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\ Zmluvao Dielo:Rekouštrukciaa modernizáciaverejnéhoosvetleniav obciNižnýKrucov

ZMLUVAO DIELO

uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a nasl. zákona c. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov na základe výsledku verejného obstarávania v zmysle § 9 ods. 9

zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

(dalej len "Zmluva")

Objednávatel:
Názov verejného obstarávatela
Sídlo
Štatutárny orgán
ICO
DIC

Bankové spojenie
Císlo úctu
Fax.
Tel.

e-mail
www

Zhotovitel:
Obchodné meno
Sídlo
Štatutárny orgán
Právna forma
Zapísaný v registri
ICO
DIC
IC DPH
Bankové spojenie
Císlo úctu

Tel/fax

E-mail

1. Zmluvné strany

Obec Nižný Krucov
Obec Nižný Krucov, Nižný Krucov c. 48, 09301
Mgr. Vladimíra Hermanovská
00332615
2020630260
PRIMA BANKA SLOVENSKO, a.s
4251257001/5600
057/4422002/0918461 966
057 / 44 220 02

niznykrucov@gmail.com
www.niznykrucov.sk

MATELCO-VO s.r.o.
Herlianska 1019,09303 Vranov nad Toplou
Terézia Antošová, konatel
Spolocnost s rucením obmedzeným
OS Prešov, oddiel Sro, vložka c. 28091/P
47187727
2023788162

Neplatca DPH
CSOB
4018223366/7500
0907 976 492
matelcovo@gmail.com

1.

2. Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je zhotovenie diela "Rekonštrukcia a modernizácia
verejného osvetlenia v obci Nižný Krucov" v rozsahu podla priloženého výkazu
-výmer a svetelno-technickej štúdie, ktoré urcujú charakteristiku diela (dalej len
"Dielo").
Zhotovitel zabezpecí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác podla
bodu 1.

2.
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Zmluva o Dielo: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Nižný Krucov

3. Zhotovitel sa zaväzuje vykonat Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednost.

4. Objednávatel sa zaväzuje, že riadne dokoncené Dielo prevezme a zaplatí za jeho
zhotovenie dohodnutú cenu.

3. Cas plnenia

l. Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:
2. Zaciatok realizácie: odovzdanie Staveniska sa uskutocní po dátume nadobudnutia

úcinnosti tejto Zmluvy na základe vyzvania objednávatelom zhotovitela na
odovzdanie a prevzatie Staveniska.

3. Ukoncenie realizácie: Dielo bude dokoncené do 30 dní od odovzdania Staveniska
objednávatelom podla bodu 2 tohto clánku.

4. Ak zhotovitel pripraví Dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa
objednávatel toto Dielo prevziat aj v skoršom ponúknutom termíne.

4. Cena

l. Cena za zhotovenie Diela vyjadruje cenovú úroven v case predloženia cenovej ponuky
a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s § 2 zák. NR SR c. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR c. 87/1996 Z. z. ktorou sa
vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená zhotovitelom
oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu c.1 k tejto Zmluve.

2. Cena za zhotovenie celého Diela ciní:

3. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku,
údržbu a vypratanie zariadenia Staveniska zhotovitela.

4. V cene za zhotovenie Diela je zahrnuté i zhotovÍtelovo poistenie realizácie stavby,
projekt skutocného vyhotovenia diela, revízne správy.

5. Cena je viazaná na rozsah prác podla projektovej dokumentácie a popisu uchádzacom
ocenených prác a dodávok, ktorý tvorí neoddelitelnú súcast tejto Zmluvy.

6. Položky stavebných prác a dodávok, v ktorých nie sú-uvedené jednotkové ceny, sa
objednávatelom pri zhotovovaní Diela neuhradia a budú sa považovat za zahrnuté
v iných cenách.

7. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom výkaze výmer, sú pre tú istú položku stavebnej
práce a dodávky rovnaké pre celé Dielo.

8. Jednotkové ceny bez DPH nie je možné menit pocas realizácie Diela.
9. K zmene ceny Diela pocas realizácie môže dôjst na základe požiadavky jednej zo

zmluvných strán a to v prípade naviac alebo menej prác. Rozsah prác a ich cena musí
byt upravená dodatkom k základnej zmluve obojstranne odsúhlaseným obidvoma
zmluvnými stranami.

10. Ceny za práce naviac budú úctované nasledovne:
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Sadzba DPH Cena celkomCena bez DPH
(vrátane DPH)

Celková cena
24.297,49 Eurza predmet

zákazky
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a) v prípade prác, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer, bude zhotovitel úctovat
jednotkovú cenu, ktorá zodpovedá cene uvedenej v sútažnom návrhu,
b) v prípade prác, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, bude zhotovitel úctovat
cenu, podla smerných cien v zmysle platného cenníka použitého zhotovitelom pri
ocenení výkazu-výmer,
c) v prípade prác, ktoré nie uvedené pod písm. a) a b) tohto bodu, bude zhotovitel
úctovat cenu bez DPH v hodinových zúctovacích sadzbách vo výške 16,60 EUR/hod.

11. Vykonávanie všetkých naviac prác s ich financným ohodnotením v zmysle bodu 10
oznámi zhotovitel objednávatelovi vopred pred ich zacatím. K ich realizácii
zhotovitel pristúpi bezodkladne po podpísaní dodatku k základnej zmluve obidvoma
zmluvnými stranami.

12. Za naviac práce sa budú považovat práce a dodávky, ktoré objednávatel písomne
objednal u zhotovitela nad rámec oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu k tejto
zmluve.

13. Zti menej práce sa budú považovat práce a dodávky, ktoré zhotovitel nezrealizuje
oproti ocenenému výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve.

14. V prípade realizácie stavebných prác, ktoré budú ocenované hodinovými sadzbami,
oznámi zhotovitel objednávatelovi túto skutocnost ešte pred ich zacatím. Súpis takto
ocenovaných odpracovaných hodín zhotovitel vyfakturuje až po potvrdení
objednávatelom.

15. Dodávatel je povinný predložit' k podpisu Zmluvy elektronickú verziu výkazu -
výmer (vo formáte MS Excel zaokrúhlené na dve desatinné miesta). V prípade
akejkolvek zmeny výkazu - výmer je povinný každú takúto zmenu predložit aj
v elektronickej verzii (formát MS Excel).

5. Platobné podmienky

1. Objednávatel neposkytuje na realizáciu predmetu zmluvy/diela preddavky ani zálohové
platby.

2. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávatel na základe faktúr, ktoré zhotovitel
vystaví a dorucí objednávatelovi v piatich vyhotoveniach, každú s povahou originálu
a to do 15 dní po ukoncení celého Diela.

3. Lehota splatnosti faktúry: 60 dní od vystavenia faktúry.
4. Zhotovitel musí svoje práce vyúctovat overitelným spôsobom. Faktúra musí byt

zostavená prehladne a pritom sa musí dodržiavat poradie položiek a oznacenie, ktoré
je v súlade s oceneným popisom prác podla Zmluvy. Zhotovitel vystaví osobitnú
faktúru na stavebné práce uskutocnené na základe dodatku k tejto Zmluve.

5. Zhotovitel zodpovedá za správnost a úplnost faktúry, ktorá musí mat náležitosti
danového dokladu v zmysle platných právnych predpisov o dani z pridanej hodnoty.
Faktúra musí obsahovat:

. oznacenie "faktúra" a jej poradové císlo,

. meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne zhotovitela,
ktorý uskutocnuje stavebné práce a jeho identifikacné císlo, ICO, DIC

. meno a adresu sídla objednávatela stavebných prác a jeho IC DPH, ak mu je
pridelené,

. dátum, kedy bola práca dodaná,

. dátum vyhotovenia faktúry,

. rozsah a druh uskutocnenej práce,
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· základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zlavy, ak nie sú obsiahnuté
v jednotkovej cene,

· sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
. výšku dane spolu,
. celkovú sumu s danou z pridanej hodnoty,
. názov banky a císlo úctu zhotovitela,
. dátum odoslania faktúry a dátum splatnosti faktúry, podpis, prípadne i

peciatka oprávnenej osoby platitela dane.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovat náležitosti uvedené v tejto Zmluve,

objednávatel je oprávnený vrátit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom prípade sa
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti zacne plynút dorucením
opravenej faktúry objednávatelovi.

7. Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na úcet zhotovitela; za
zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej ciastky z úctu objednávatela
v prospech úctu zhotovitela.

6. Zárucná doba a zodpovednost za vady

l. Zhotovitel zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podla projektovej dokumentácie,
výkazu výmer a podmienok Zmluvy, a že pocas zárucnej lehoty bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Zhotovitel zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v case jeho odovzdania
objednávatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá zhotovitel
iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

3. Zárucná lehota na celé Dielo je 60 mesiacov a zacína plynút odo dna odovzdania
Diela objednávatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri
odovzdaní a prevzatí diela zárucné listy, sa vztahuje zárucná doba podla týchto
zárucných listov.

4. V case trvania zárucnej doby má objednávatel nárok na bezplatné odstránenie vady.
Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania
alebo úmyselného poškodenia.

5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávatel bezodkladne po zistení tejto
vady písomnou formou u zhotovitela.

6. Zhotovitel sa zaväzuje zacat s odstranovaním prípadných vád predmetu Zmluvy v
lehote do 3 pracovných dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie
objednávatela a vady odstránit.

7. Vadyzistenépri preberacomkonaníbudúzapísanév preberacomprotokole- zápisnici
o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením termínu ich odstránenia. Dalej bude
dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávatela pri ich odstranovaní.
O odstránení všetkých vád, sa vyhotoví písomný záznam.

7. Podmienky vykonania Diela

1. Zhotovitel vykoná Dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpecení bezpecnosti
práce.

2. Zhotovitel zabezpecí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov,
stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na
stavenisko.
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3. Zhotovitel vykoná všetky opatrenia pre zabezpecenie prevádzkyschopnosti objektu
pocas realizácie práce.

4. Objednávatel zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotovitela nebude
rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

5. Zhotovitel sa zaväzuje, že pri realizácii Diela zabuduje len také výrobky a zariadenia,
ktoré sú zbavené práv tretích osôb.

6. Zhotovitel zodpovedá za bezpecnost a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za
dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane.

7. Zhotovitel zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávatela, ktorú
spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy.

8. Zhotovitel zodpovedá za cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstráni na
vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho cinnosti.

9. Zápis o odovzdaní a prevzatí spíšu zmluvné strany ihned po skoncení stavebných prác
a dodávok na základe písomnej výzvy zhotovitela.

10. \Clastníckeprávo k dielu zo zhotovitela na objednávatela prechádza postupne podla
realizovania etáp diela.

ll. Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednávatelom prevzaté aj v prípade, že
v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady, ktoré samy osebe ani v spojení s
inými nebránia plynulej a bezpecnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady musia
byt uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením tennínu ich
odstránenia.

12. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených
projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a obecne záväznými technickými
nonnami a predpismi.

13. Objednávatel odovzdá zhotovitelovi projektovú dokumentáciu v troch vyhotoveniach
do troch dní odo dna nadobudnutia úcinnosti tejto zmluvy.

14. Ak v súvislosti so zacatím prác na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo
premiestnit dopravné znacky podla predpisov'o pozemných komunikáciách v súlade
s projektom organizácie dopravy, obstará a uhradí tieto práce zhotovitel. Udržiavanie
dopravných znaciek zabezpecí a uhradí zhotovitel.

15. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje
zhotovitel v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie,
prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súcastou zmluvnej
ceny.

16. Objednávatel zabezpecí pre zhotovitela možnost napojenia na odber elektrickej
energie a úžitkovej vody. Náklady za spotrebované energie hradí zhotovitel a sú
súcastou zmluvnej ceny.

17. Objednávatel zabezpecí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre
vykonanie diela.

18. Zhotovitel sa zaväzuje vyzvat objednávatela na kontrolu všetkých prác, ktoré majú
byt zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednávatel nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotovitel pokracovat
v prácach. Ak objednávatel bude dodatocne požadovat odkrytie týchto prác, je
zhotovitel povinný odkrytie vykonat na náklady objednávatela. Ak sa pri dodatocnej
kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, hradí dodatocné odkrytie prác
zhotovitel.

19. Zhotovitel je povinný viest stavebný denník v súlade so stavebným zákonom.
20. Stavebný dozor objednávatela je povinný pravidelne, minimálne Ix za týžden

podpisom odsúhlasovat zápisy v denníku, prípadne zaujat stanovisko k týmto
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zápisom. V prípade, že tak neurobí do 5 pracovných dní, bude sa považovat za
obojstranne záväzný a odsúhlasený zápis zhotovitela.

21. Zhotovitel sa zaväzuje odovzdat spolu s Dielom aj jedno vyhotovenie projektovej
dokumentácie so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo pocas zhotovovania
diela. Zhotovitel diela na tento úcel použije jedno z troch vyhotovení projektovej
dokumentácia, ktoré mu odovzdal objednávatel.

22. Zhotovitel sa zaväzuje viest podrobnú fotodokumentáciu z priebehu realizácie
predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel túto dokumentáciu dorucí na CD nosici
objednávatelovi do sídla objednávatela ako súcast - príloha k vystavenej faktúre.
Fotodokumentácia bude z casového hladiska obsahovat práce, ktoré sú predmetom
predloženej faktúry.

23. Zhotovitel sa zaväzuje uchovávat a ochranovat úctovnú dokumentáciu a inú
dokumentáciu týkajúcu sa predmetu tejto zmluvy v súlade so zákonom c. 431/2002
Z.z. o úctovníctve v znení neskorších predpisov.

24. Zpotovitel sa zaväzuje predložit objednávatelovi elektronickú verziu podrobného
rozpoctu (vo formáte MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formáte
MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dôjde pocas realizácie
predmetu zmluvy.

8. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

1. Ak zhotovitel odovzdá Dielo uvedené v cl. 2 po termíne uvedenom v cl. 3 ods. 3,
zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v cl. 4, ods. 2 za každý
zacatý den omeškania.

2. Ak zhotovitel nezacne s odstranovaním vád v case podla cl. 6, ods. 6, zaplatí
zmluvnú pokutu 20,- EUR za každý den omeškania s odstranovaním vád.

3. Ak objednávatel neuhradí faktúru v lehote splatnosti, zhotovitel môže fakturovat
objednávatelovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý zacatý
den omeškania.

4. Zhotovitel zodpovedá objednávatelovi za prípadné sankcie, ktoré budú
objednávatelovi uložené za to, že stavba bola zrealizovaná v rozpore so schválenou
projektovou dokumentáciou a touto zmluvou.

9. Vyššiamoc

l. Pre úcely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich
nemôžu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy,
atd'.

2. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej
moci, strana, ktorá sa bude chciet odvolat na vyššiu moc, požiada druhú stranu o
úpravu Zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a casu plnenia. Ak nedôjde k dohode, má
strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpit od Zmluvy. Úcinky
odstúpenia nastanú dnom dorucenia oznámenia.

10. Ostatné ustanovenia

1. Objednávatel a zhotovitel sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im
boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného
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súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné úcely, ako pre plnenie podmienok
tejto Zmluvy.

2. Zhotovitel bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zaväzuje sa dodržiavat všeobecne záväzné právne predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit pokynmi objednávatela,
zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

3. Ak uzavreté dohody majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byt
súcastou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre
vypracovanie dodatku k tejto Zmluve.

4. V prípade docasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele
z dôvodov na strane objednávatela, zaplatí objednávatel zhotovitelovi skutocne
vynaložené náklady.

5. Všetky atesty, certifikáty, skúšky, revízie a osvedcenia materiálov a dodávok si
zabezpecuje na vlastné náklady zhotovitel (všetko podla ustanovení zákona
c.254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a vyhlášky c.
83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon c. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení
zákona c. 260/2007 Z. z. + ustanovenia zákona c. 90/1998 Z. z. o stavebných
výrobkoch v znení neskorších predpisov a technických požiadaviek na výstavbu).

6. Všetka korešpondencia adresovaná jednej zo zmluvných strán na adresu uvedenú
v tejto zmluve sa považuje za dorucenú:

. dnom prevzatia písomnosti,

. dnom odmietnutia prevzatia písomnosti,

. uplynutím 3 dní od uloženia písomnosti na príslušnej pošte.

11. Záverecné ustanovenia

l. Zhotovitel je povinný strpiet výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným
tovarom, uskutocnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykolvek
pocas platnosti a úcinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnút im všetku
potrebnú súcinnost.

2. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
. Poskytovatel a ním poverené osoby,
· Útvar následnej financnej kontroly a nimi poverené osoby;
. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa financnej kontroly, Certifikacný

orgán a nimi poverené osoby,
. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými

právnymi predpismi SR a EÚ.
3. Vlastnícke právo zo zhotovitela na objednávatela prechádza úplným zaplatením ceny

Diela.
4. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokial nie sú stanovené touto Zmluvou, sa

riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
5. V prípade, že ktorékolvek z ustanovení tejto Zmluvy sa stane neplatným, neúcinným

alebo nevykonatelným, nebude mat táto skutocnost za následok neplatnost,
neúcinnost alebo nevykonatelnost ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pricom
zmluvné strany sa zaväzujú príslušné ustanovenia nahradit novým, platným, úcinným
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a vykonatelným ustanovením, ktoré sa svojim významom a obsahom bude co najviac
približovat nahrádzanému ustanoveniu.

6. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov
zmluvných strán.

7. Menit alebo doplnovat text tejto Zmluvy je možné len formou písomných dodatkov,
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán.

8. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásit všetky zmeny údajov dôležitých pre
bezproblémové plnenie Zmluvy, druhej zmluvnej strane.

9. Neoddelitelnou súcastou tejto zmluvy je ocenený výkaz výmer v papierovej podobe.
10. Zmluva je platná do úplného dokoncenia stavby, a do skoncenia zárucnej doby.
II. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží

objednávatel a jeden rovnopis obdrží zhotovitel.
12. Zmluvné strany vlastnorucnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že Zmluvu

llZ=.avrelislobodne a vážne, jej obsah je urcitý a zrozumitelný, pricom nebola
podpísaná v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluva nadobúda
platnost dnom podpisu zmluvnými stranami a úcinnost nasledujúci den pod dni
zverejnenia na webovom sídle objednávatela.

13. Zmluva nadobúda platnost dnom podpisu oboma zmluvnými stranami. Úcinnost
nadobudne po kumulatívnom splnení všetkých troch odkladacích podmienok:
a) bude uzatvorená platná a úcinná Zmluva o poskytnutí NFP z fondov EU, z
Operacného programu 2510002 OP KaHR medzi poskytovatelom Ministerstvom
hospodárstva SR a Obcou Nižný Krucov v rámci Prioritnej osi 2 - Energetika,
Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a
poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, Kód výzvy KaHR-22YS-1501
b) dôjde k zverejneniu Zmluvy o Dielo v zmysle § 47a ods. 1 Obcianskeho zákonníka
c) dôjde k súhlasnému stanovisku poskytovatela v rámci administratívnej kontroly
postupu YO.

za zhotovitela: za objednávatela:

.11.2015 Y Nižnom Krucove, dna: 20.11.2015

- - _.- -
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