
zmluva o ďielo
uzatvorenú podl' a Obchodného zákonníka

/ § 536 a nasl. zákonaě.5l3ll991Zb.l

1.1. Objednávatel'
Sídlo
Splnomocnený zástupca
ICo
DIČ
Tel.:
Emai1

1,2, Zhotovite|'
Sídlo
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných
- technických
ICo
DIČ
tČ lpH
Bankové spojenie
císlo účtu
Zapísaný

článok I. Zmluvné stranv.

Obec Koprivnica
Koprivnica 126,086 43 Koprivnica
Ing. Peter Krupa - starosta obce
00322164
2020778826
+421 54 739 33 28
obeckoprivnica@wi-net. sk

GMT projekt, spol. s r.o.
Námestie SNP 1,085 01 Bardejov

Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateť
J ozef Buzek, stavbyvedúci
36 484 97I
20 200 29I 54
SK20 200 291 54

],, VÚB, a.s.
: SK43 0200 0000 0028 1568 9856
: v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.I4056lP

I.3. Zhotovite]] berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy tvoria
súčasť projektu v rámci Yýzvy číslo VII. Prezidia Hasičského azáchranrtého zboru 2017
a Ministerstva vnútra SR. Objednávateťovi bola udelená dotácia z MV SR na základe žiadosti
č. PHZ- OPKI -20 17 l 002200 -00 I o po skytnutie dotácie.

l.4.Podkladom na uzavtette tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebných prác
,,Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice vobci Koprivnicaooje prieskum trhu vsúlade s § 117
zákona č. 34312015 Z.z. o verejnom obstarávaní aozmene adoplnení niektorých zákonov
v platnom zneni (ďalej len Zákon), ako zákazka s nízkou hodnotou. Výsledkom verejného
obstarávania je ponuka zhotoviteťa - rozpočet, ktorý je po vzájomnom odsúhlasení
zmluvnými stranami považovarrýmizaprílohu č. 1 tejto zmluvy.

1.5.Miesto stavby: Obec Koprivnica, k.ú. Koprivnica, súp.č. 97,parc.č. CKN 321 a322

článok II. Predmet plnenia.

2.1. Zhotovitel' sa zavázuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo
,,Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Koprivnica"

o podl'a podmienok dohodnutých v tejto zmluve



2.2. Objednávateí sazavázuje:
o dielo zhotovené v súlade so zmluvou, ptevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podťa

platobných podmienok v članku IV. Zmluvy
2.3. Dielo pozostáva zprác uvedených vo Výkaze - Výmer, ktorý tvorí neoddeliteťnú

prílohu č. 1 tejto Zmluvy

článok III. čas plnenia.

1.I. Zhotoviteť sa zavázuje dodať dielo uvedené v č1. il. tejto zmluvy v nasledovných
termínoch:
a) termín zahájeniarcalizácie: do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
b) termín dodania kompletného zmluvného diela bude 1Il20I8

1.2.Objednávateť je oprávnený kedykoťvek nariadiť zhotoviteťovi prerušenierealizácie diela.
V prípade takého to prerušenia z dóvodu na strane objednávateta, má zhotovitel' právo na
predlženie termínu pre dokončenie diela stanoveného v čl.ilI, odstavec lb tejto zmllvy, ato
odobu odpovedajúcu pozastaveniurea|izácie diela alebo jeho časti. Zhotoviteť je taktiež v
takomto prípade povinný prepracovať v tomto zmysle harmonogram postupu prác a takto
upravený odovzdať bezodkladne objednávateťovi k odsúhlaseniu.

čHnok IV. Cena diela.

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podťa článku II. zmluvy je stanovená
dohodou zmluvných strán v súlade sustanoveniamizákona č. 1811996 Z. z. o cenách v
platnom znení a je to cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.

4.2. Cenazazhotovenie diela podťa čl. II. je:
,! ,:

Cena spolu
zál<|ad, ceny pre DPH
DPIil2OoÁ
Celková cena spolu s DPH

30 250,61 EUR
6 050,12 EUR

36 300,73 EUR

slovom: tridsaťšesťtisíc tristo eur a sedemdesiattri centov.

4.2.I Cena pokrýva všelky zmluvné závázky.
4.2.2.Práce, ktoré zhotoviteť nevykoná, vykonábezpúkazu objednávatel'a alebo odchylne od
doj ednaných zmluvných podmienok, obj ednávateť neuhradí.

článok v. platobné podmienkv. fakturácia.

S.l.Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateť zhotoviteťovi na základe faktúry, ktorú
zhotoviteť vystaví po vykonaní a odošle objednávateťovi po splnení týchto podmienok:
5.1.1 Práce budú fakturované na zéů<lade overených zisťovacích protokolov a súpisov
vykonaných prác, v ktoých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v
súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.
5.1.2. Splatnosť faktúr je 30 dní. Faktúra sa považuje za vhltadenú dňom odpísania
prostriedkov z lúótu obj ednávateťa.
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5,2, Faktúru vyhotoví zhotoviteť v súlade s platnou legislatívou - zákon č.22212004 Z. z..odani zPridanej hodnoty vplatnom znení á predloží"objednávateťovi v 3 originálnychqi.tlačkoch. Faktúra bude obsahovat' minimálne tfuto ;;;j e :o číslo faktúry resp. daňového dokladuo označenie objednávatela azhotoviteťa, peňažnýústav, číslo účtu. tČO a DIČ zhotoviteťa, IČO objednávateliao miesto a nénov diela, ČÍslo zmluvy o pridelení dotácie, evidenčné číslo stavby. zdanitelné obdobie
o deň odoslania a deň splatnosti
o fakturovanú základnú čiastku

objektoch

faktúry
bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu po

o pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteťao faktura bude obsahovat'nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací protokol,a súpis vykonarrých prác.

5. 3. uhraden á faktúranie j e dokladom o odovzdan í a ptevzatídiela.

5,4, KoneČnú faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteť ku dňu jeho odov zdania aPrevzatia, Jej Prijatie objednávateťom vylučuje dodatoč"J na.or.y zhotovit'eťa na úpravu ceny

6,L ZhotoviteÍ zodPovedá 
??to, Že predmet tejto zmluvy je zhotovený podťa schválenéhoProjektu stavbY, STN, vzťahujúcimi 

:u n1 predmet Ó]nenia, dohodnutých zmluvných
Podmienok, a Že PoČas záručnej áoby bude mar vtartno.ii, ionoanuté v tejto zmluve.

6'2' ZáruČná doba je 60 mesiacov. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia dielaobjednávateťom, Závady diela, na ktoré .u u"tlnu;" ii*á,zodpovedá zhotovitel,v rozsahutejto záruky. ''
čHnok VII. Vvkonanie diela.

7,1, ZhotoviteÍ vYkonáva Činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosťpodťa zmluvy, pričom rešpektuj e tectrnicře sp..iiikr;i;ál.aun. predpisy.7,2, objednávat.ť j9 
.oprávnený vykonáát' ;;;;Ň'dozor nad realizáciou diela adodržiavaním zmluvných podmienok. "

Clánok VIII. StavetinÝ denník.

8,1, Zhotoviteť je Povinný viest' na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebn ým zákonom avYhláŠkou MŽP SR Č,4h/2000 Z. z.,ktorou sa vykon ávajúniektoré ustanovenia stavebnéhozákona, odo dňa zaČatiaPrác aŽdo odstráneniupo.t.an.: áay r..p. n.do.out u, ,isteného pripreberaní stavby. Stavebný denník sa musí naciádzat' ná.turiu^.á"šiřrřirř;le prístupný.

Í"ff[ťifi::.robí 
zhotoviteť v deň, kedy boli praóvřo""no alebo nu.tuli okolnosti, Ltóre

8,2, Okrem zástuPcov zhotoviteťa, objednávateťa a projektanta móžu do stavebného denníkavykonávat'zéznamy poverení zástupcóviaprislušný.j;;.g;;"" štátnej správy.

iri;"13Í#JJjffiffř"'""ffi*.sa nepovaŽuj:u zazmenu zmluvy,ale slúžia ako podklad pre



10.1. Zmluvné strany sa zv'ázujů, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené
zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

I0,2. Zhotoviteť bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou
starostlivosťou. Zavázlje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické normy
a predmety tejto zmluvy. Zhotoviteť sa bude riadiť východiskovými podkladmi
objednávateťa, pokynmi objednávateťa, zápismi a dohodami oprávnen}ch pracovníkov
zmluvných strán.

10.3.Zhotoviteť je povinný strpieť výkon kontroly/audittr/overovania súvisiaceho
s dodávanými prácami kedykolŤek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o pridelení dotácie
zMinisterstva vnútra SR aPrczídia Hasičského azáchrartrtého zboru, ato oprávnenými
osobami v zmysle vŠeobecných zmluvných podmienok o poskytnutí dotácie a póskytnúi im
potrebnú súčinnosť.

Článok XI. ?áverečné ustanovenia.

11.1. Táto zmluva je uzavretájej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platnou
dňom PodPisu oboma zmluvnými stranami a účinnou v deň nasledujúci po dni zverejnenia na
webovej stránke objednávateťa.

II.2. Zmluva m6že byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými
zástuPcami zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len
PÍsomne Po predchádzajicej dohode obidvoch zmluvných strán a pri dodržaní postupov pri
uzatváraní dodatkov podťa § 10a zákona o verejnom obstarávaní, inak je zmena'či doptnenie
zmluvy neplatné.

11.3. Pokiať v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťahňouzaložený
ustanovenia obchodného zákonníka.''

11.4. Neoddeliteťnou súčasťou zmluvy je ocenený výkaz výmer (rozpočet) podťa cenovej
ponuky (ako príloha č. 1 k ZoD).

11,5. ÚČastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoťne
vlastnoručne podpísali.

11.6. ZrrŮuvné strany prehlasujú,,že sit spósobilí k pťávnym úkonom a ich zmluvná vol,nosť
nie je ničím obmedzená.

It.7. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých dva sú určené pre
objednávateťa a jeden pre zhotoviteťa.

V Koprivnici, d!,a .,7Zr.7,...ffiW v g*d,a*". dfu _íZ_Z....4-ez/

./star o sta o bce ltopnvnrca z*-**r
Príloha č 1. - Ocenený Yýkaz- Výmer

konateť Cf'rroiekt, spol. s r.o.
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