
2;ff23]ť]2S2,
SK2023757252
Slovenská sporitelňa a.s.
5053923354/0900
SK13 0900 0000 0050 5392 3354

Ladislav Kovács
0905206626
1cou7@gmail.com

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej spoločne označujú aj ako ,zmluvné strany".



1.
Preambula

1.  Zmluvné  strany  uzatvárajú túto  zmluvu ako  výsledok postupu verejného  obstarávateľa (v tejto
zmluve uvedeného ako objednávateľ) pri zákazke na vykonanie diela v zmysle zák. č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní v znenĺ neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO").

2.  Na základe  úspešnej    ponuky  zhotoviteľa vo verejnom  obstarávaní  uskutočnenej  podľa zákona
o VO, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto zmluvy za účelom vykonania diela v súlade
s článkom 11. zmluvy a prilohami zmluvy.

H.
Predmet mluvv

1.   Predmetom tejto zmluvy ja záväzok zhotovitel'a vykonať pre objednávateľa dielo, a to:
„Rekonštrukcia strechy na obecnej budove - bývalej školy" (ďalej len „dielo").

Míesto vykonania dielaje adresa:  Obec Polina

2.   Zhotoviteľ je  povinný  vykonať  dielo  v súlade  s touto  zmluvou,  špecifikovanou v bode  1  tohto
článku zmluvy,  prílohou č.  1  zmluvy,  ako  aj  v súlade  s kritériami  stanovenými  platnými  STN.
Zhotoviteľ  dodrží  všeobecné  záväzné  právne  predpisy,  dojednarie  tejto  zmluvy,  vyjadrenia
verejnoprávnych orgánov  a poverených organizácií.  Vykonané  práce  a použitý  materiál  musia
vyhovovať požiadavkám STN a požiadavkám výrobcov výrobkov a zariadení. Musia mat' certifikát
preukázania zhody podl'a  Zák. č. 264/1999 Z. z. ktorým sa potvrdzuje zhoda uvedených vlastností
s právnymi predpismi, technickými nomami a dokumentmi, ako sú bezpečnost' obsluhy, finkčná
spôsobilosť, hygienická nezávadnost', mechanická pevnosť a stabilita, v konfigurácii s rozmemi a
parametrami proj ektu. Doklady (certifikáty) dodávateľ odovzdá do temínu preberacieho konania,
vrátane   poddodávateľov.   V pripade   porušenia  tejto  povinnosti   zhotoviteľa,  je   objednávateľ
oprávnený okamžite od zmluvy odstúpit'.

3.   Zhotoviteľ dielo vykoná vo vlastnom mene a  na vlastnú zodpovednosť.

4.    Objednávateľ  sa  zaväzuje  riadne  a včas  vykonané  dielo  prevziat'  a zaplatiť  zaň  zhotoviteľovi
dohodnutú cenu.

Im
Termín vvkonania diela

i.   Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s vykonávaním diela v lehote najneskôr do iij:jÉEÉÉiľ|ÉE dní odo
dňa  nadobudnutia  účinnosti   zmluvy,   a dielo  vykonat'  a odovzdat'  objednávateľovi  v lehote
najneskôr do i\É]ž,ižŤÉ-d od nadobudnutia platnosti a účinnosti podpísanej zmluvy a odovzdania
staveniska.

2.   Termĺny  uvedené  v bode  1  tohto  článku  zmluvy  sa  môžu  predĺžit'  o  čas  prekážok  na  strane
obj ednávateľa, na základe dohody zmluvných strán.

3.   Vykonanie a odovzdanie diela pred termínom dohodnutým v tejto zmluve,je možné po vzájomnej
dohode zmluvných strán.



IV.
Cena diela

1.   Cena za vykonanie dielaje určená na základe výsledku verejného obstarávania, v súlade s ponukou
zhotoviteľa, a v súlade so zákonom č.  18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších zmien a doplnkov

Cena bez DPH zacelýpredmetzákazky:

13 244,24 EUR

Hodnota DPH: 2 648,85 EUR

Cena vrátane DPHzacelýpredmetzákazky:

15 893,09 EUR

2.    Cena za vykonanie diela je doložená podrobnou kalkuláciou zhotoviteľa, ktorá tvori Prilohu č.1
tejto zmluvy.

3.   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cem za vykonanie diela je cena úplná, konečná, a sú v nej  zahmuté
všetky náklady, ktoré zhotoviteľovi pri vykonávanĺ diela vzniknú.

V.
Fakturácia a splatnost' cenv

1.   Zhotoviteľje oprávnený vystaviť  fald[úm za vykonanie diela alebo časti diela po prevzatí prác t.j.
po podpise Zhotoviteľom predložených a Objednávateľom odsúhlasených súpisov prác. Prilohou
fáktúry musí byt' súpis vykonaných prác.

2.    Splatnosť fáktúpr je do 30 dnĺ od doručenia faktúry.  Spôsob platby je bezhotovostným prevodom
na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví. Za deň úhrady sa považuje deň pripĺsania dlžnej sumy na
účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví zmluvy. Záloha sa neposkytuje.

3.Ľ#:i=dsepEast?:;|:ži:oosäodw#:ho.buf#.vva::lio.vá#eaťuo:mľ:|s|o:3ťĹm;v#:rĺgn:|nnýydpo.k#;

vystavovanej strany s týmito údajmi:
>        Označenie ,Faktúra"
>IČO
>         náležitosti podľa § 71  ods. 2 zák. č. 222/2004 Z.z. o DPH  v znení neskorších predpisov
>        číslo zmluvy (vrátane platných dokladov)
>        deň vystavenia fálstúry
>        deň odoslania fáktúry
>        temín splatnosti fáktúry
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>         konštantný symbol
>       fomu úhrady
>        sumu k úhrade
>         meno, podpis a telefonické spQjenie zodpovedného zamestnanca vystavovateľa
>        pečiatku vystavovateľa fáktúry
>        miesto výkonu prác

4.   V pripade,  že  faktúra nebude  obsahovať dohodnuté  náležitosti  a prilohy,  faktúra sa vracia bez
zaplatenia. Oprávneným vrátením fáktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie celá odo
dňa doručenia opravenej (novej ) faktúry.

VI.
Osobitné doiednania

1.     Staveniskom  sa na účely  tejto  zmluvy  rozumie priestor,  v ktorom  bude  zhotovitel' vykonávať
dielo.

2.     Zmluvné  strany   sa dohodli,  že vzhľadom  na  skutočnost',  že  zhotoviteľ bude vykonanie  diela
realizovat'  aj  uskutočnením  stavebných  prác,    je  povinný    zapisovat'  všetky  stavebné  práce
v časovom slede tak, ako sa vykonali. Na základe súpisu vykonaných stavebných prác, zhotoviteľ
vystaví obj ednávateľovi faktúm za vykonanie diela.

3.     Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odpady vzniknuté pri vykonaní diela zhodnotí, zneškodnĺ alebo uloží
na riadenej skládke odpadov na vlastné náklady.

VH.
Vvkonávanie prác. odovzdanie diela

1.    Objednávateľ má právo kontrolovať vykonávanie diela zhotovitel'om, t.j. stavebné práce, dodávku
materiálov, a zhotoviteľa upozornit' na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej
lehote.

2.   Zhotoviteľ  bude  vykonávať  dielo  v pracovných  dňoch  a počas  pracovnej  doby  objednávateľa.
Zhotoviteľ je v prípade potreby, oprávnený vykonávat' díelo aj mimo pracovných dní a pracovnej
doby objednávateľa, len s predchádzajúcim  súhlasom objednávateľa.

3.   Zhotoviteľ  v plnej   miere  zodpovedá  za  vykonarie  diela,  ako  aj   za poriadok  na  stavenisku,

::ä::rneo:á3eo#l:zzg:ž;aežj#tĹ?:i:iô;,bki::e;|Saa.ScJÍT::Lvye#amc.avno#vŕ;e::cz#:.vÉúau|eľ
`,

sa  zhotoviteľ    zaväzuje  dodržiavat'  hygienické  predpisy,  a zabezpečit'  stavenisko  z hl'adiska
bezpečnosti práce, požiamej ochrany a životného prostredia.

4.   Počas vykonávania diela musia všetky odbomé práce vykonávat' zamestnanci zhotoviteľa, alebo
jeho subdodávatelia, ktori majú prislušnú kvalifikáciu.

5.   Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní diela dodržiavat' všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky
zákony a ich vykonávacie vyhlášky. Pokiaľ porušením týchto povinností vznikne akákoľvek škoda,
znáša všetky vzniknuté náklady do preukázanej výšky zhotoviteľ.

6.    Zodpovednosť  za  pripadnú  škodu,  ktorá vznikne  na  diele  činnosťou zhotoviteľa  alebo  vyššou
mocou v priebehu realizácie znáša zhotoviteľ. Po vykonaní diela riadne a včas, zhotoviteľ písomne
vyzve objednávateľa na jeho prevzatie, pričom vo výzve presne uvedie dátum a čas odovzdania
diela.
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7.    0 odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu preberací protokol, ktorý sú povinní podpĺsat'
zástupcovia obidvoch zmluvných  strán.  V   protokole  musí  objednávateľ výslovne  prehlásiť,  či
dielo preberá alebo nie, a pokial' nie, z akých dôvodov. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo,
ktoré má vady, t.j. nebolo vykonané v súlade s touto zmluvou ajej prilohami.

Vm.
Zodpovednost' za vadv. záruka. škodv

1.   Zhotovitel' zodpovedá za vady vzniknuté na diele, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako aj
za vady, vzriknuté po prevzatí diela, ktoré vznikli z dôvodu porušeria povinností zhotoviteľa.

2.   V pripade výskytu vady na diele, je objednávateľ povinný bez zbytočného odkladu ako vadu zistí,
písomne o nej  infomovat' zhotoviteľa (reklamácia).  V písomnom oznámení  objednávateľ opíše
vzniknutú  vadu,   ako  aj   to  ako   sa  prejavuje.   Zhotoviteľ  je  povinný  vadu  diela  nahlásenú
objednávateľom,    odstránit'    bezplatne,    ato    vlehote    na    odstránenie    vady    dohodnutej
s objednávateľom,  najneskôr  však  v lehote  do  20   dní   od  uplatnenia  reklamácie.   V prípade
porušenia  uvedenej  povinnosti  zhotoviteľa,  je  objednávatel'  oprávnený  od  zmluvy  okamžite
odstúpiť.  Objednávateľ je  oprávnený  od  zmluvy  okamžite  odstúpiť  aj  v pripade,  ak je  vada
neodstrániteľná.

3.   Záručná lehota na dielo zrealizované zhotoviteľom je 24 mesiacov a začína plynút' odovzdanĺm a
prevzatím diela. Záručná lehota však neplynie v čase, počas ktorého objednávateľ nemohol dielo
užĺvat' pre vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záručná lehota na materiál a na výrobky,
ktoré  sú  súčast'ou diela, ale zhotoviteľ nemôže ovplyvniť ich dĺžku záruky, bude podľa lehoty
uvedenej výrobcom na záručnom liste.

4.   Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi pristup do priestorov, kde sa majú reklamované
vady odstraňovat'.  0 presnom časovom postupe odstraňovania záručných vád sa zmluvné strany
dohodnú písomne.

5.   Ak zhotoviteľ nenastúpi k odstráneniu oprávnene reklamovanej  vady v dohodnutom temíne, je
objednávatel' oprávnený poveriť odstránenĺm vady inú odbomú organizáciu -fimu. Všetky takto
vzniknuté   náklady   je   zhotoviteľ   povinný   objednávatel'ovi   uhradit',   ato   do   výšky   ceny
porovnateľných prác za porovnateľných obchodných podmienok, ako by ich vykonával zhotoviteľ.

IX.
Vvššia moc

1.    Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú pripady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu
ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy. Za vyššiu moc sa
považujú    aj    povetemostné    podmien]qr    znemožňujúce    riadne    plnenie    zmluvy    bežným
technologickým spôsobom.

X.
Ukončenie platnosti zmluvv
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1.         Platnost' zmluvy je  možné  ukončit' na  základe  vzájomne  uzavretej  písomnej  dohody,  alebo
odstúpením od zmluvy.

XI.
OdstúDenie od zmluvv

1.   Ak sa porušenie zmluvnej  povinnosti  zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy  alebo
v zmysle § 345 0bchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od
zmluvy  odstúpiť,  pokiaľ to  oznámi  písomne  druhej  zmluvnej  strane  bez  zbytočného  odkladu,
najneskôr však do 30 dnĺ po tom, ako sa o porušení dozvedela.

2.   Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnenĺ zmluvných povinnostĺ naďalej trvá, alebo
nevyužije  v lehote  právo  od  zmluvy  odstúpiť,  môže  od  zmluvy  odstúpiť  len  spôsobom  pre
nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 0bchodného zákonníka.

3.   Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje nesplnenie/porušenie povinností
vyplývajúcich najmä z článkov čl. 11,111, V, VII, VIIl zmluvy.

4.   Zhotoviteľ  je oprávnený odstúpiť od zmluvy,  ak objednávateľ neplní zmluvné povinnosti, a tým
zhotoviteľovi znemožňuje  realizáciu diela podl'a čl. 11. Zmluvy.

5.   Odstúpenie  od  zmluvy  musí  byť  oznámené  pĺsomne.  V odstúpení  musí  byť  uvedený dôvod,
pre ktorý  strana odstupuje od zmluvy.

6.  Odstúpenĺm  od  zmluvy  zmluva  zaniká,  dňom  doručenia  prejavu vôle oprávnenej strany druhej
zmluvnej strane.

m.
Zmluvné Dokutv

1.   V pripade, že zhotovitel'  nedodržĺ čas plnenia dohodnutý v tejto zmluve, objednávateľ má právo
účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za vykonanie diela za každý deň
omeškania.

2.    V pripade, že zhotoviteľ nedodržĺ čas plnenia dohodnutý v tejto zmluve ods. VIII. 2., objednávateľ
má právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05  % z ceny za vykonanie diela za
každý deň omeškania.

3.   Úroky  z omeškania,   resp. zmluvnú  pokutu,  dojednané  touto  zmluvou  hradí  povinná  strana
nezávisle  na tom,  či  a v akej  výške  vznikne v tejto  súvislosti  škoda,  ktorú je  možné  vymáhať
samostatne.

Xm
Záverečné ustanovenia

1.   Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dri jej zverejnenia podľa zákona č. 546/2010 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č.40/1964  zb.  Občiansky  zákonník v znení  neskorších  predpisov,  a ktorým  sa  menia,  dopĺňajú
niektoré zákony.
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2.   Pokiaľ  nebolo  v  zmluve  dohodnuté  niečo  iné,  riadia  sa  právne  vzt'ahy  a  pomery  zo    zmluvy
vyplývajúce a vznikajúce Obchodným zákonníkomg ako aj  zákonom č.  50/1976 Zb.  o územnom

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.

3.   Zmluvné strany sa dohodli, že záväzky z tejto zmluvy prechádzajú aj na ich právnych nástupcov.

4.   Účastníci  zmluvy  týmto  vyhlasujú,  že  sa  s touto  zmluvou  riadne  oboznámili,  táto  zmluva
zodpovedá  ich  slobodnej  vôli,  uzatvárajú ju  dobrovoľne  a na  znak  súhlasu  sjej  obsahom ju

podpisujú.

5.   Zmluva   je   vypracovaná   v štyroch   rovnocenných   vyhotoveniach,   z   ktorých   objednávateľ
nadobudne 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

6.    Táto zmluvaje povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č.  211/2000 Z.z.  o slobodnom prístupe
k infomáciám a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov, v znenĺ neskorších predpisov.

7.   Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu, vrátane príloh,
na webovej stránke obce Polina.

8.   Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti, ktoré má doručit'mude doručovať v zmysle tejto
zmluvy, ako aj po jej skončenĺ jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane, budú doručované na
adresu  uvedenú v záhlaví  zmluvy.  Písomnosti  budú  doručované  osobne  alebo  prostrednĺctvom
pošty doporučene, pričom zásielka (pĺsomnosť) sa bude považovat' za doručenú dňom jej prevzatia
adresátom - zmluvnou stranou, dňom, kedy zmluvná strana odmietne osobne doručovanú alebo
poštou   doručovanú   zásielku   prevziat',   alebo   dňom,   kedy   pošta  vráti   doručovanú  zásielku
odosielajúcej  zmluvnej  strane  ako nevyžiadaná v odbemej  (úložnej)  lehote  alebo  s oznámením
adresát neznámy, prípadne ako zásielku nedoručenú.

9.   Neoddelitel'nou súčasťou zmluvy je Príloha č.  1 - Súpis dodávok a prác

Vpolinej ,  dňa:  17.09.2020

Objednávateľ:

11J,hQtl_L
v Tán Punka

starosta obce
ťi..._.±-,-`

V polinej,  dňa:  17.09.2020

Zhotoviteľ:

KOSTAV KL §.ľ.o.
980 44 Abovce

IČO: 47117338 DIČ:  20
Mobil: 0905 206

konateľ

7ťfl2:S1
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