
kontajnerovej zostavy so sanitou“

Zmluva o dielo
„Výroba, dodanie a montáž
58

g$i 43 jelšovce

Obec Čalcajovce
Cakajovce

Z m lu v a  o dielo

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. 
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Zastúpený:

IČO:
DIČ:
e-mail:

Obec Čalcajovce 
Čalcajovce 58 
951 43 Jelšovce
Tel.: +421 037 779 3790, 0905 797 675 
Milan Greguš -  starosta obce 
00307807 
2021062692
starosta@cakajovce.sk

ďalej ako „objednávateľ“

Dodávateľ: EKO-BAU spol. s r. 0.
Trstice 1298 
925 42 Trstice

Zastúpený: Zoltán Juhos, konateľ spoločnosti
IČO: 36 262 528
DIČ: 202 184 0854
IČ DPH: SK 202 184 0854
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

SK62 0200 0000 0018 4427 1956
e-mail: office@ekobau.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, číslo vložky: 15077/T

ďalej ako „dodávateľ"

Článok II.
v ý c h o d isk o v é : p o d k l a d y  a  ú d a je

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka dodávateľa zo dňa 17. augusta 2018.
2.2 Východiskové údaje:

2.2.1 Názov diela: „Kontajnerová zostava“
2.2.2 Miesto dodania diela: Futbalový štadión, obec Čalcajovce •

2.3 Objednávateľ disponuje vlastnými finančnými zdrojmi nachádzajúcimi sa v rozpočte obce.
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Zm luva o dielo Obec Čakajovce
„Výroba, dodanie a montáž Čakajovce

58 « vkontajnerovej zostavy so sanitou“ 951 43 Jelšovce

Článok III.
PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom zmluvy je výroba, dodanie a montáž kontajnerovej zostavy so sanitným vybavením 
na účely zabezpečenia šatní pre detský futbalový oddiel v obci Čakajovce
v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3.2 Zostava pozostáva z 3 kontajnerov -  2 kontajnery budú slúžiť ako priestory na prezliekanie 
hráčov a 1 na sociálne a hygienické zázemie (sprchy, umývadlá, pisoáre, WC). Technická 
špecifikácia diela je obsahom Prílohy č. 1 Zmluvy.

3.3 Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie vykonanie činností a výkonov súvisiacich:
- s výrobou a dodaním (dopravou) kontajnerovej zostavy definovanej vyššie a v Prílohe č. 1,
- s montážou a umiestnením kontajnerovej zostavy na miesto určené objednávateľom,
- so zapojením kontajnerov na pripravené prípojky sietí -  voda, odpady, elektrina a ich 

prepojenie navzájom,
- uvedenie kontajnerovej zostavy' do prevádzky,

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v tejto 
zmluve.

3.4 Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné 
nebezpečenstvo, v súlade so súťažnými podmienkami, súťažnými podkladmi, s technickou 
špecifikáciou a zadaním a v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami 
platnými na území SR,

3.5 Objednávateľ bude vlastníkom diela. Vlastníctvo prechádza na objednávateľa, t.j. na Obec 
Čakajovce okamihom zaplatenia ceny diela dodávateľovi po protokolárnom odovzdaní a 
prevzatí diela,

3.6 Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody (poškodenie, zničenie, strata) na zhotovovanom diele. 
Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a 
prevzatí diela.

3.7 Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz.
3.8 Dodávateľ môže dielo dodať ešte pred dojednaným časom a riadne dokončené dielo odovzdať 

objednávateľovi v skoršom termíne. Objednávateľ je povinný ponúknuté dokončené dielo 
prevziať.

Článok IV. 
ČAS PLNENIA

4.1 Termín začatia zhotovovania diela: dňom podpisu tejto zmluvy
4.2 Termín dokončenia, odovzdania a prevzatia diela: 30. september 2018

Článok V.
CENA

5.1 Cena za splnenie predmetu zmluvy je stanovená na základe súťažných podmienok, súťažných 
podkladov a v súlade s technickou špecifikáciou a zadaním výkazu výmer.
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Obec Čakajovce
Zm luva o dielo Čakajovce
„Výroba, dodanie a montáž

58 . . . „ 951 43 Jelšovce
kontajnerovej zostavy so sanitou _______ __________ ______ ____________ ___________________——  --------------------- -

5 2 Cena diela je dohodnutá v zmysle Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z, o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, ako cena pevná a cirn:

cena bez DPH: 19 310,00 Eur
DPH 20 % :____________ 3 862.00 Eur
cena spolu s DPH: 23 172,00 Eur, slovom dvadsaťtritisícstosedemdeslat-dva

celých eur

5.3 Cena predstavuje cenovú ponuku, ktorú dodávateľ predložil v rámci prieskumu trhu a s ktorou 
v prieskume trhu uspel. Cenová ponuka spolu s technickou špecifikáciou predstavuje Prílohu c. 1
tejto zmluvy.

Článok VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY

6 1 Verejný obstarávate! poskytne dodávateľovi finančnú zálohu na plnenie predmetu zákazky vo 
výške max. 60 % z ceny diela na základe dodávateľom vystavenej zálohovej faktúry so 
splatnosťou 7 kalendárnych dní, a to bezhotovostným platobným spôsobom na účet dodávateľa.

6.2 Úhrada ceny diela -  platba za plnenie zákazky -  sa uskutoční na základe riadne vystaveného 
daňového dokladu -  faktúry, a to formou bezhotovostného bankového prevodu so splatnostou 
15 dní kalendárnych dní. Súčasťou faktúry bude aj zúčtovanie zálohovej faktúry.

6.3 Dielo je financované z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
6.4 Dodávateľovi vzniká právo vystaviť konečnú faktúru dňom podpísania protokolu o odovzdaní a 

prevzatí diela. Prílohami ku konečnej faktúre sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela, atesty,
certifikát.

6.5 Dodávateľ bude vo faktúre účtovať DPH podľa právnych predpisov, platných v deň vystavenia 
faktúry.

6.6 Dodávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu 
v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

6.7 Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
a) meno a adresu sídla dodávateľa, IČ DPH,
b) meno a adresu sídla objednávatela, DIČ,
c) označenie diela,  ̂ _
d) dátum podpisu zmluvy a ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovat,
e) poradové číslo faktúry,
f) deň vzniku daňovej povinnosti, ^
g) deň vystavenia faktúry, den odoslania a deň splatnosti faktúry,
h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
i) fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v EUR a celková fakturo

vaná suma,
j) meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
k) pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

6 8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju dodávateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splat
nosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

6.9 Lehota splatnosti faktúry je 15 kalendárnych dní od jej fyzického doručenia objednávateľovi.
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kontajnerovej zostavy so sanitou

Zmluva o dielo
„Výroba, dodanie a montáž
58

Obec Čalcajovce
Čakajovce
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Článok VII.
ZÁRUČNÁ DOBA -  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet diela je vyrobený a dodaný v súlade s podmienkami 
tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2 Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania a prevzatia. Za vady, ktoré sa 
prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá dodávateľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 
povinností.

7.3 Dodávateľ zodpovedá aj za kvalitu prác svojich subdodávatelov a za materiály, zariadenia a 
konštrukcie, ktoré subdodávatelia dodávajú.

7.4 Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 24 mesiacov na funkčnosť a na 
fyzikálne vlastností (farebná stálosť použitých materiálov a odolnosť plastu, ostatných 
technologických súčastí voči poveternostným vplyvom), technické prvky, elektrozariadenia, 
sanitná technika a ostatné podľa odovzdávacieho a preberacieho protokolu.

7.3 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela podpísaním odovzdávacieho a 
preberacieho protokolu.

7.6 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve, 
v technickej špecifikácii a zadaní, v súťažných podmienkach a podkladoch, v technických 
normách a v právnych predpisoch.

7.7 Skryté vady sú tie, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, a ktoré sa 
vyskytnú v záručnej lehote. Tieto vady je objednavatel povinný reklamovat u dodávatela bezod
kladne po ich zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu dodávatela.

7.8 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickej špecifikácii a zadania výkazu vý
mer.

7.9 Dodávateľ je povinný reagovať na reklamáciu do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť 
s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady.

7.10 Po odstránení vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení rekla
movaných skrytých vád pripraví dodávateľ záznam, ktorý potvrdia zodpovední zástupcovia 
dodávateľa a objednávateľa.

7.11 Predávajúci nezodpovedá za bežné opotrebenie v dôsledku užívania tovaru, za poškodenie
dodaného tovaru kupujúcim alebo inou osobou po prevzatí tovaru a za vady, ktoré boli spôsobené
neodbornou manipuláciou.

8.1 Dodávateľ vyrobí a dodá dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
8.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať dodávateľovi stavenisko pre montáž a umiestnenie 

kontajnerovej zostavy v dohodnutom termíne a stave potrebnom na umiestnenie kontajnerovej 
zostavy.

8.3 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť prípojky sietí potrebných pre pripojenie kontajnerov podľa 
dohody a pokynov dodávateľa, ktorého poverený zástupca pred dodaním diela spresní miesto 
prívodu a napojenia jednotlivých sietí a to na tvare miesta ako aj technickou dokumentáciou 
pripojenia.

8.4 Prívod sietí (voda, odpady, elektrina) zabezpečí objednávateľ vo svojej réžii a na vlastné náklady.
8.3 Dodávateľ vyprace stavenisko vrátane svojich materiálov, strojov, zariadení a mechanizmov do 3

dní od odovzdania a prevzatia diela.

Článok VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA
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8.6 Dokladom o splnení diela dodávateľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého 
pripraví dodávateľ.

Článok IX.
ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA

9.1 Dodávateľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za omeškanie s odstráne
ním vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela za každú vadu alebo nedorobok a 
za každý deň omeškania, resp. oneskorenia oproti dohodnutým termínom.

9.2 Ak dodávateľ neodstráni reklamované skryté vady v lehote dohodnutej podľa Článku VII. ods.
7.9 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 50 EUR za každú vadu a za každý deň 
omeškania.

9.3 Zaplatením zmluvných pokút sa dodávateľ nezbavuje povinnosti vady alebo nedorobky odstrániť.
9.4 Zaplatením zmluvných pokút sa dodávateľ nezbavuje zodpovednosti za spôsobenú škodu.
9.5 Zmluvné pokuty sa nezapočítavajú do vyčíslenej náhrady škody.

9.6 V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúr za vykonanie diela je objedná- 
vatel povinný zaplatiť dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý 
deň omeškania.

Článok X.
OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

10.1 Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava uve
dená v § 374 Obchodného zákonníka.

10.2 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ktoré 
zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, sú napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy a 
pod.

10.3 Ak budú  ̂ práce na diele zastavené v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, je 
dodávatel povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie diela, aby sa 
minimalizovali riziká zničenia alebo poškodenia diela, odcudzenia časti diela alebo iné škody.

10.4 Rozsah a spôsob vykonania opatrení na zabezpečenie diela podľa Článku X. ods. 10.3 a úhradu
nákladov na realizáciu týchto opatrení dohodnú zmluvné strany pred vykonaním prác na zá
klade návrhu, ktorý predloží dodávateľ. :

10.5 Ale je výsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť havarijný stav, vykoná dodávateľ opat
renia na zabezpečenie diela bezodkladne. Ocenenie realizácie týchto opatrení dohodnú 
zmluvné strany následne.

Článok XI.
OSTATNÉ USTANOVENIA

11.1 Táto zmluva môže zaniknúť splnením účelu, na ktorý bola uzatvorená, písomnou dohodou 
zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvných záväzkov.

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana poruší podstatné zmluvné záväzky do
hodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od 
zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho uplatniť pri podstatnom 
porušení tejto zmluvy. ' !

11.3 Za podstatné porušenie zmluvy dohodli zmluvné strany tieto prípady porušenia záväzkov:
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11.4

a) ak bude dodávateľ pre okolnosti na jeho strane meškať so zhotovením diela nesplnením
termínov podľa plánovaného harmonogramu dodania diela a ak toto omeškanie bude dlhšie 
ako 3 dni,

b) ak dodá dodávateľ preukázateľne chybne zhotovená dielo, t.j. v rozpore s podmienkami do
hodnutými v zmluve, v technickej špecifikácii a zadaní, v technických normách alebo v práv
nych predpisoch,

e) ak bude objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná.

Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy. V tom prípade zmluvné strany 
rokovaním štatutárnych zástupcov určia cenu nedokončenej zákazky. V prípade, že nenájdu

dodávateľ ^  tent°  Prípad osloven^ znalec z oblasti stavebníctva, ktorého služby zaplatí

11.5

11.6

11.7

Porušenie zmluvných povinností niektorou zo zmluvných strán, ak oprávnená strana nevyužije 
pravo odstúpiť od zavazku, má za následok povinnosť druhej strany pristúpiť na zmenu zmluvy
v tej časti, ktorá je dotknutá porušením povinnosti.
Dodávateľ potvrdzuje kompletnosť a vhodnosť podkladov prevzatých od objednávateľa k zho
toveniu a dodaniu diela.

Dodavatel sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia Vyhlášky č. 
374/*99°  Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

Článok XII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1 2 . 1 Zmluvne strany dohodli ako podmienky platnosti tejto zmluvy, ako aj jej prípadných dodatkov 
písomnú formu a dohodu o celom rozsahu.

12.2 Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len dodatkami k zmluve.
12.3. Kazda zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) 

vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného sú- 
asu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti bude zmluva o prevode 

(postúpení) zmluvných záväzkov neplatná. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo 
zmuvnych straň je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, a to súčinnosťou 
odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej 
zmluvnej strane, a tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

12.4 Zmluvne strany sa zaväzujú riešiť spory súvisiace s plnením ustanovení tejto zmluvy pred
nostne rokovaniami zástupcov štatutárnych orgánov zmluvných strán. Ak sa rozpor neodstráni
dohodou, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená predložiť žalobu na príslušný súd Slo
venskej republiky.

12.5 V prípade ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek pí- 
somnost, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v úvode zmluvy. 
V prípade ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné 
strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej 
strane, ktorá zásielku doručuje.

12.6 Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa 
to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa 
v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým 
p atnym a ucmným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ne
platného alebo neúčinného ustanovenia.

12.7 Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákon-
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12.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 -  Cenová ponuka dodávateľa s technickou 
špecifikáciou diela.

12.9 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju 
dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

12.10 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a 
Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

12.11 Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach vo forme originálu, z ktorých si dve 
vyhotovenia ponechá objednávateľ a jedno dodávateľ.

12.12 Zmluvné vztahy výslovne neupravené touto zmluvou, alebo upravené len čiastočne sa budú 
riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Ob
čianskym zákonníkom a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými 
v Slovenskej republike

951 43 Jelšovce

Obec Cakajovce
Cakajovce

V Čalcajovciach, dňa 27. augusta 2018 V Trsticiach, 27. augusta 2018

Objednávateľ: Dodávateľ:
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