Zmluva o dielo 2/2019
uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.
Článok 1.
Zmluvné strany
Objednávateľ:

IČO:
DIČ:
Zastúpenie:
Účet:
IBAN:
Zhotoviteľ:

Obec Staré Hory
Staré Hory 317, 976 02 Staré Hory
00313831
2021115932
Ing. Marián Gajdoš, starosta
VUB a.s.
SK20 0200 0000 0000 0542 4312
ENAS - Energoaudit a služby, s. r. o.
Senická cesta 26, 974 01 Banská Bystrica
Telefón: 048/411 3456, e-mail: enas@enas.sk

Štatutárny zástupca: Ing. Marta Leitnerová - konateľka spoločnosti
Oprávnený jednať vo
-veciach zmluvných: Ing. Marta Leitnerová - konateľka spoločnosti
-veciach technických: Ing. Igor Iliaš - projektant vykurovania
Bankové spojenie:
Tatra banka a. s., č. ú.: 2621783158/1100
IČO:
36021121
DIČ:
2020091315
IČ DPH:
SK2020091315
Spoločnosť registrovaná v OR Okresného súdu v B. Bystrici, oddiel: Sro, vl. č.: 4521/S

Článok 2.
Predmet zmluvy
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo „Projektová dokumentácia
pre stavebné povolenie, jednostupňová“, stavba: „REKONŠTRUKCIA KOTOLNE
BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU STARÉ HORY NA BIOMASU“ a stavba
„REKONŠTRUKCIA KOTOLNE BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY STARÉ HORY NA
BIOMASU“. Dielo predpokladá vyhotovenie: technickej správy, výkresovej
dokumentácie, rozpočtu s výkazom výmer; počet vyhotovení: 6 paré; v členení na
technologickú časť, časť stavebné úpravy kotolne a skladu paliva, časť prevádzkový
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rozvod silnoprúdu a meranie a regulácia, časť protipožiarna bezpečnosť stavby, časť
posúdenie projektovej dokumentácie orgánom technickej inšpekcie.
2.2. Neoddeliteľnou prílohou zmluvy je cenová ponuka súťažného návrhu verejného
obstarávania na predmet zmluvy o dielo.

Článok 3.
Doba plnenia predmetu zmluvy
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v termíne do 17. 6. 2019.

Článok 4.
Cena za dielo
4.1. Cena je stanovená dohodou medzi zhotoviteľom a objednávateľom, v súlade so zákonom
č. 18/1996 Zb. o cenách a jeho vykonávacej vyhláške nasledovne:
Položka

A

B

Názov
REKONŠTRUKCIA KOTOLNE
BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU
STARÉ HORY NA BIOMASU
REKONŠTRUKCIA KOTOLNE
BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY
STARÉ HORY NA BIOMASU
SPOLU

Cena
v EUR bez
DPH

z toho
DPH

Cena
v EUR vr.
DPH

4 360

872

5 232

6 540

1 308

7 848

10 900

2 180

13 080

(slovom: trinásť tisíc osemdesiat Eur vrátane DPH)

Článok 5.
Spôsob platenia
5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo uvedená v článku 4. bude vyplatená
zhotoviteľovi objednávateľom po odovzdaní a prevzatí diela bez závad a nedorobkov
objednávateľom, so splatnosťou do 14 dní od doručenia daňových dokladov. Uvedená
cena diela je vrátane 20 % DPH. V prípade zmeny DPH, bude DPH účtovaná podľa
predpisov platných v čase fakturácie.
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Článok 6.
Záväzky zhotoviteľa a objednávateľa
6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané a prevzaté formou odovzdávacieho
protokolu.
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy
a dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť podkladmi objednávateľa odovzdanými ku dňu
uzavretia zmluvy.
6.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi poskytne v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich podkladov, údajov,
vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
6.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že pokiaľ sa v priebehu spracovania diela uzavrú dohody,
doplnenia, prípadne zmeny podkladov, majúce vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto
zmeny riešené dodatkom k tejto zmluve.
6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet diela bez vád a nedorobkov prevezme
a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu v termíne splatnosti vystaveného daňového
dokladu.
6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodplatne a včas opraviť, doplniť všetky nedostatky
a pripomienky k projektu počas procesu do vydania platného stavebného povolenia

Článok 7.
Osobitné ustanovenia
8.1. V prípade, že zhotoviteľ nevykoná dielo podľa obsahu zmluvy v dohodnutom rozsahu,
kvalite a čase v súlade s článkom 2. a 3., má objednávateľ právo znížiť cenu diela
stanovenú v článku 4. maximálne o 0,03 % za každý začatý deň omeškania.
8.2. V prípade omeškania objednávateľa so splnením povinnosti uhradiť faktúry, má
zhotoviteľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty maximálne vo výške 0,03 % z celkovej
ceny diela, za každý začatý deň omeškania.
8.3. Zmluvné strany vo väzbe na článok 2. sa dohodli, že v prípade odstúpenia alebo zrušenia
zmluvy, objednávateľ uhradí vzniknuté náklady na práce preukázateľne vykonané
zhotoviteľom a odsúhlasené objednávateľom, do prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
doručení písomnej výpovede.
8.4. Platenie zmluvných pokút nemá vplyv na nárok na náhradu škody, ktorá by zmluvným
stranám vznikla, podľa § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.
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Článok 8.
Záverečné ustanovenia
9.1. Práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa, ak nie sú stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodným zákonníkom a predpismi s ním súvisiacimi.
9.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov
potvrdených obidvoma stranami.
9.3. Táto zmluva je zhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží jedno
vyhotovenie a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.
9.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán.
9.5. Zmluva nadobúda účinnosť uverejnením na obecnej tabuli a na webovej stránke obce
Staré Hory.

V Banskej Bystrici, dňa: 28. 5. 2019

V Banskej Bystrici, dňa: 28. 5. 2019

_________________________

_____________________________

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

__________________________
Marián Gajdoš
starosta obce

_____________________________
Ing. Marta Leitnerová
konateľka spoločnosti
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