
zm|ava o dielo

na stavebné práce azavretá podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zákona č.513tt9gl Zb.
Obchodného zákonníka v ptatnom znení medzi

Objednávatel':
V zasfupení:
Sídlo:
IČo:
číslo účtu - IBAN:
(ďalej len,, objednávateť ")

a

ZhotoviteP:
Sídlo:
Vzasfupení:
Bankové spojenie:
Císlo účfu - IBAN:
tČo:
DIČ:
Zapisaný v

(ďalej len,, zhotoviteť " )

Obec Bohdanovce
Marta Gamr átov á - starostka
Bohdanovce l42,044 16 Bohdanovce
00323985
SK26 5600 0000 0004 1533 8003

WORKS * STAV, s.r.o.
Bohdanovce 247, 044 16 Bohdanovce
Stefan Mihók - konateť spoločnosti
Všeobecná úverová banka, a.s.
sK66 0200 0000 0041 6878 7159
46 I83 094
202326829l
Obchodný register, Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro,
Vložka čislo 27731N

ČHnok 1.
všeobecné ustanovenia

I-I Zhotoviteť sa zav'ázlje, Že za dojednani cenu vykoná pre objednávateíadielo podťa čl. 2
tejto zmluvy.

1.2 Objednávateť sa zav'áztlje dokončené dielo prevziať aza dielo zaplattť zhotovitelbvi
dojednanú cenupodl'a ělánl<u č. 4 tejto zmluvy.

ČHnok 2.
Predmet zmluvy

2.I. Názov stavbY: ,,ZqýŠenie kapacity MŠ formou pdstavby spálne pre deti...
Miesto stavby: Obec Bohdanovce

2-2 ZbotoviteÍ sa zavázttje, že za podmienok dohodnut_ých touto zrnluvou vykoná pre
objednávatel'a stavebn é práce v zmysle technickej správy a v rozsahu podl,a priloženého
rozPoČtu- ObjednávateÍ sa zav'izuje vykonané práce prevziať a zaplatiť áotovitelbvi
dohodnufu cenu.
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2.3

2.4

Zhotoviteť predmet zmluvy ako celok neodovzdá narealizáciu tretej osobe.

Zhotoviteť prehlasuj e, že:

- sa oboznámil s požadovanými prácarú, technickou správou a projektovou
dokumentáciou

- cena diela bola vJrpracovanánazáklade predloženého výkazu výmer,
- nie je potreba prác naviac počas realizárcie stavby, ktoré neboli zohladnené v

technickej správe a sitťažných podkladoch.

2.4.I. Zhotoviteť súčasne prehlasuje, že:

- z jeho viny neddjde k úprave takto oceneného výkazu výmer.

2.5 Zhotoviteť bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom zmluvy v súlade
s technologiclcými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane
životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.

2.6 Akékol'vek zrneny pri vykonávaní diela podliehajú vzájomnému odsúhlaseniu účastníkov
zmluvY formou dodatku kZoD v závislosti od podmienok stanovených v zmluve o
pridelení finančných prostriedkov.

2.7 SÚČasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupósobenie a koordinácia povereného ziásfupcu
objednávatel'a so zhotovitelbm.

2-8 ZhotoviteÍ sa zav'ánlje realuovať celé dielo na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady,
na svoje nebezpečie a vo vlastnom mene.

čHnok 3.
Miesto a čas zhotovenia diela

3.1 Zhotoviteť sa zaváanje vykonať pre objednávateía dielo v požadovanom rozsahu a
kvalite aodovzdať dielo objednávateťoviv dohodnutom čase a miesté.

3.2 Miestom vykonania diela: Obec Bohdanovce

3.3 Termíny realizácie diela:

a) odovzdanie staveniska: do 5 dní od účinnosti zmluvy o dielo
b) ZaČiatokrealizácie diela: do 3 dní od odovzdania staveniska (presný začiatok

reaLizácie diela bude zapisalý v stavebnom denníku)

c) Dokončenie rcalizácie: do 25 býždňov odptevzatia staveniska

3.4ObjednávateÍ v pdpade potreby a po dohode poskytne na dobu realizácie diela
zhotoviteťovi uzamykatelhý priestor na uskladnenie stavebného materiálu - náradia.
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Čtánot 4.
Cena diela, platobné podmienky

4.LZmluvná cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou znrluvných strán v zmysle
zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhúsky
MFSRČ.87lt996Z.z.,lrJroroa sa vykonáva z6kon NRSR č.t8llgg6 Z.z. o cenách
v zneni neskorších predpisov v platnom zneni.

4.2 Zltotoviteť sa zavánlje, že cena je konečná, stavebné dielo zrealizuje v požadovanej kvalite
a v ponúknutej cene.

4.3 Zmluvná cenaje stanovená na základe oceneného výkazuťymer,ktorý je neoddelitelhou
časťou tejto zmluvy,.

4.4 K zmene ceny m6že dójsť:

a) v PdPade rozŠÍrenia alebo z(Ěentapredmefu zmluvy zo strany objednávatel'a

b) pri zmene technického riešenia požadovaného objednávateťom

c) pri zmene zákonnej sadzby DPH

4.5 Ostatné zrneny cenynie sú pdpustné.

4.6 PostuP ÚPravy ceny pri zÚženi, resp. rozšírení predmefu zmluvy bude nasledovný:

- krŽdá zmena vyvolaná objednávatelbm oproti ocenenému výkaza qimer bude
zaPisanáv stavebnom denníku a podpísaná zásfupcami objednávateía, zhotovitela,

- v PdPade súhlasu fýchto účastníkov so zínenou vlpracuje zhotovitel] dodatok
k zmluve,

- zhotovitell predloŽÍ dodatok k zmluve objednávatelbvi na odsúhlasenie, dodatok
k zmluve PodPÍsaný oboma zmluvnými stranami bude podkladom pre zmenu ceny
diela.

4.7 Zmhxnácenaje:
Celková cenabezDPH: 7| 634,49E;ur
DPH20 % 14 326,90Bur
Celková cerra § DPH: 85 961139 Eur

4.8 Do cenY diela sú zarátané všetky pomocné, zaberyečovacie, pípravné práce (napr.
vybudovanie a vlpratanie staveniska).

4-9 Zhotoviteť sa neodvolatelhe zav'ázlje, že vykoná zmluvné práce a prijme realizácie
v rámci tejto zmluvy za zmluvnú cenu.

4.10 V cene diela sú zohladnené všetky sťaženépodmienky realizácie diela.
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4.1I Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú pevné a nerevidovatel'né, tak ako sú uvedené
vponuke uchádzŇa.

4.t2 Zhotoviteť sa nem6že odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoťvek
inú pdčinu za úěe7om zvýšenta ceny.

4.I3 Práce, ktoré áotoviteť vykonri odchylne od schválenej projektovej dotumenácie alebo
bez prikazl objednávatel a nebudú objednávatelbm uhradené.

4.t4 Objednávateť neposkynre áotoviteťovi žiadenpreddavok. Zhotoviteť bude fakturovať
predmet z,ádriazJrypostupne po protokolárnom odovzdaní časti predmefu zákazky.

4.15 Zhotoviteť po ukončení aprevzatt uceleného stavebného objektu diela vystaví faktúru.
Faktura bude vystavená v štyroch rovnopisoch. Okem všeobecných náležitosttpodl'a zákona
Č. 22212004 Z. z. o DPH v meni neskorších predpisov, musí faktúra obsahovať jednotlivé
mnoŽstvá nealizovaaýchprárc a dodávok a ich ceny. Tiďo práce musia byť pred výstavením
faktúry premerané, odsúhlasené, podpísané a opečiatkované áotovitelbm a oprávneným
zástupcom obj ednávatel'a.

4.16 Lehota splatnosti vŠetkých vystavených faktúr áotovitel'om je 30 dní od jej doručenia
objednávatel'ovi.

4.17 V Pdpade, Že faktúra bude obsahovať nespnívne alebo neúplné údaje, je objednávateť
oPrávnený filto faktrlru v lehote splatnosti wátiťzhotovitelbvi. Lehota splatrrosti v tomto
PdPade zahe plynúť od doručenia novej spárme vystavenej fakfiúry objednávatetbvi.

4.18 Zhotoviteť je opnávnený fakturovať len cenu za skutočne vykonané pníce.

čHnok 5.

Záruka a zodpovednost'za vady diela

Kvalita zhotoveného diela bude v súlade so záváznými STN a odbornými normami,
právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktory sa dielo obvykle uživa.

Zfuvka za vykonané práceje v dížke 36 mesiacov, na \.ýTobky podlb zárlky v}robcu -
min- 24 mesiacov (okrem dodávok a zaiadení, na ktoré qýrobca dáva inú zárvku a
sPoluPÓsobenie pri realizácliprác, ktoré zabezpeěi svojpomoc ne) a začtnaplynúť odo dňa
odovzdania a prevzatia diela - zápisnične.

Objednávateli má právo na bezplafiré odstránenie vady kolaudačnej alebo záručnejvady.

PdPadnú reklamáciu vady diela je objednávateť povinný uplatniť bezodkladne po zistení
vady písomnou formou na adresu zhotoviteťa.

5.1

5.2

5.3

5.4
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5.5 Reklamované vady, ktoré označí objednávateí za havarijné je zhotoviteť povinný
odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmá tie vady, nazáů<ladektorých nemóže
objednávateť dielo lňivať ahrozimu majetková ujma.

5.6 VPdPade, že zbotoviteť neodstráni reklamované záručné vady ani vnáhradnej
dohodnutej lehote, je objednávateť oprávnený nechať tieto vady od§trániť treťou osobou
a náklady vniČtovať áotovitelbvi. Zhotoviteí sa zav'ázlje tieto náklady uhradiť v plnej
vYŠke do 2l kalendárnych dní odo dňa obdížania fakfury ktorou mu boli tieto náklady
vytičtované.

5.7 Zhotoviteť zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je áotovený podl'a schválenej
Projekíovej dokumenůície, pdpadne zmien odsúhlasených investorom alebo stavebným
úradom.

ČHnok 6.
Povinnosti zmluvných strán

6.1 Po dokonČení diela sú obidve zmluvné strany povinné vykonať tz:l. prevzatie diela
a zdokumentovať ho qpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu.

6.2 Prevzatie diela sa uskutoČňuje na mieste vykonania diela a áčastňuje sa ho objedn ávateí,
alebo osoba natento Úkon ním poverená a zhotovite7', aleboním poverená osoba, hneď po
ukonČení Prác, ak sa nedohodne inak. Objednávateť má povinnosť prevziať práce, a; kec
dielo má nedostatky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela. Uvedený nedostatok sa
zaznamená vpreberacom protokole, kde áotoviteť uvedie termín odstránénia nedostatku.

6.3 Ak sú nedostatky, ktoré bránia užívaniu diela objednávatet nie je povinný prevziať práce
od zhotoviteía a uvedie dóvod v odovzdávacom a preberacom piotókole. 

-

6.4 V PdPade nedostatkov zo strany zhotovitel'a, je tento povinný tieto nedostatky odstrániť na
vlastné nákladY- Ilznané nedostatky ,urnu^enané v preberacom a odovzdávacom
Protokole sa zhotoviteí zaviaže odstrrániť v lehote najneskói do 15 dní.

článot< z.
Povinnosti objednávatelra

7,1 ObjednávateÍ je Povinný vykonané dielo prevziať (pokiaf nedostatky nebránia riadnemu
užívaniu diela) azadielo zaplatiť áotovitelbvi dojednanú cenu.

čHnok 8.
Majetkové sankcie

8.1 Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
8.1.1 V PdPade, Že zhotoviteť z jeho viny sa dostane do omeškania s odovzdaním diela,

je Povinný zaplatíť objednávatel'ovi zmluvnú pokufu vo výške 0,o5 oÁ z ceny diela za
každý začaty deň omeškania.
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8.I.2 Ak zhotovitel'neodstráni vady a nedorobky alebo záručnévady v dohodnutom termíne,
zaPlatt objednávateťovi znluvnú pokutu vo výške 33 € zakažďý deň omeškania.

8.1.3 VPdPade nedodržania termínu splatnosti fakúr móže zhotoviteť vytrčtovať
objednávate|]ovi úrok z omeškania vo výške 0,05 oÁ z dlhej sumy za uázdy aert
omeškania.

ČHnok 9.

Podmienky uskutočnenia prác

9.1 ObjednávateÍ sa zaván$e odovzdať zhotoviteťovi celé stavenisko nezaťažené právami
tretích osób najneskór 5 dní pred zahájenimstavebných prác.

9.2 ObjednávateÍ odovzdá zhotoviteťovi stavenisko písomne - bude spísaný protokol
o prevzati staveniska. Protokol bude obsahovať:

bodY naPojenia na el. energiu, vodu, kanaluácia pre účely zaňadenia staveniska
arealizácie diela.

9.3 Zhotoviteť je povinný udržiavať na stavenisku neustále poriadok a čistofu, 
'důiavaťnePretrŽite v Čistote vŠetky pňjazdové komunikácie, udňiavať oplotenie v bezchybnom

stave, dósledne dbať na hygienu sociálnych zaiadenistaveniska, dodňiavať bezpečnosť a
ochranu zdravia osób pri práci, dodržiavať a zabezpečovať požiarnu bezpečnosť a
Prevenciu, riadne rlskladňovať materiály a ich ochranuproti poškodeniu a odcudzeniu.

9.4 Zhotoviteť označí stavbu predpísaným spósobom.

9.5 Zhotoviteť sa zaváanje po ukonČení aprevzativšetlcých prác dať stavenisko do póvodného
stavu.

9.6 ĎaKie zmluvné Podmienky okrem vyššie uvedených vysúťažených podmienok, ktoré sú
nemenné, sú Predmetom rokovania pri podpise zmluvy medzi úspešným uchádzačom a
verejným objednávatel'om v rozsahu ustanovení plafirého Obchodného zákonníka a

PredPisov uPravujúcich rozlroětové hospodárenie verejného objednávatel'a a
zákonaé-343/2Dl5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v zneni neskorších predpisov.

čHnok 10.
Odstúpenie od zmluvy, záníkzmluvy, riešenie sporov

10-1 objednávateť móže odstupiť od zmluvy v fýchto pdpadoch:
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a) z dóvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže áotovitel'om,

b) z dóvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti,

c) z dóvodu neplnenia záv'ázkov alebo odmietnutia sa prispó sobiť požiadavkrám objednávatel'a
dojednaných v tejto zmluve.

Zhotoviteťovi vfýchto pdpadoch nevzniká nárok na náhrady škody. objednávateť je však
Povinný zaplatiť zhotoviteťovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonanýchprác.

10.2 VŠetkY spory a rozdiely niaorov, ktoré vzniknú zo zm\uvy alebo v súvislosti s ňou
v d'alŠom Priebehu realuácie prác sa budú riešiť v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými
stranami, dalej odbonrou expertízou súdnych nalcov,s ltorými budú súhlasiť obidve zrnluvné
stranY. Ak sa zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štafutárnych zásfupcov, obrátia sa strany
s doriešením sporu na pdslušný súd.

10-3 OdstuPenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odsfupení musí byť uvedený
dóvod, Pre ktorý strana od zmluvy odsfupuje. Vykonané práce budú odúčtované podťa
zmluvných cien fakturou a objednávateť uhradí náklady, ktoré preukázateíne zhotoviteťovi
vznikli a boli zahrnlté v zmluvnej cene ro4)racovaného diela.

čhnok 11.

Právne vzťahy a dósledky neplnenia zmluvy

l1.1 Objednávateť je oprávnený kontrolovať spósob vykonávania diela počas celej
reaÍizácie. O Priebehu kontroly bude vykonávať zápisy do stavebného denníka, ktorý
zaloŽiabude viesť aŽdoúplnéhoukončenia stavbyvedúcizhotovitel'a. Stavebnýdenník
bude cez Pracovnú dobu vždy k dispozícii objednávatel'ovi. Zhotoviteí je povinný
PriebeŽne a na kaŽdé Požiadanie určenému zásfupcovi objednávateía podávať
informácie, vysvetlenie, Údaje a pod. a taktiež odsúhlasovať vzájomne dohodnuté
dokumentY Preukazujúce kvalitu vykonaného diela. Zápisy v stavebnom denníku
nemóŽu meniť ustanovenia tejto zmluvy. Stavebný denník musí obsahovať
odnímatelhé (oddelitelhÓ) kópie prepisov listov a to originál a minimálne dve kópie.

I1.2 ZmenY a zruŠenie závázkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné uplatniť len po
vzájomnej dohode zrrrluvných strián vo forme písomného dodatku, ktory sa sáva
nedelitelhou súČasťou zmluvy a nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán.

t1.3 ZáPisY, dohody podpísané štafutárnymi zástupcami sa stávajú súčastbu zmluvylen ak
to bude v nich uvedené.

I1.4 K zmenám, dodatkom k zmluve sa zmluvné strany zaváa$ívyjadriť písomne do 5 dní
od odoslania.
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11.5 Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia pdslušné ustanovenia Obchodného zákonníka
a podponre občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.

Článok72.
Spoločné a záv erečné ustanovenia

l2.| Zmlavné strany sa dohodli, že zmeny v článkoch tejto zmluvy o dielo je možné meniť len
po dohode oboch zmluvných strán v písomnej forme.

I2.2 Zhotovitel'sa zaváztlje, že poslcytnuté osobné údaje objednávatel]a budú použitév zmysle
zákona č. |2212013 Z. z. O ochrane osobných údajov.

12.3 ÚČastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si tuto zmluvu prečítali pred jej podpisom, žebola
uzatvorená po vzájomnom prerokovaní podl'a ich pravej a slobodnej vóle, určite, vážne a
zrozumitel'neo nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na mak čoho pripojujú
svoje podpisy.

I2.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopi§och, z ktorých sú dve určené pre objednávateía
a dve pre zhotoviteťa. Nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinná
bude Po sPlnení odkladacej podmienlry, ktorá spočíva v tom, že dójde k schváleniu procesu
verejného obstarávania zo shany poslqrtovateťa nenávratného finančného pdspevku a bude
zverejnená na webovom sídle objednávateía.

VBohdanovciach, dňa / 5, ft , 2 o2o
/

VBohdanovciach, dňa /5 2oZc,

WORKS - STAV, s.r.o.
044 16 Bohdanovce 2.47

tčo: +o í83 094
DlČ: 2023268291

pečiatka a podpis objednávatel'a pečiatka a podpis zhotovitel'a

7
{p-" {_;

B
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JKSO:
Miesto:

REl{APlTULAcn §TAVBY
Kód: 01
Stavba: Zwýšenie kapacity MŠ formou pístavby spálne pre deti

parc. č.265

Objednávatet:

Obecný úrad Bohdanovce

zhotoviter:
WORKS - STAV, s.r.o. Bohdanovce 247, O44 16 Bohdanovce

Projektant:

lng. Erika Faguíová - Lorincová

Spracovateí:

Poznámka:

KS:
Dátum:

lčo:
lč DPH:

lčo:
lč DPH:

lčo:
lč DPH:

lčo:
lč DPH:

7,7.2020

46183094
sK2023268291

Gena bez DPH 71 634,4s,

DPH základná
znížená

sadzba dane
20,00%
20,o0%

základ dane
0,00

71 6u,49

Výška dane
0,00

í4 326,90

GenasDPH v EUR

Projektant Spracovateí

/C,
'*/A{'

WORKS . §TAV, s.r.o.
O44 16 Bohdanovce 247

tóo: +0 183 094
DlČ:2023268291,2o2o4í,7

Dátum a

stíana 1z2



REl$plTU úclR oBJ EKTov §TAvBy
Kód: 01

Stavba:

Miesto:

Objednávatel:

zhotoviteť:

Zvýšenie kapacity MŠ formou prístavby spálne pre deti

parc. č.265 Dátum:

obecný úrad Bohdanovce projektant:

WORKS - STAV, s.r.o. Bohdanovce 247, O44 í 6 Bohdanovce Spracovater:

07.07.2020

lng. Erika Fagurová - Loíínmvá

Kód Popis cena bez DPH [EUR] cena s DPH [EuR]

Náklady z rozpoětov

so 0í stavebná časť
so oí-í Búracle práce

SO01-2 §tavebnáčasť
SO.{lí-3 Elektroinštalácia
SO4í"0 l3stredné vykurovanie

716u,49

71634,49
1 006,13

60 762,08

6 687,31

3178,97

85 961,39

85 961,39
12o7,36

72914,50

8024,77

3 814,76
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