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zmluva o díelo
uzatvorend podl' a Obchodného zú,konn{ka

/ § 536 a nasl. zikonaě.sl3llggl Zb,/

1.1.Objerlnávatel':
Sídlo
Splnomocnený zástupca
ICo
DIČ
Tel.r
Em'ai1

1.2.Zhatoite?
Splnomocnený zástupca
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných
- technicklch
IČo
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
čislo úětu
Zaplsaný

článok I. Zmluvné stranv.

Koprivnica 126,086 43 Koprivnica
Ing. Peter Krupa - starosta obce

00322164
202a778826
+427 54 739 33 28

koprivnica @ koprivni ca.sk

GARDEN TEAM s.r.o.

Milan Gaňa

Milan Gaňa
Milan Gaňa
47521t39
2023920932
sK2023920932
40257266a717500
SK61 7500 0000 0040 2572 6607

Zapísaná na Ži|ina, odd. Sro, v|.é.607 7 0 IL

Obec Koprivnica

1.3.

I.4,

podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebných prác

,Zateplenie budovy obecnéiro úradu"je prieskum trtru 1súlade 
s § 117 zákonaě,

34312015 Z,z. ou.r.ino* obstarávaní a-orrn",," adoplnení niektorých zákonov

; Fň;* zrreni (ďo|*j len Zákon), ako. z;ikazka s nízkou hodnotou, Výsledkom

verejnétro olrstarávania je porruka zhotol,,itel'a _ roepočet, ktorý ,ie po vzájomnom

oJ*úhtas*ni zmluvnými str:anarni považovaqýnri za prílohu č, 1 teito znrluvy,

Miesto stavby;obecný úradKoprivnica, Koprivnica 126, 086 43 Koprivnica

Zhotoviteť sa zavánfiezhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednost' dieio

,,Zateplenie bud,ovy obecněho tlrildu "

podťa podmlenok dohodnubých v tejto zmluve

2.1.



2.3.

,|, Obj ednávat et sa zavázuj e:

dielo zhotovené v súáde so zmluvou, prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podťa

platobných podmienok v článku IV. Zmluly
Dielo pozo stáva zprác uvedených vo yikaze _ Vlýrner, ktorý tvorí neoddelitelhú

prílohu ě. 1 tejto Zmluvy

ČIáno[< III. Čas plnenia.

3.1. Zhotovitel, sazavázujedodať dielo uvedené v ě1. il. tejto zmluvy v nasledovných

termínoch:
a) termín zahájeníarca7izácie: do 5 pracovných dní od nadobudnutia ÚČinnosti zmluvY

o dielo
b) termín dodania kompletného zmluvného diela bude t2/2019

3.2. ÓqeJnevat.r j. opráonený kedykoťvek nariadiť zhotoviteťovi prerušenie realizácie

4.1.

4.2.

digla.
VoríoadetakéhotoprerušeniazdÓvodunastraneobjednávateÍa,mázhotoviteťprávo

a

nupr.^díz"rrie termínú pre dokončenie diela stanoveného v čl.ilI, odstavec lb tejto

á.roy, ato odobu odpovedajricu pozastaveniu rea\izácie diela alebo jeho časti,

Žn"áin"r je taktiež 
"tuto*to 

pdpade povinný prepracovať v tomto zmysle

harmonogram postupu prác ataktoupravený Ódovzdať bezodkladne objednávateťovi k

odsúhlaseniu.

článokIV. Cena diela.

Cenazazhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podťa ětanku II. zmtuvy je stanovená

dohodou zmluvnýcďstrán v súlade s ustanoveniami zákona ě,1811996 Z, z, o cenáoh

v platnom zneniájeto cena maximálna, ktorrl nie je možné prekroěiť,

Cenazazhotovenie diela podťa ěl. II. je:

Cena spolu
základ ceny pre DPH
DvHzaoÁ
Celková cena spolu s DPH

6127,37 F.uR
1345,47 EUR
8 072,84 EUR

slovom: osemtisícsedemdesiatdva EuR osemdesiatštyri centov

4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné závázky,

4,,2.2. Ptác., t tore zhotoviteť nevykoná, vykonábez ptíkanlobjednávateťa alebo odchylne

od dojednaných zmluvných podmienok, objednávatel, neuhradí.

Článok V. Platobné nodmienlicv. faktur{cia,

§.1. Cenvzazhotovenie óielazaplatí objednávateť zhotovitel'ovi na záklrade fakťrlrY, ktonl

áotoviteť uy.tuui po vytonaní'a odošle objednávateťovi po splnení býchto

podmienokl



5.1.1 P.áce b.rd,i fakturované na eákiade overených zisťovacíoh protokolov a súpisov

vykonaných prác, v ktorých bude uvedeiré množstvtl memých jednotiek a ich ocenenie v

.iilud. s objei<tovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoětu.

i.i.i. spruů.sť fakú j. :ó oni. pattrirá sa považuje za uhradenú dňom odpísania

prostriedkov z úéíuobjednávateťa.

5.2. Faktůru vyltotoví zlrotovitel' v súlade s platnou legislatívou - zákon é.22212004 Z, z"

o clani z pii.tari..1 lrodnoty v platnom zneii apredloží objednávateťovi v 3 originálnYch

vJ+lačkoch. Fakiťrra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

o číslo faktúíy resp. daňového dokladu
l oznaéenie objednávatetaazlrotoviteťa, peňažný ůstav, ěíslo úětu

. IČo a DIČ zhotovitel'a, tČO otliednavatcl'a
r miesto anázov diela, číslo zmluvy o pridelerrí dotácie, evideněné ČÍslo stavbY

o zdanitel'né obdobie
o deň ddoslania a deň splatnosti faktriry
o fakturovanú zakladnú ěiastku bez DPH, ěiastku DPH a celkovú fakturovanrl sumu Po
' objektoch
. pečiatku a podpis oprármeného zástupcu zhotoviteťa

o faktura bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktťrry, zisťovaoí protokol,

a súpis vykonaných prác.

i.s. uhradená faktura nie je dokladom o odovzdani aprevzatí diela.

5.4. koneónú fakturu za vykonané dielo predloží ďrotoviteť ku dňu jeho odovzdania a

lr"v"atia. Jej prijatie objednávateťom vyluěuje dodatočné nároky zhotoviteťa na úpravu ceny

diela.

6.1. zhotoviteť zodpovedá za to, řs predmet tejto zmluvy je zhotovený podťa sohvaleného

projektu stavby, S,fŇ, vzťalrujťrcirrri §a na piedmet pJlenia, dohodnutých zmluvných

ioá-ierrok, a žá'počas záruěnej Ůoby brrde mat" vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve,

6,2. Záménádoba je 60 mesiacov, Začínaplynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela

objednávateíom, ZauunY di.lu, na ktoré ,u n"ťuho.j. zóalka, zódpovedá áotoviteť v rozsahu

tejto zráruky.

článok VII. Vvkonanie diela.

7.I. zhotoviteť vykonáva ěinnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť

poaru zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. ,. _ .

ii. objeánávater i. ipra"nený vykonivať stavebný dozor nad realizáciou diela a

dodržiavaním zmlumých podmienok.

1.3, Zhotoviteť usťutoení dielo do 3 mesiacov od protokolámelro ptevzatia staveniska,

článok VIII. Ostatné ustanovenia.



8.1. z*toune shany sazv'daujít,že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené

zmluvným partnerom, nepoužijú na iné rlčely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvY.

8.2. Zhclteivitel'budc pri plncní predmetrr tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivostbu.

Zaváz,.uje sa dodrťiavať vš".rb"*ne platné pieclpisy, techrrické nonny a prredmety tejtcl zrnlrrvY,

Zhotovitel, sa bircle riactiť výclrodisĚovýrrri pcrclktadmi otrjerlnávatel'a, PokYnnri ob.iedru{vatel'g

zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán,

8.3. Zhotovitel' je povinný strpieť výkon kontroly/auditr.r/overovania súvisiaceho

s dodávanými prácami kedykoi'vek počas platrrosti a ťrěinnosti Zm\uvy o Prideleni dotácie

zMinisterswa-vnútra SR áPrezídiá Hasi8skeho azácltawÉho zboru, ato oprávnenými

osobami varrysle všeobecných zmluvných podmienok o poskytnutí dotície aPoskYtnúť im

potrebnú súčinnosť,

,. článok IX. Záverečné ustanovenia,

9.1.-. Táto zmluva je vzavtetá jej podpisorn oboma zmluvn;.imi stranami, stáva sa platnou

dňom podpisu obomá zmluvnými jtranami a úěinnou v deň nasledujilci po dni zverejnenia na

webovej strárrke obj ednávateťa.

g.2. Zmluva móže byť zmenená len písomnýrrri clodatkarni, podpísanýni oPrávnenými

zifutupcami zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutoěniť len

piroán. po predchádzajúcej dohode Óbitoo.i zmluvných strán a pri dodržani postuPov Pri

uzatvfuanidodatkov poáťu § 10a zakona o vercjurrnl obstar,árlaní, inak je zmena ěi doPlrrerrie

zmluvy neplatné.

9.3. pokiať v zmluve nie je dohodnuté,niečo iné, platia pre zmluvný vďah ňou zaloŽený

ustanovenia ob chodného zákomlka,
g,4. Neoddeliteťnou srlčasťou zmluvy je ocenený výkae výmer (rozpočet) podl'a cenovej

ponuky (ako pdloha č. 1 k ZoD).'9i. "Ůuasmi.i zmluvu preěítali, porozumeli a na znak srlhlasu s jej obsahom dobrovoťne

vlastnoručne podpisali.

9.6. Zmllvné strany prehlasujú, že sú spósobilí k právnym úkonom a ioh zmluvná volhosť

nie je ničím obmedzená.
9.1.Zmlwa je vyhotovená
a jeden pre zhotoviteťa.

V Koprivnic i, dna .ť(*í2.- laff
objednávateť

v troch exemplaroch, z ktorych dva sú urěené pre objednávatel'a

ťl " \,ěíťrt /l-
V ...:l..,"7 i. lí,...,. rlňa
zlro'tovitc['

[ng. Peter Krupa
starosta obce Koprivnica
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RÚZPCIČET § VÝKAZ§M VÝMHR
§tavbai ZatBpl€fiig §tíopu obect]éllťJ úradu a kultůrnůl"]a donlu Kóprlvnica
o}rjokt:

ůhjÉíln§vgtsr] Obec Kopiivniue řioprivnha l2lj, Koprivnica ťB§ 43

Zholovi.|el,: C;Aíini:N 'I'llAM íi,r.ů , I.rirnbiiídiůiho ,1$4i}, Bytca 01.1 0l

.JK§O:

Ečc;
§pracoval: Mj|an 6ailu

Dáturrl: 3',i|^"201a

KCN Kdd poiožky Poprs MJ
Množ§lvo
ceikont

Ogtia
j§dnotková c*na ceikont

,1 ? J 4 § 8 7 lJ

P§V

/1"l

Fřó§§ g d6dáv*y Hgv

Ůpravy povrchov, podlahy, oea.tonlo
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