Zmluva č. 02/2021

ZMLUVA O DIELO
uzavretá v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v
znení neskorších predpisov
Článok 1
Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel.:
e-mail:

Obec Čierne Pole
Čierne Pole 16, 079 01 Veľké Kapušany
Ing. Vladimír Vinco
Prima Banka Slovensko a.s.
SK80 5600 0000 0042 1657 4001
00331473
2020540005
+421905 572 067
ciernepole@centrum.sk

Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel.:

Black Field s.r.o.
079 01 Čierne Pole 16
Ing. Vladimír Vinco
SLSP a.s. , pobočka Veľké Kapušany
SK14 0900 0000 0051 7575 5336
53368592
2121350968
+421905 572 067

1.2 Zhotoviteľ:

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo
na základe zadania zákazky „in house“ v zmysle § 1 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní, pričom sú kumulatívne splnené všetky podmienky
zadania tejto zákazky registrovanému sociálnemu podniku Black Field s.r.o.
Článok 2
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebných prác v rozsahu podľa celkového rozpočtu
(oceneného zadania/výkazu výmer), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy,
v projekte: Rekonštrukcia terasy MŠ Čierne Pole na základe Výzvy MAS OZ Medzi riekami: IROP-CLLDS539-512-003
Fond:
Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)
Operačný program:
Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os:
5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Aktivita:
D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení
2.2 Projektová dokumentácia bola spracovaná generálnym projektantom mmm architects s.r.o.,
072 54 Lekárovce 78
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Článok 3
Doba plnenia, odkladacia podmienka a možnosti ukončenia Zmluvy o dielo
3.1 Zmluva o dielo je uzavretá, avšak účinná v závislosti od schválenia žiadosti o príspevok. V prípade,
že finančné prostriedky nebudú schválené, zmluva o dielo nenadobudne účinnosť a obec Čierne Pole
od zmluvy odstupuje.
3.2 Začiatok realizácie je naviazaný na termín nadobudnutia účinnosti zmluvy o príspevku, následne
bude podpísaná objednávka a preberací protokol o prevzatí staveniska.
3.3 Predpokladaným termínom realizácie je 05/2022 – 01/2023, maximálne 9 mesiacov od prevzatia
staveniska.
3.4 Zmluvu na uskutočnenie stavebných prác je možné ukončiť:
• písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
• písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, ak druhá podstatným spôsobom poruší
zmluvné podmienky. Výpovedná lehota je dva mesiace a začne plynúť od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej strane.
3.5 Podstatným porušením zmluvy o dielo zhotoviteľom sa na účely tejto dohody rozumie
nedodržiavanie ustanovení Zmluvy o dielo, čo môže mať za následok ukončenie Zmluvy o dielo.
Článok 4
Zmluvná suma
4.1. Cena za zhotovenie diela je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho
vykonávacích vyhlášok dohodou ako pevná, nemenná a maximálna cena diela:.
Cena diela celkom:
82 883,11€ bez DPH
Objednávateľ a zhotoviteľ nie sú platcami DPH.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je rozpočet stavby (ocenené zadanie/výkaz výmer),
ktorý je záväzný.
4.2 Úpravu ceny pomocou pomeru indexu vývoja cien stavebných prác objednávateľ zhotoviteľovi
nepriznáva.
4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že cenová ponuka zhotoviteľa je k momentu podpisu tejto zmluvy kompletná
a zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a množstvá, a do maximálnej ceny diela s odbornou
starostlivosťou zahrnul všetky náklady potrebné na realizáciu diela. Zhotoviteľ nemá nárok na
navýšenie ceny z dôvodu chybného výpočtu výmery z realizačnej projektovej dokumentácie.
4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú
cenu.
Článok 5
Financovanie a platobné podmienky
5.1 Dielo je financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného
regionálneho operačného programu a vlastných zdrojov obce.
5.2. Zhotoviteľ bude realizovať dielo na vlastné náklady a fakturovať priebežne za skutočne
zrealizované práce a dodávky podložením súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom.
Faktúry zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi do 14 dní od odovzdania a prevzatia zrealizovaných
častí.
5.3. Jednotlivé faktúry budú obsahovať tieto údaje:
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo zmluvy,
- číslo faktúry,
- deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa budú realizovať úhrady,
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú čiastku,
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- označenie diela,
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby,
5.4. Súčasťou predloženej faktúry budú nasledujúce prílohy:
- zisťovací protokol
- súpis vykonaných prác potvrdený objednávateľom
5.5 Faktúra predložená bez náležitostí uvedených vyššie bude zhotoviteľovi vrátená ako neúplná.
5.6 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní.
5.7 Konečnú faktúru (výslednú) za celé dielo zhotoviteľ predloží ku podpísaniu zápisu o odovzdaní a
prevzatí diela.
Článok 6
Dodacie podmienky
6.1 Zmluvné strany si dohodli nasledovné termíny:
• odovzdanie staveniska objednávateľovi do 10 dní od objednávky,
• začatie prác do 20 dní od prevzatia staveniska,
• realizácia diela maximálne 9 mesiacov od prevzatia staveniska.
6.2 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší
než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ za celú dobu, v ktorej je v omeškaní.
6.3 Zhotoviteľ sa zaručuje odovzdať stavenisko do užívania objednávateľovi v dohodnutom termíne
a to do 9 mesiacov od prevzatia staveniska.
6.4 Dielo sa považuje za ukončené dňom podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela medzi
objednávateľom a zhotoviteľom.
Článok 7
Ostatné práva a povinnosti
7.1 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály
týkajúce sa plnenia zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých
sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.
7.2 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy alebo
postúpiť pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.
7.3 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a
informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí a umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na
výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ a v zmysle
súvisiacej Zmluvy o poskytnutí NFP.
7.5 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a ním poverené osoby
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi
poverené osoby
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon
kontroly/auditu
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
7.6 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní kontroly/auditu/overovania a zdržať sa
konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste
realizácie predmetu tejto zmluvy.
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Článok 8
Záverečné ustanovenia
8.1 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
8.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
8.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 20 dní
od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
8.4 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve
zhotoviteľ.
8.5 Táto zmluva, vrátane jej príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom jej
podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §
47 a Občianskeho zákonníka v platnom znení. Súčasťou tejto zmluvy je Príloha č.1 rozpočet stavby
(ocenené zadanie/výkaz výmer).

V Čiernom Poli, dňa 26.11.2021

V Čiernom Poli, dňa 26.11.2021

Objednávateľ: Obec Čierne Pole

Zhotoviteľ: Black Field s.r.o.
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