ZMLUVA O DIELO
1 zMLUvNÉ STRANY
l.l objed!ávate|':
obec ČervenýHrádok
Sídlo:
ČervenýHrádok l93. 95 I 82 MaléVozokaly
Sratutiímy
ziísfupca:Ing.BohumirŠabiJ<.
stalostaobce
ICO:
0065612'l

DIČ:

202|o59oo'7

(d'alejlen ''objednávatel'..)
na stane jednej
a
1.2 zhotoýitel.
Sídlo:
ICO:
DlČ:
Bankovéspojenie:
Čísloúčtu:

PAKE s.r.o.
Župná 54,9530I zlatéMomvce
34128433
20204029|2
sKl8 l l00 0000002626'|64642
TaÚa bankaZlatéMoravce

(ďalej len ,,Zhotovitel'..)na stranedruhej

2 výctloDlsKovÉ ÚDAJE
2.1 Nrázovdiela: ,,fiozšíreniekamercvéhosystémuv obci červenýEúd'ok"
2.2 lnvestor/ objednávatel': obec carve!ý Eródok
2.3 Zmluwé strany, vedomési svojich závŽizkov obsiahnut'ýchv tejto zmluve a s úLrnyslom
byt'
touto zrÍlluvouviazané,dohodli sa na nasledujúcomznenízrrluvy o dielo uzawetej podl'a $
536 a nasl.Zákonač.513/l99l zb. (obchodnýzákonník)v zrreníneskorších
predpísov'

3 PREDMET

PLNENIA ZMLUlry

3.l Predmetom tejto anluvy je v nadváznosti na hore uvedenéýchodiskové tldaje záýázok
ZhotoviteLa vybudovať dielo ,,RozšíreniekamefoýéI,osls|ému v obci Čenený Hrddok,,
v obci ČervenýHrádok' Na zríkladev:fuvy zo dňa29,6 '2018.
3.2 Podkladompre uzavretietejtozmlllvy je ponukaZhotovitel'azo dňa 5.7.2018na rea|izáciu
diela.
3.3 Predmetzmlu\Y j e .Rozširenie kamerovéhosyslémuv obci ČemenýHrddok,,
3.4 objednávatel' sa zaviit$e pledmet anluvy pÍeýzíaťa zap|atiť dohodnutú sumu podl'a
platobnýchpodmienok dohodnutýchv tejto zmluve.
3.5 ZhotoviteLpotvrdzuje,že sa v plnom rozsahu zozniímils rozsahoma povahou predmetu
zm|t*y, že súmu máme techÍrické,
kvalitatívnea inépodmienky k realiácii a Že disponuje
takýmikapacitamia odbomýmiznalost'ami'koré súk dieluv súladetejtozmluvypotrebné.
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4 ČAs A MIEsTo PLNE.N|A ZMLUVY
4.1

4.3

4.1

4.5
4.6
4.7

Zhotovitel, sa zavázuje! že zrealíanjea dodá pledmet zmlury uvedený v článku 3 tejto
zmlu}ryv lehotezhotoveniastavbyma,Íimálne50 kalendámychdní odo dňa odovzdania
staveniskaobjednávateLom
a plevzatiastaveniskaZhotovitel'om.
Termin plnerdaobsahujetzv' čiý časpriamej realiácie, je záý!)znýpre obe zmluvné
stÍany.v pdpade, ak dójde k zdržu\1!zo strany objednávatefa vplyvom dokumentačnej,
legislatívnej
čitechnickejnepripravenosti'
o tútodobu sa pomemepledlŽujedobaplnenia'
obe stranybeni na vedomie' Že kvóli zdržaniumóže dójsť k posunu temínu lealizácie
predmetuzmluvypodl'ačlánku3 tejtozmluvy.
Miesto rea|izácie prác vk'ú' ČervenýHrádok podl'a článku 3. bude adne plevzaté
prípadne
Zhotovitel,om,
za prítomnosti
objednávatel.a,
technického
dozoru.
Lehotana plevzatiemiestarealizácieprác je 14 pracovnýchdní,ktorézačnú
Zhotoviteťovi
plynút'v deň doručeniapísomnejinformácieod objednávatel.a.
objednávatel.ovivznikrre
po
náIok Ba vystaveniepísomnejinformácieajej zaslanieZhotovitel'oviv deň nas|edujúci
v súladeso znenímčlánkul l., ods. l l '6 tejto
dni v ktorom zmlr-rvanadobudlaúčinnosť
zmlury' Po prevzatímiestarea|izácieprác zaháji zhotovitel'práce v súlades článkom4.,
o d s .4 . 1 .
Pri odovzdani diela objednávatel' dodá Zhotoviteťovi dokumentáciu skutočného
lThotoveniav troch\yhotoveniach.Po ukončení
diela Zhotoviteťodovzdáobjednrivatel'ovi
zápisydennikarealiácia die]a.
Zhotovitel, sa zaýiiz]uje zabezpečlťprípadnéodstavenie pfemávky vrátane dočasného
dopravnéhoznačeniapočaslrykonávanýchprác'
objednávatel. umožňuje Zhotovitel.ovi stanovit' harmonogram prác dvojzmennou
prevádzkouohraničenou
časovým
intervalomnasledujúco:
od 07l00hodinydo l9:00 hodiny
počaspracovnýchdní.

5 vLAsTNÍcKE PRr(vo NA zHoTovovANÉ DtELo A NEBEzPEčENsTvo
ŠKoDYNA ŇoM
5.1 vlastníckeprávo na zhotovované
dielo a nebezpečenswo
škodyna ňom plechádzajúna
objednávatel'adňom odovzdania a plevzatia diela, uvedenom v zápisnici o úspešnom
odovzdaní
a prevzatídiela'
6 CENA A PLAToBNÉ PoDMIENKY
zhotovitel'lrykoná práce v rozsahu'kvalite a lehotách podl.atejto anluvy' Dohodnutá
zmluvnácenaza lYkonanéprácje stanovenáv z|oženi:
cena die|avrátaneDPH:
6 820,00EUR
podl'aprilohyč' 1 tejtozmluvy_ cenováponukav súlades ustanoverúami
zlíkonač.l8/l996
Z. z' o cenáchv platnomzneni' Pri tvorbea odsúhlasovanr
cien, ako i pri dešeníspomých
otiízoka nezÍovnalostísa vychádza závtizne z \,"ýsledkovprieskumutrhu.
Všetkyceny súuvádzanés DPH platnou v časeuzatvoreniazmluvy.
6.4 V súladeso zékorlomě.18l|996z. z' o cenáchv platnomznenísa zmluvnéstranydohodli
na nasledovnom
spósobe,a].ýmsa v}'tvorícenanaviacprác odsúhlasených
6.5 v prípadeporušeniaustanovení
čI.3 tejto anlu\'y zo stranyZhotovitelanie je prípustné
dohodnutú
cenu diela meniťa nákladys tým spojenéznášaZhotovitel'(v tomtoprípadesa
neuplatní
zákonnika)'
s 549 obchodného
ó.l

6.6 Uhrada ceny za ďelo bude realizovaná platenímskutočne\Tkonaných prác v potwdených
objednávatefonr v súpise vykonaných prác' v ktorom bude uvedenémnožstvoocenenie
v súladeÍozpočtovouskladbou' Ak má súpisprác vady, vráti ho objednávatel' Zhotovitel'ovi
na prepracovanie.
Faltúru bude Zhotoviteť odosielať objednávatel'ovi do l0 dní po úončený a odovzdaní
prác a objednávateťje
povinnýich zaplatiťdo 60 kalendárnychdníod prijatiafakniLry.
6.8 Uhradu ceny bude objednávatel' hradiť na účetZhotovitel'a vedený v Tata baÍlkaz|aÍé
Moravce čísloúčfu: sKl8 ll00 0000 0026 2676 4642 alebo na účetuvedenÝvo
.vystavených
predloŽených
a objednávateťovi
faktuach'
7 ZODPOVEDNOST ZA VADY
1 . 1 Zhotovitel' zodpovedá za to' že ptáce v zmysle predm€tu zmlurT sú lrykonanériadne v
v zmluve.
súlades toutozrnluvoua počaszáručnejdobybudúmaťvlastnostidohodnuté
7.2 ZhotoviteLsa zavzizujedodaťpredmetzmluvy' uvedenýv člrínku
3 tejtozn ulY v súlades
projektovoudokumentácioua Slovenskými technickými normami alebo zahraničnými
normami, ktonjmi sa prevzali európske normy, vzťahujúcisa na pledmet plrrenia ana
stavebnú
časťzhotoveného
diela poskytuje'v zmysle $ 12 ods' I písm'b) bod 4' zákonao
verejnýchprácachzárukLrdvochrokov od jeho odovzdaniaobjednávateLovi,
o čomsa spíŠe
zápisnica.Záručnádoba na technologické
zariadeniabuderešpektovať
záručnú
dobu danú
výIobcom.
Záfika začina pl1núť dňom odovzdania diela, pokiaf bola odovzdaná bez zÁyad a
nedorobkov. Plynutie zriručnejdoby sa preruši dňom uplatnenia práva objednávateťana
odstránenievád doručenímreklamácie.
7.4 Vady diela' uvedené
v zápisnicio odovzdanía prevzatidiela' stranynepovaŽujú
za konečnú
možnosťreklamácie zjavných vád zo strany objednávateh a odovzdanie diela sa
nepovažujeza pre}rliadkudiela objednávatel'om v zmysle ustanovenia s 5ó2 obchodného
zii&onnika. objednávatel. rnóže zjavné vady písomnereklamovaťdo 30 dní po prevzatí
diela.
Al< Zhotovitel neodstŤiíni
vady a nedorobkyv dohodnutejlehote,má právo ich odstrániť
objednávatefna ĎákladyZhotoviteLa.
zmluve a požadovaným
slojškam'musí
Mateňály, diely a výrobky, ktorénezodpovedajú
Zhotovitelna vlastnéÍákladyodstríínit'
a nahradiťbezchybnými.
1.1 objednávatel,jepovirmýumoŽnit'Zhotovitel.oviprístupdo priestorov,kde sa majúvady
diela'zistenépočaszáručnejdoby,odstraňovať.
7.8 Reklamáciavád budevykonanápísomne.zhotovitel'jepovinnýna reklamáciureagovaťdo
piatich dní a dohodnút,s objedúvatel.omspósob a primeranúlehotu odstiíneniavád.
Havalijnésta\Tje povinnýZhotoviteťodstrfuIit'
obratompo ich nahláseníobjednávateLom'
reklamovaných
odstránenieoprávnene
vád Zhotovitel'}ykoná na svojevlastnénáklady.
zákonníka'
Vady projektovejdokumentácie
budúzmluvnéstranyriešit'podl,aobchodného
8 ODOVZDANIE A PREVZATIE PRAC
diela (ukončenia
realizácieprác)vyzve Zhotovitel,objednávateLapísomnel0
8.1 Po lrykonarrí
dnívopredna ich odovzdaniea prevzaticv miesteplnenia.

preberaniadie|aodovzdáZhotovitel'objednávaterovirevíznespráry,
4.2 Tri dni pred začatím

atesty' melacie protokoly. ztiručnélisty tovarov, ako aj ďalšiu dodávatel'skúdokumentríciu

potÍebnú
ku odovzdaniudiela' Bez týchtonáležitostí
objednávatel'kpreberaciemu
konaniu
neprishipi.
8.3 o priebehua výsledkuodovzdávaciehokonania,spíšuzrnluméstranyzápisnicu- preberaci
protokol,v záveťektorej objednávatel'výslovneuvedie,či vykonanédielo prebeláalebo
nepreberáz dóvodovnedodržania
požiadaviek
uvedenýchv projektovejdokumentáciipodl.a
čllinku3, ods.3.3tejtozn uvy.
priebehua v'ýsledkuodovzdiívacieho
8.4 súčast'ou
konaniajemontiážtydenník,kde zhotovitel
je povinný riadne zapisovat.všetkyudalosti a objednávatel'alebo technický dozor je
povinnýsledovaťdenníka pripojiťvlastnéstanovisko.
9 sPoLUPÓsoBENIE

oBJEDNÁVATELA

A zHoToVITEI']A

9.1 zhotovit€ | vykonáva činnosti,spojenés predmetomdiela na vlastnúzodpovednosť
podl'a
zm|uvy'p čomrešpekfuje
technické
špecifikáciea právnepredpisy'
9.2 objednávateLodovzdázápisničneZhotovitel.ovistaveniskov zmyslečlánku4 ods.4.3 tejto
zmluvy.
9.3 Zhotovitel.je povinný v zmysle zikona od plevzatia diela viest'montážnydenník.Do
montiíŽneho
denníkasdvomi prepismisa zapíšu všetkyskutočnosti,
\Yplý.r'ajúce
z tejto
zmlurY.
9.4 objednávatel' bude vykonávat' technický dozor nad realiáciou diela a nad dodržiavaním
zmluvnýchpodmienok.
9.5 objednávatel.jepovinný sledovaťobsahmontáŽnehodennikaminimálne Iaz týždennea
k ápisom pripojiť svoje stanovisko.Ak techniclcýdozol so ziáznamomZhotovitela
povinnýpripojiťk zápisusvojelajadrenie.
nesúhlasí,je
9.6 okrem zásfupcov zhotovitel'a a objednávatel.amóžu do montáŽnehodenníkalykonávat'
poýetenízástupcovia objednávatel.a'pťojektanta,
ziLzli.aÍÍy
príslušné
orgány štátnejsprá!rya
štátneho
dohladu.
9.7 zápisy y Íiontážnomdenníkusa nepovažujú
za zmenu zÍnlulT. Tie záznamy v montiáŽneho
denníku,ktorémajúvplyv na rozsahprác, cenudiela,časplnenia.prípadned'alšiezávlizky
dohodnuté
v tejtozmluve,budúslúžiť
ako podkladpre qpracovanie písomnéhododatku
k zmluve.
9.8 Zhotovitel'kudňu prevzatiadiela vypracujevecnýa časovýharmonogram
prác a skúšobný
a kontrolnýplán tak' aby sa všetkyúkony\Tkonávali v súlades plánovanýmpostupom
prác podťaspracovaného
montážnych
harmonogramu
a pliínovaných
čiastočných
temínov.
9.9 Zhotovitel'zodpovedáza ochlanu priestolu,za jeho zabezpečenie
a za škodyvznilnuté
pofušením
svojichpovinnostípodl'as 373 aŽ 386 obchodného
zákonníka.
je
predpisya opatenia na
9.10 Zhotovitel pri realizácii predmetuzmluly povinnýdodržiavať
zabezpečenie
a ochranyzdraviavšetkých
bezpečnosti
osób v danomobjekte'
9.11 Zhotovitel'prirealizáciipredmetuzmlur,yje povinnýdodrŽiavať
predpisya aj protipožiame
práce.Za ich prípadné
opatrenia,.vTpl:Ívajúce
z povahylrykonávanej
porušenie
a vzniklutú
v
plnom
škoduzodpovedá
rozsahu'
9.12 zhotovitel,budevzniknutýodpadlikvidovat,podl'a&uhu v zmys|ez^konač.22312001
z.z.
o odpadocha o zmenea doplneď niekto.ýchztíkonov,
v zneníneskorších
predpisov.
9.13 objednávatel'jeoprávnenýskontrolovať
všetkyčastidiela, ktorébudúv ďalšompostupe
zďrÍé alebo sa stanúnepristupn:imi.Na ich kontrolu vyzve zhotovitel' techíický dozor
najmenejtri pracovnédni vopred, v opačnomprípadebude znrášať
nriklady,spojenés
dodatočnou
kontroloupodfaustanovenia
553
ods'
2
a
ods.
3
obchodného
zákonnrka.
$
9.l4 Zhotovitel.lyzve technický dozor pisomne páť dní vopÍedna účasť
pri.\'Tkonávani
stanovenÝch
skúšok.
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9.15 Pre sledovaniepostupurealizáciebude objednávateLjeden raz týžderrne
organizovaťna
kontrolné dni, na ktorébude pozývat'účastníkov
lealizácie, ryhotovovat'ápisy o ich
priebehua posielaťich účastníkom
kontrolnýchdní.
pi tealizácii prác všeobecné
9.1ó Zhotovitel' bude zabezpečovať
zásady ýkajúce sa bezpďnosti
a ochrany zdravia pri práci podl'a $ 6 Nariadenia vlády SR č.396/2006Z. z. o minimálnych
bezpečnostných
a z&avotných požiadavkáchna stavenisko'
predloží
9.17 V prípade'žeZhotovitel'čast'pledmefuzmluvy bude realizovat'poddodávateťmi
ich zoznamobjednávate|'ovi
do 15 dníod podpisaniazmluvy.
9.18 Zhotovitel'}ýkonomhlavného
koordinátorazaisteniaBozP na staveniskupoveruie:
9.|9 objednávate|.
výkonom technicléhodozorupoveruje:
9.20 Zhotovitefpoverujevýkonomfunkciezodpovedného
vedúceho
zhotoviteliadiela:

10 zMLUvNÉPoKUTY
Zmluvnéstranysa dohodlina ýchto pokutácha sankciách:
10.l v prípade,že Zhotovitel' nedodržíterminy plnenia dohodnutév tejto zmluve, ufuadí
objednávateťovi
zmluvnúpokutu vo výške0,01 %oz ce|kovejceny diela za každýdeřt
omeškania'
l0.2 v pripade omeškaniaobjednávatel.as platenímfakfury uhradi objednávatel' Zhotoviteťovi
swny za kaŽdýdeň omeškania.
zmluvnúPokufu vo v'.ýške
0,0| yo z nez^p|atenej
10.3 v prípade,ak Zhotovitel'nedodrží
podmienkuzamestnávania
uvedenúv člrínku
9 ods' 9'9
zÍnluwúpokutuvo Úške l00 EUR za
tejtozmluvy.je povinnýzaplatiťobjednávatel.ovi
každýdeň omeškania.Nedodržaniepodmienky zamestnávaniapo dobu dlhšiu ako 14
kalendrímychdni bude objednávatel' považovaťza podstatnépoÍušeniepovinností
od zmluvy.
Zhotovitefaa klasifikovaťto ako dóvod na odstúpenie
10.4 Zmluvnépokutya sankciedohodnuté
v tejtozmluve ubrádzapovinnástana, nezávisleod
toho. či a v akej výške vznikne druhej strane škodaporušenímpovinnosti' kloru moŽno
vymáhaťsamostatne.

11 vŠEoBEcNÉA ZÁVEREčNÉUsTANovEMÁ
11.l zm|uvnéstranysúpovinnériadnea včasplniťpovinnostiim qp|ývajúcez tejtozmlulry.
1I.2 ZÍn|ly!]léstrany sa zavžizujú,že budú zachovávaťobchodnétajomstvo a nepouŽijútieto
informáciena inézmluvnéúčely.
11.3 Zmluvnéstranyzhodneprehlasujú.
žedošlok dohodeo celomobsahuznrlu\Y.
11.4 Zmluvanadobúda
platnost.dňom
podpisuobomazmluvĎ]folistlanami'
1|'5 Pokial' Zhotoviteťvyužijena plnenie pledmetuzmlu.vysubdodávatela,v prípadezmeny
počastrvaniatejtozmlu.vT,je zhotoviteťpovinnýnajneskórv deň,v ktolom
subdodávateťa
má zmena subdoďívatela nastat',oznámiť objednávatelbvi zmenu subdodávatelaa v tomto
oznámeníuviesťminimá|nenasledovné
iďormácie:
a. podiel zákazky, lttorý má v úmyslezadaťtretímosobiirn,
b. navrhovanýchsubdodávale]'ov'
c. Dredmetvsubdodávoka

vyhlásenie,Že no\"ýsubdodávateL
d' čestné
splňapodmienkypodťa$ 26 ods' l zákonao
je
verejnomobstalávaní,
ý zoznameregistrakoneěnýchužívatel'ov
a že zapísaÍLý
výhod.
platnost'dňomjej podpísania
11.6 Zmluva nadobúda
obidvomizmluvnýmistranami.Zmluvaje
účinná dňom nasledujúcim po dni obdržania Rozhodnutia o pridelení finančných
plostriedkov z Pódohospodfuskejplátobnej agenfury'nie všakskór ako dňom nasledujúcim
po dni jej zverejneniapodťa$ 47a' ods' l občianskehozákonníkav nadv2iznosti
na s 5a
zákorc č' 21|D000 Z' z. o slobodnom prístupek informáciii.rn a o zmene a doplnení
niektor.ýchzákonov. objednávateťbezodkladneupovedomíáotoviteťa o tejto skutočnosti.
Zmluvamóženadobudnúť
účinnosť
aj v časti,pokial'pridelenádotáciaspolu s poŽadovanou
spoluúčast'ou
objednávatel'a
nebudekryt' realizáciu celéhodiela, za predpokladu,že sa
zÍnluvnéstrany pisomne dohodnúo vecnom lozsahu vo va'ahu ku |1orémutáto zmluva
nadobudneúčinnost'.
1l.7 Zhotovitel'jepovinnýstrpieťvýkonkontroly/ auditu/ overovaniasúvisiaceho
s dodávaným
tovalom,uskutočnenými
stavebnýmiplácami a poskýnut1imislužbamia tiežkedykol'vek
počasplatnostia účinnosti
Zmluvy o posk}tnutíNFP a poskytnúť
oprávnen]fon
osobárn
všetkupotrebnú
súčinnosť.
opÍávnené
osobyna výkonkontroly/ auditusúnajmá:
a, Posk}'tovatel,
a nímpovelenéosoby'
b. Utvarnáslednejfinančnej
kontoly a nimi poverené
osoby;
príslušná
NajlTšŠí
kontrolný
úrad
finančnej
kontroly' certifikačný orgán a
c.
sR,
správa
nimi poverené
osoby,
orgánya nimi poverené
osoby,
d. orgán auditu'jeho spolupracujúce
splnomocneni zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvola audítorcv.
právnymi
t osoby prizvanéoÍgánmiuvedenýmiv písm.a. aŽ e. v súlades pdslušn:foni
predpismiSR a EU.
1l.8 AkékoLvekzmeny a doplnky tejto Zmluvy móŽu byť lykonané len formou písomných
dodatkov k tejto Zmluve podpísanýchoprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán
podmienkypodl'as 18Zá|(oÍÁč.34312015
Z, z. o veřejnombbstarávaní.
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touto
najmáo zmluveo diele.
obchodného
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1l.l0 Zmluva je !ryhotovená v4 rovnopisoch, z ktoďch má každý povahu originálu.
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