ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa zákona NR SR č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov
a zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obec Kružlov
zast.: Ing. Jozef Kmec, starosta obce
adresa: Obecný úrad
Kružlov 141
086 04 Kružlov
IČO: 00322211
DIČ: 2020508435
Bank. spojenie: Dexia banka Slovensko, a. s.
Č. účtu: 3603898001/5600
tel: 054/479 51 37

/ ďalej len „objednávateľ"/
a
Zhotoviteľ:
ARDE, s.r.o.
zast.:
Ing. Július FEDÁŠ, konateľ
adresa:
Kellerova 1
085 01 Bardejov
IČO:
36 507 601
IČ DPH:
SK2022029240
Bank. spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Č. účtu:
6625956018/1111
Tel.:
0907 530463, 054/4868532
Fax:
054 4744288
Zapísaná v obchodnom registri OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 16429/P
/ďalej len „zhotoviteľ"/
II.
Predmet zmluvy

1.

Predmetom zmluvy je vypracovanie diela - projektovej žiadosti na čerpanie finančných
prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EU pre projekt: „Zberný dvor v obci Kružlov" v
zmysle príslušnej Výzvy, Prioritná os č.4 Operačný program Životné prostredie,
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO vyhlásenej R O , čiže kompletná žiadosť vrátane
povinných príloh a podpornej dokumentácie v zmysle vyššie uvedenej výzvy.

2. Súčasťou predmetu Zmluvy o dielo je spracovanie tendrovej dokumentácie, organizácia
a vyhodnotenie verejnej súťaže na dodávku prác a služieb spojených s realizáciou
projektového zámeru konkrétne:
•
na realizáciu projektu (realizácia stavebnej časti - výber
dodávateľa)
ktoré sú priamo a výlučne spojené s projektom, sú preukázateľne nevyhnutné pre prípravu
projektu a realizáciu projektu, na ktorý bol, resp. bude poskytnutý príspevok z fondov EÚ.
Túto časť diela je povinný zhotoviteľ vykonávať v zmysle platnej legislatívy SR
a pravidiel pre obstarávanie stanovených príslušným kontraktačným orgánom.
3. Dielo odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi vtlačenej forme spotrebnými prílohami
a dokumentmi, a zároveň zhotoviteľ odovzdá dielo príslušnému orgánu MŽP SR
v požadovanom počte kópií, a zároveň predloží doklad o odovzdaní objednávateľovi.
Tendrovú dokumentácia z Verejného obstarávania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi
v tlačenej forme s potrebnými prílohami a dokumentmi, ktoré sú vyžadované podľa
zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
III.
Čas a podmienky plnenia
1. Projektovú žiadosť na čerpanie finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov EU pre
projekt: „Zberný dvor v obci Kružlov" sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť v termíne ako je
určené príslušnou výzvou. Tendrovú dokumentáciu sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť
a odovzdať objednávateľovi najneskôr do 5 (slovom piatich) mesiacov od uverejnenia
Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania pri
podlimitných zákazkách.
2. Dodržanie dohodnutého termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia
objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa
s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať
predmet diela v dojednanom termíne.

IV.
Spolupôsobenie objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje určiť
konzultantom so zhotoviteľom.

zodpovedného

pracovníka,

ktorý

bude

stálym

2. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť a pravdivosť odovzdaných podkladov, ako aj za to,
že skutočnosti v nich uvedené zodpovedajú realite a sú bez právnych chýb.
3. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje spolupracovať dohodnutým spôsobom pri kompletizácii
predmetu zmluvy, a to najmä odovzdať všetky ďalšie podklady, ktoré sú v možnostiach
objednávateľa zabezpečiť a sú potrebné pre splnenie predmetu zmluvy, ak ho o to
zhotoviteľ požiada listom, faxom alebo elektronickou poštou, a to najneskôr do 3 (slovom
troch) pracovných dní od požiadania.

v.

Cena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za zhotovené dielo ako je uvedené v bode II., a to
nasledovne:
- 1600,00,- EUR bez DPH,
320,00 DPH 2 0 %
- 1920,00 s DPH, (slovom jedentisícdeväťstodvadsať EUR s DPH).
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú sumu zhotoviteľovi na základe vystaveného
daňového dokladu - faktúry, do 14 dní po odovzdaní projektovej žiadosti na príslušný
riadiaci orgán zodpovedný za príslušnú výzvu.
2. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane
objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia
fakturovať objednávateľovi vo výške rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušenia
(odstúpenia od) tejto zmluvy.
3. V prípade, že objednávateľ nedodrží povinnosti podľa článku IV a zhotoviteľ nebude
môcť prikročiť k zhotoveniu diela, nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie
poskytnutej platby .

VI.
Ďalšie ustanovenia

1. Ak sa vyskytnú prekážky, ktoré jednému alebo obom zmluvným partnerom čiastočne
alebo úplne znemožnia plnenie ich povinností podľa zmluvy, sú povinní sa o tom bez
zbytočných prieťahov informovať a spoločne podniknúť kroky na ich prekonanie.
2. Chybou diela
objednávateľa.

je

preukázateľná

chyba

zhotoviteľa,

ktorá

nevznikla

zavinením

3. Pre prípad chýb diela dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať
a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie chýb. Zhotoviteľ sa zaväzuje
prípadné chyby odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie
objednávateľom. Reklamáciu chyby je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po jej
zistení, a to písomnou formou (listom, faxom, elektronickou poštou) u zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania a to podľa § 560
a nasl. Obchodného zákonníka.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých
od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť.
6. Objednávateľ je oprávnený využiť dielo iba na účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Pre iné
využitie je povinný uzavrieť so zhotoviteľom zmluvu, ktorá toto použitie upraví.

VIL
Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými
štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
2. Vzťahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr
stratia účinnosť, n i e j e tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných
ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá pokiaľ je to právne možné, sa
čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy
zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že informácie, ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti
s činnosťou podľa tejto zmluvy a označia ich ako dôverné, neprezradia tretej osobe a ani
ich nepoužijú v rozpore s ich účelom pre svoje potreby.
5. Zmluva nadobúda platnosť
zmluvnými stranami.

a účinnosť dňom

podpísania tejto

zmluvy

obidvoma

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane jeden.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Bardejove, dňa: 26. 07. 2011

