Zmluva o dielo č.
Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/91 v platnom znení
Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva) za účelom realizácie stavby:
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v obci Unín

Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obchodné meno: Obec Unín
Sídlo:
908 46 Unín 332
Štatutárny orgán:
Ján Palkovič – starosta obce
IČO:
00310107
DIČ:
2021093921
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:
SK71 5600 0000 0026 0315 9001
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny orgán:
Zástupca vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zápis v OR
(ďalej len „zhotoviteľ“)
PREAMBULA
Objednávateľ na zabezpečenie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) – zákazka s nízkou
hodnotou. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka úspešného uchádzača
v predmetnom verejnom obstarávaní a kompletná dokumentácia z verejného obstarávania.
Zhotoviteľ a Objednávateľ (ďalej v zmluve aj len „Zmluvné strany“ ) v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov, najmä v súlade s ustanoveniami §§ 536 až 565, uzatvárajú túto Zmluvu o dielo.
Článok I.
Zastupovanie zmluvných strán

1.1 Zástupca Objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou
vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela: ...................., tel.:
................................., e-mail: obecunin@gmail.com.

1.2 Zástupca Zhotoviteľa, poverený riadením stavebných prác, koordináciou a riešením
všetkých problémov súvisiacich s realizáciou diela: ............................, tel.:............................,
e-mail ............................. .
Títo uvedení zástupcovia sú oprávnení konať vo veciach technických. Zmena osôb
zastupujúcich obe strany vo veciach technických, musí byť vykonaná písomne formou
dodatku k tejto Zmluve
Článok II.
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas
dielo „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v obci Unín“ (ďalej len „dielo“), podľa projektovej
dokumentácie vypracovanej AJRAS spol. s r.o., hlavný projektant Ing. Boris Aresta, 11/2018
a v rozsahu cenovej ponuky – nacenený výkaz a výmer, ktoré sú prílohami tejto zmluvy (ďalej
len „rozpočet“) a tiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace
doklady týkajúce sa najmä realizácie diela a jeho kvality.
2.2 Dielo bude realizované na základe platného stavebného povolenia.
2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo s odbornou starostlivosťou podľa
podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád
a nedorobkov, a odovzdať zhotovené dielo
objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.
2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo s odbornou starostlivosťou podľa
podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené dielo
objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.
2.5 Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade so svojou predloženou ponukou, podľa projektovej
dokumentácie vrátane všetkých jej príloh, podľa pokynov objednávateľa, podľa podmienok
tejto zmluvy, v súlade s technologickými postupmi prác zhotoviteľa písomne odsúhlasenými
objednávateľom, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo stavebných a iných úradných
povolení týkajúcich sa diela a ďalšími povoleniami a rozhodnutiami týkajúcimi sa predmetu
zmluvy vydanými do dňa uzatvorenia tejto zmluvy, ako aj vydanými po uzatvorení tejto zmluvy,
v súlade s platnými technickými normami, platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi, ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi.
2.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú
mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnej realizácii diela
a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.
2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho príjazdovými, dopravnými a skladovacími kapacitami).
2.8
Predmetom zmluvy je/sú aj:
a) všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN normami spojené s
realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale
nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov pre protokolárne
odovzdanie diela, v požadovanom rozsahu,

b) výkon koordinácie z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v
rozsahu podľa zákona č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách pri stavebných prácach,
c) potvrdenie správcu skládky o prijatí stavebných odpadov, ktorý bude prílohou Protokolu o
odovzdaní diela.
Článok III.
Cena a platobné podmienky
3.1
Cena predmetu Zmluvy špecifikovaná v Prílohe tejto Zmluvy, je stanovená na základe
výsledku verejného obstarávania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3.2
Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou
predmetu diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne
splnenie Zmluvy a že pri stanovení ceny:
a) prekontroloval zadanie,
b) preveril miestne podmienky,
c) v zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na Objednávateľa známe ku
dňu uzavretia tejto Zmluvy.
3.3
Jednotkové ceny v ponuke sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na
realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela. Jednotkové ceny sú uvedené a
stanovené bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre
prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných
Objednávateľom.
Cena predmetu Zmluvy
.....................................

je ..................................EUR bez DPH,

slovom:

DPH v EUR............................., slovom:.........................................
Cena
......................

za premet Zmluvy ..............................................EUR s DPH, slovom:

3.4
V stanovenej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa vrátane nákladov na
dopravu, montáže, či inštalácie, ktoré sú spojené s realizáciou predmetu Zmluvy do miesta
dodania. Cena zahrňuje všetko, čo je k zhotoveniu predmetu Zmluvy potrebné a to
predovšetkým:
a) nákladov na riadne dokončenie stavebných prác,
b) nákladov a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, vodu,...), skládok a nákladov s
tým spojených, ak to predmet Zmluvy vyžaduje,
c) nákladov na vytýčenie a ochranu inžinierskych sietí, ak je relevantné a aplikovateľné
d) všetkých súbežných nárokov Zhotoviteľa, ako aj obchodných prirážok,
e) nákladov na dopravu a colné poplatky,
f) nákladov a poplatkov za odvoz prebytočného materiálu, odpadu a sute z realizácie
stavebných prác,
l) nákladov na poistenie,
m) zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.

3.5
Cenu je možné meniť len na základe písomného dodatku k Zmluve, odsúhlaseného
oboma Zmluvnými stranami, a to len v prípade legislatívnych zmien v oblasti daňových,
colných, prípadne iných právnych predpisov, ovplyvňujúcich tvorbu ceny na základe zvýšenia,
resp. zníženia ekonomicky oprávnených nákladov a ich náležitého dokladovania
a preukázania.
Cena môže byť prekročená len v týchto dole uvedených prípadoch:
a) ak Objednávateľ bude požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom
rozpočtu alebo z neho podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác,
b) ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH.
3.6

3.7
Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovitom rozpočte nevykonajú zo
strany Zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z
ceny odpočítané a to v stanovenej cene podľa položkovitého rozpočtu podľa bodu 3.1 tohto
článku.
3.8 Ak sa pri vykonaní prác objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto
činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy, môže sa Zhotoviteľ domáhať
primeraného zvýšenia celkovej ceny o takto vzniknuté práce nad rámec rozpočtu. Práce nad
rámec rozpočtu môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého a očíslovaného
dodatku k tejto Zmluve. Takáto zmena pôvodnej Zmluvy musí byť v súlade s ustanovením §
18 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).
3.9 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 3.7 a 3.8 tohto Článku sa tieto
práce vzájomne započítajú.
3.10 Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa Zmluvy o dielo
bude nasledovný:
a) každá zmena vyvolaná Objednávateľom oproti nacenenému položkovitému
rozpočtu (ďalej „rozpočet“), bude zapísaná v stavebnom/montážnom denníku a podpísaná
zástupcom Zhotoviteľa, a Objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi,
b) v prípade súhlasu zmluvných strán uvedených v bode 3.6 písm. a) so zmenou,
vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
- položkovite ocenený rozpočet naviac prác,
- položkovite odpočet ceny menej prác,
- sprievodnú správu,
- kópiu zápisov zo stavebného/montážneho denníka,
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu.
3.11 Pri nacenení položkovitého rozpočtu pre „práce nad rámec rozpočtu“, bude Zhotoviteľ
používať ceny nasledovne:
a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovitom rozpočte ceny Zmluvy bude
používať ceny z položkovitého rozpočtu podľa tejto Zmluvy,
b) pri položkách, ktoré sa v položkovitom rozpočte tejto Zmluvy nevyskytovali, je
Zhotoviteľ povinný predložiť osobitnú kalkuláciu ceny položiek v prílohe príslušného dodatku.
Zhotoviteľ je povinný oceniť položky rozpočtu v rámci stavebného objektu, podľa položkovitých
smerných cien euro – sadzobníka CENEKON pre navrhovanie ponukových cien stavebnej
činnosti vo výstavbe v cenách aktuálneho obdobia.

3.12
Zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu Objednávateľovi na odsúhlasenie,
pričom Objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v
lehote do 5 pracovných dní. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany Objednávateľa i
Zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto Zmluvy v znení
dodatkov.
Článok IV.
Fakturácia
4.1
Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu
dodaných prác, je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať len tie práce, pri ktorých nedošlo k rozporu.
Ak bude faktúra Zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli Objednávateľom odsúhlasené, je
Objednávateľ oprávnený uhradiť len tú časť faktúry, s ktorou súhlasí. Na zvyšnú časť faktúry
nemôže Zhotoviteľ uplatňovať žiadne majetkové sankcie, vyplývajúce z peňažného dlhu
Objednávateľa.
4.2
Objednávateľ uhradí faktúru Zhotoviteľa do 30 kalendárnych dní odo dňa vystavenia
faktúry, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu
Objednávateľa. Objednávateľ neposkytuje na plnenie tejto zmluvy preddavky ani zálohy.
Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet Zhotoviteľa uvedený v Článku
I. tejto zmluvy.
4.3
Zhotoviteľ fakturuje cenu predmetu Zmluvy nasledovne: všetky vykonané práce podľa
bodu 4.1 tohto Článku po protokolárnom odovzdaní diela a Objednávateľ zaplatí cenu na
základe odsúhlasenej faktúry Zhotoviteľa až po podpísaní preberacieho protokolu oboma
zmluvnými stranami. Za odovzdanie diela sa považuje deň podpisu preberacieho protokolu
medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom o tom, že dielo nemá zjavné vady. Konštatovanie
Objednávateľa, obsiahnuté v preberacom protokole, že dielo nemá zjavné vady, resp. že sa
vady neprejavili, nemožno považovať za akékoľvek vzdanie sa práv objednávateľa z vád diela.
V prípade, že na základe preberacieho protokolu boli spísané nedostatky, vzniká
objednávateľovi povinnosť uhradiť faktúru až po kompletnom odstránení nedostatkov zo strany
zhotoviteľa.
4.4
Ak dôjde zo strany Objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je Objednávateľ
povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie
sa cena vyjadrená v mene EUR bez DPH) za každý deň omeškania.
4.5
Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu všetkých cien materiálov a prác. Ak toto
svoje právo uplatní, je povinný tak učiniť písomne, pričom Zhotoviteľovi vopred oznámi, ktoré
doklady požaduje predložiť.
4.6
Faktúru za vykonané práce môže Zhotoviteľ predložiť po protokolárnom odovzdaní
diela, teda za skutočne vykonané práce podľa bodu 4.1 tohto Článku. Faktúra musí obsahovať
všetky nároky Zhotoviteľa s tým, že budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a
za prípadné dodatočné práce. Faktúra bude predložená Objednávateľovi v lehote do 7. dní po
odovzdaní diela.

4.7
V prípade, že Objednávateľovi vznikne podľa tejto Zmluvy nárok na zmluvnú pokutu
alebo inú majetkovú sankciu voči Zhotoviteľovi, je Objednávateľ oprávnený vystaviť faktúru
Zhotoviteľovi vo výške vzniknutej sankcie. Zhotoviteľ je povinný takúto faktúru akceptovať.
4.8
Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že
doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je
oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína
plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom doručení Objednávateľovi. Za
zaplatenie sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov bezhotovostným platobným stykom
na účet Zhotoviteľa.
4.9
Súčasťou faktúry musí byť aj súpis vykonaných prác, krycí list rozpočtu odsúhlasený a
potvrdený čitateľným podpisom zodpovednej osoby Objednávateľa spolu s otlačkom pečiatky.
Článok V.
Miesto plnenia a realizačné podmienky
5.1
Miestom plnenia predmetu Zmluvy je: intravilán obce Unín, na pozemkoch: p.č.
378/1, 306, 99/1, 79/8, 78/1, 5710, 5717/3, 5717/4 reg. C k. ú. Unín
5.2
Termín plnenia predmetu Zmluvy je: do 8 kalendárnych mesiacov odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
5.3
Zhotoviteľ zhotoví dokončí a odovzdá predmet Zmluvy bez zjavných nedostatkov a
pripraví dokumenty na odovzdanie Objednávateľovi podľa bodu 4.6 tohto článku. Ak Zhotoviteľ
odovzdá predmet Zmluvy pred dohodnutým termínom plnenia platí, že finančné vyrovnanie je
Objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby bolo dokončené v dohodnutom termíne
ukončenia.
5.4
Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním predmetu Zmluvy, je povinný
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dohodnutej ceny plnenia za každý
deň omeškania (rozumie sa cena vyjadrená v EUR bez dane z pridanej hodnoty „DPH“). Týmto
ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody a
ušlého zisku, ani ich výška, ktoré mu vzniknú oneskorením Zhotoviteľa.
Článok VI.
Zmluvné pokuty a porušenie zmluvy
6.1
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia
Zmluvy zo strany Zhotoviteľovi pri uplatnení zmluvnej pokuty vo výške 5 % z celkovej ceny
predmetu Zmluvy.
6.2
Za podstatné porušenie zmluvy zo strany Objednávateľa sa považuje skutočnosť, ak
Zhotoviteľ:
a) požadovaný predmet Zmluvy alebo jeho vyčíslenú časť čo do množstva zrealizoval
v rozpore s podmienkami dojednanými v tejto zmluve čo do množstva podľa výkazu výmer
a kvality prác a nevykonal nápravu vôbec,
b) neodstránil vadu a nedorobky, po opakovanej písomnej reklamácii Objednávateľa v
primeranej dodatočnej lehote podľa ustanovenia Obch. zákona,
c) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa previedol všetky alebo niektoré práva alebo
záväzky vyplývajúce zo zmluvy na tretie osoby.

Článok VII.
Osobitné dojednania
7.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že Dielo je spolufinancované v rámci nenávratného
finančného príspevku v rámci výzvy IROP-CLLD-T003-512-002 vyhlásenej MAS Partnerstvo
pre Horné Záhorie o. z. a spolufinancované z rozpočtu obce.
Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s realizáciou Diela
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť
im všetku potrebnú súčinnosť:
Oprávnené osoby ma výkon kontroly/auditu sú najmä:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ním poverené subjekty
a osoby (ide o napr. SORO – zamestnanci MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z.)
Ministerstvo financií SR a ním poverené osoby,
Úrad vládneho auditu,
Protimonopolný úrad SR
Kontrolné orgány EÚ
Výbor pre vnútorný audit a vládny audit
Najvyšší kontrolný úrad SR
Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov.
7.2 Zhotoviteľ je povinný predovšetkým oznámiť nákladovú štruktúru plnenia predmetu
Zmluvy na základe požiadavky Objednávateľa alebo oprávneného orgánu a nimi poverených
subjektov a osôb, dodať podpornú dokumentáciu účtovného a iného charakteru za účelom
doloženia požadovaných podkladov pre výkon kontroly podľa tohto bodu Zmluvy. Za účelom
preventívneho riešenia problémov spojených s preukazovaním realizácie predmetu Zmluvy je
oprávnený požadovať tieto podklady aj Objednávateľ.
7.3 Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo
strany Zhotoviteľa sa bude považovať za závažné porušenie tejto Zmluvy. V prípade vzniku
škody v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a nedodania požadovaných
podkladov zo strany Zhotoviteľa , je povinný Zhotoviteľ túto škodu nahradiť v plnej miere.
Povinnosť strpieť kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenú vo všeobecne záväzných
predpisoch projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2014-2020.
Článok VIII.
Stavebný/montážny denník
8.1
Zhotoviteľ je povinný viesť, odo dňa účinnosti Zmluvy a začatia stavebných prác, ktoré
vykonáva, stavebný resp. montážny denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky
skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom
postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác Povinnosť viesť
stavebný/montážny denník končí odovzdaním a prevzatím diela.
8.2
V stavebnom/montážnom denníku musí byť uvedené okrem iného:
- názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,
- názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,
- údaje podľa rozpočtu,
- zoznam dokumentácie vrátane všetkých zmien a doplnkov,
- zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavebných prác

8.3
Zápisy do denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za Zhotoviteľa osoba zodpovedná
za riadenie stavebných prác vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali
okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané
voľné miesta. Okrem osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác môže do denníka
vykonávať potrebné záznamy len Objednávateľ, prípadne ním poverený zástupca alebo
príslušné orgány štátnej správy, ak relevantné. Zápisy v denníku sa nepovažujú za zmenu
zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.
Článok IX.
Odovzdanie diela a záruka
9.1
Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi 2 pracovné dní vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do 3
pracovných dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného Zhotoviteľom, zahájiť
preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
9.2
Ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri
preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok tejto Zmluvy ukončené alebo
pripravené na odovzdanie, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady tým
vzniknuté a zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR.
9.3
Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie
realizácie Diela/pri preberacom konaní nasledovnými dokumentmi, ktoré odovzdá
objednávateľovi súčasne s odovzdaním diela. Bez týchto dokladov sa Dielo nebude považovať
za dokončené a schopné odovzdania:
- zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie,
- doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty použitých výrobkov na
zhotovenom diele,
- kópie zo stavebného/montážneho denníka,
- potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené),
Ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu Diela vyplýva zo všeobecne
záväzného predpisu.
9.4
O priebehu preberacieho konania vyhotoví Objednávateľ zápis, v ktorom sa okrem
iného uvedie i súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich
odstránenia. Ak Objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje
dôvody.
9.5
Objednávateľ má právo prevziať i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré
nebránia užívaniu diela. V tom prípade je Zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a chyby
v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak Zhotoviteľ neodstráni všetky
nedostatky a drobné chyby v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť Objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každú vadu a deň omeškania s jej odstránením.
Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady.
9.6
Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady i keď
by sa domnieval, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto
sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu Zhotoviteľ. Ak nepristúpi Zhotoviteľ k
odstráneniu nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo
vád, do 5 pracovných dní po písomnom vyzvaní Objednávateľa, zjednávajú obe strany
zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň, o ktorý Zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi
neskôr.
9.7 Zhotoviteľ poskytuje na predmet diela záruku v dĺžke 60 mesiacov.

9.8
Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u Zhotoviteľa bez zbytočného
odkladu po ich zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú.
Ďalej v reklamácii môže Objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje
vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.
9.9
Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní po doručení reklamácie písomne
oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých
dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu Objednávateľa
uznáva. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty,
pričom i reklamácia odoslaná Objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje
za včas uplatnenú.
9.10 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť bezodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady,
najneskôr však do 5 pracovných dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu
neuznáva. Ak tak neurobí, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 100 EUR za
každý deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej
zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstránenie
reklamovanej vady nesie Zhotoviteľ i v sporných prípadoch, až do vydania expertného
posudku. Ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 pracovných
dní po doručení reklamácie Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený poveriť odstránením
vady inú špecializovanú firmu. Všetky tieto vzniknuté náklady uhradí Objednávateľovi
zhotoviteľ. Zhotoviteľ týmto súhlasí s jednostranným zápočtom tejto pohľadávky
Objednávateľa so záväzkami voči Zhotoviteľovi.
Článok X.
Záverečné ustanovenia
10.1 Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonať len písomnými očíslovanými
dodatkami k Zmluve podpísanými oboma zmluvnými stranami. Zmenu tejto Zmluvy je možné
urobiť iba v súlade so zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v platnom znení.
10.2 Vzájomné vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími
príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
10.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom Zhotoviteľ
obdrží dva rovnopisy a Objednávateľ obdrží dva rovnopisy.
10.4 Táto Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oprávnenými zástupcami
zmluvných strán a účinnosť nadobudne až po splnení odkladacej podmienky. Odkladacia
podmienka spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí
príspevku od poskytovateľa príspevku v zmysle Implementačného modelu CLLD v IROP pre
Prioritu 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou a súčasne bude splnená podmienka, že
výsledok kontroly verejného obstarávania, ktorého predmetom zákazky je Dielo, bude bez
identifikácie nedostatkov vo verejnom obstarávaní. Zároveň je účinnosť naviazaná na
zverejnenie zmluvy o dielo na webovom sídle objednávateľa – účinnosť nadobudne deň po
zverejnení zmluvy. Objednávateľ je povinný bezodkladne o splnení odkladacej podmienky
informovať zhotoviteľa písomne.
10.5 V prípade doručenia správy z finančnej kontroly o neschválení postupu verejného
obstarávania na predmet zákazky s názvom: Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v obci
Unín. Objednávateľ nebude realizovať predmet zákazky a vyhradzuje si právo od tejto Zmluvy
jednostranne odstúpiť.

10.6 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením uzavretej Zmluvy o dielo a relevantných informácii
v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii, nakoľko je Objednávateľ verejným
obstarávateľom a je povinný zverejňovať informácie, ktorých predmet je financovaný z
verejných financií. Tento súhlas udeľuje v Zmluve bez akýchkoľvek výhrad a časových
obmedzení.

Príloha – položkový rozpočet

Miesto a dátum: ...............,
Objednávateľ:

Miesto a dátum:........................,
Zhotoviteľ:

