
ZMLUVA O DIELO
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka c. 513/1991 Zb. v znení neskorších

predpisov

CI. I
Zmluvné strany

1.1 Objednávatel' : Obec Nižný Krucov
Sídlo: Obecný úrad Nižný Krucov c. 48, PSC: 09301
Zastúpený: Mgr. Vladimíra Hermanovská, starostka obce Nižmný Krucov
ICO: OO332615
DIC: 2020630260
Bankové spojenie: 4251257001/5600
IBAN: SK87 5600 0000 0042 5125 7001
Tel:: +421 574422002, e-mail: niznykrucov@gmail.com

1.2 Zhotovitel' : SSK, s.r.o. Vranov nad Topl'ou
Sídlo: B. Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Toplou
Štatutárny zástupca: Lubomír Boroš
Bankové spojenie: SK93 0200 0000 0014 50691958
'CO: 36470694 (spolocnost zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov vo vložke

císlo 12579/P )
ICO DPH: SK2020001313

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky v zmysle § 3 zákona 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(dalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). Objednávatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil
postup verejného obstarávania - zákazka zadávaná podl'a § 117 zákona c 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní.

CI. II
Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela s názvom zákazky "Rekonštrukcia obecného areálu
(priestor urcený na kultúrne podujatia) - vyasfaltovanie"

2.2 Zhotovitel sa zaväzuje zhotovit pre40bjednávatela dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpecenstvo v
dojednanom case a podla podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Dalej sa zaväzuje zhotovené dielo
odovzdat objednávatelovi riadne, vcas, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.

2.3 Objednávatel' sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit za dielo dohodnutú
cenu podl'a platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické,'\.

kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými
znalostami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Cl. III
Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podl'a clánku II bodu
2.1 budú vykonané na základe:
a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
b) výzvy na predkladanie ponúk na výber zhotovitel'a,
d) súhrnného položkového rozpoctu (Príloha tejto zmluvy).

3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podl'a cl. II bodu 2.1 budq
vykonané v rozsahu prílohy - Súhrnný položkový rozpocet tejto zmluvy o dielo.

Cl. IV
Cas a miesto plnenia

4.1 Zhotovitel' je povinný bez meškania informovat objednávatel'a o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo
stažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V



--

prípade, že zhotovitel bude v omeškaní s plnenim z dôvodov spocívajúcich na jeho strane viac ako
30 dni, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

4.2 Objednávatel odovzdá zhotovitelovi stavenisko zhotovitelovi na základe vyzvy objednávatela
najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú urcí objednávatel na toto prevzatie s fým, že túto skutocnost
oznámi objednávatel e-mailom zhotovitelovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v clánku l.

4.3 Miesto plnenia: Prešovský samosprávny kraj, okres Vranov nad Toplou, katastrálne územie Nižný
Krucov.

CI. V
Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu cl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle § 3 zák. c. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna a to v súlade s požiadavkami
obstarávatela uvedenými vo výzve obstarávatela (objednávatela) na predklada'lie ponúk a na
zaklade výkazu výmer, a je nasledovná:

5.2

5.3 Celková cena bez DPH je stanovená v zmysle zákona C. 18/1996 Z. z. a je. doložená kalkuláciou
podla výkazu výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy. K cene diela bez DPH je pripocítaná DPH
v prislušnej zákonnej výške.

5.4 Súhrnný položkový rozpocet vrátane vedlajších rozpoctových nákladov stavby a doplnkových
nákladov vrátane krycieho listu rozpoctu, tvorí prílohu C. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie
predmetu zmluvy záväzný.

5.5 Cena uvedená v bode 5.1 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na
riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávatelovi riadne nakladanie
s odovzdaným predmetom zmluvy.

CI. VI
Platobné podmienky

6.1 Zhotovitel uplatnuje nárok na úhradu prác a dodávok podla zmluvy. Faktúru - danový doklad je možné
vystavit v hodnote min. 30 % z celkovej ceny diela, t. j. min. 30 % hodnoty diela musi byt prestavané.

6.2 Zhotovitel musi svoje práce vyúctovat overitelným spôsobom. Faktúra musí byt zostavená prehladne
a pritom musi dodržiavat poradie položiek a oznacenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác
podla zmluvy. Súcastou je výkaz skutocne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev
musí byt potvrdený stavebným dozorom objednávatela, prípadne dalšími písomne poverenými
osobami. ....

6.3 Objednávatel sa zaväzuje uhrádzat zhotovitelovi takto vystavené faktúry v lehote splatnosti 30 dni
od ich obdržania. Zhotovitel nemôže voci objednávatelovi uplatnit sankcie, pokial oneskorenie
úhrady bolo spôsobené bankou objednávatela.

6.4 Faktúry musia mat predpisané náležitosti podla § 71 zák. C.222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené
doklady umožnujúce posúdit oprávnenost fakturácie. Faktúry budú predkladané v siedmych
vyhotoveniach pre objednávatela.
Náležitosti faktúr:
a) oznacenie"faktúra"a jej císlo, .
b) identifikacné údaje objednávatela a zhotovitela (ICO, DIC, sldlo),registrácia
c) oznacenie banky a císlo úctu, na ktorý sa má platit,
d) císlo zmluvy a oznacenie fakturovanej casti diela,
e) den vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturacné obdobie,
f) fakturovaná suma"
g) objednávatelom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok,
h) peciatka a podpis.

6.5 Ak zhotovitel doruci nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady,
objednávatel je oprávnený faktúru vrátit. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.

6.6 Zhotovitel nie je oprávnený jednostranne zmenit cenu dohodnutú v tejto zmluve.

CELKE>vACENADIELA BEZDPH: 9962,77 €
DPH 20 % : 1 992,55 €
Cena diela celkom s DPH: 11 955,32 €-



--

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že pohladávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vztahu, nie je možné
postúpit tretej osobe a ani nie je možné zriadit záložné právo na tieto pohladávky, ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4
tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnost plnit následkom okolností vzniknutých na
strane zhotovitela. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

6.9 Cena diela bude zúctovaná v konecnej faktúre vystavenej zhotovitelom po splnení zmluvnej dodávky.
Právo vystavit konecnú faktúru vzniká po odovzdaní diela a odstránení poslednej vady a posledného
nedorobku na diele. Zhotovitel zašle' objednávatelovi konecnú faktúru doporuceným listom v dvoch
vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávatel do 30 dní od jej dorucenia. Práce, ktoré zhotovitel vykoná
bez príkazuobjednávatel'aalebo odlišne od dohodnutéhorozsahu, nebudú uhradené.

CI. VII
Zárucná doba - zodpovednost za vady

7.1 Dielo špecifikované v cl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukoncené jeho odovzdaním a prevzatím,
o com.sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byt podpísaný
oboma zmluvnými stranami.

7.2 Zhotovitel vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v cl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akost,
množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych
predpisov,STN, a ostatných predpisov. . .

7.3 Zárucná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v cl. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov, a zacína plynút
dnom odovzdania diela zhotovitelom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v cl. 2 ods. 2.1
sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byt podpísaný oboma
zmluvnými stranami.

7.4 Oznámenievád predmetu zmluvy (reklamácia)musí byt vykonané len písomne, inakje neplatné. Musí
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.
Rozoznávajúsa :
- zjavné vady,t.j. vady, ktoré objednávatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou pri preberaní

predmetu zmluvy špecifikovanom v cl. 2 ods. 2.1 . Musia byt reklamované zapísaním v protokole
o odovzdanía prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávatel'nemohol zistit pri prevzatí predmetu zmluvy a vyskytnú sa
v zárucnej dobe. Objednävatel je povinný il..hreklamovat u zhotovitela bez zbytocného odkladu po
ich zistení. Zhotovitel je povinný reklamáciu odstránit do 5 pracovných dní po jej obdržaní.

7.5 Zhotovitel je povinný vyhotovil: písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi
oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

7.6 Pocas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie zárucná doba.

CI. VIII
Podmienky vykonania diela

...

8.1 Dielo zrealizuje zhotovitel v súlade s výzvou verejného obstarávatela, ponuky zhotovitela, podla
vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami
vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecno
záväznými predpismi ako i s požiarnymi a bezpecnostnými predpismi a všeobecne závi:\znými
nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.

8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení
zástupcovia zmluvných strán.

8.3 Zhotovitel' zodpovedá za cistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža
zo staveniska prípadný odpad a za poriadok a bezpecnost na stavbe. Prípadné škody z porušenia
tejto povinnosti uhradí zhotovitel' objednávatel'ovi a uspokojí nároky tretích osôb.

8.4 Zhotovitel do 14 dní po odovzdaní diela zabezpecí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia
staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.

8.5 Umiestnenie a udržiavanie dopravných znaciek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi
o pozemných komunikáciách zabezpecí a uhradí zhotovitel'.

8.6 Zhotovitel sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavat ustanovenia vyhlášky c.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon
niektorých pracovných cinností a nariadenie vlády SR C. 396/2006 Z. z. o minimálnych
bezpecnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy



a tiež zabezpecit plnenie povinností zamestnávatela na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.

Cl. IX
Zmluvné pokuty

9.1 V prípade omeškania zhotovitelas vykonanímdiela špecifikovanéhov cl. 2 ods. 2.1 v termíne
urcenom v cl. 4 ods 4.1 môže objednávatel uplatnit zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý den
omeškania z ceny diela špecifikovanej v cl. 5 ods 5.1 (vena s DPH).

9.2 V prípade omeškania objednávatela s úhradou ceny diela špecifikovanej v cl. 5 ods. 5.1 v termíne
špecifikovanom v cl. 6 ods. 6.3 môže zhotovitel uplatnit úrok z omeškania vo výške 0,05 % za
každý den omeškania z nezaplatenej casti ceny diela.

9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotovitela s odstránením zjavných a skrytých vád
v termínoch špecifikovaných v cl. 7 ods. 7.4, objednávatel si môže uplatnit zmluvnú pokutu vo
výške33,00€ za každýden omeškania.

CI. X
Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotovitel bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
zaväzuje sa dodržiavat všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po' uzavretí zmluvy ako výsledok
nepredvídatelných a zmluvnými stranami neovplyvnitelných prekážok. V.prípade, že takáto
okolnost bráni v plnení povinností podla tejto zmluvy zhotovitelovi alebo objednávatelovi, bude
povinnástrana zbavená zodpovednostiza ciastocnéalebo úplné nesplneniezáväzkovpodla
zmluvyzmluvnýmistranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

10.3 Ostatné podmienky a vztahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v zmluve, sa budú
riešit v súlade s Obchodným zákonníkom, Zákon C.513/1991 Zb. z. a jeho novelami.

10.4 Objednávatel' ma právo odstúpit od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy.
10.5 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotovitela sa pre úcely zmluvy bude rozumiet najmä

porušenie technologickej disciplíny alebo strata oprávnenia vykonávat predmetnú cinnost. Úcinky
odstúpenia od zmluvy nastanú dnom dorucenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

. Cl. Xl
Záverecné ustanovenia

11.1 Zmluva nadobudne platnost dnom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a úcinno dnom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona C. 546/2010 Z. z.

11.2 Ak sa akékol'vek ustanovenie ZoO stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi
predpismi SR a ES, nespôsobí to neplatnost celej ZoO.

11.3 Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradit
neplatné zmluvné ustanovenie novým platf\ým ustanovením tak, aby bol zachovaný úcel ZoO
a obsah jednotlivých ustanovení ZoO.

11.4 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch; objednávatel obdrží dva rovnopisy a zhotovitel jeden
rovnopis.

11.5 Neoddelitelnou súcastou tejto zmluvy je príloha - rozpocet diela v súlade s cenovou ponukou.
11.6 Akékol'vek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robit formou písomných dodatkov potvrdených

obidvoma zmluvnými stranami.
11.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu precítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v

tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s nou ju podpisujú.

V Nižnom Krucove, dna 20.08.2018
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