Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl., zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Objednávateľ: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:
36145238
DIČ:
2021435141
Zapísaná:
zriaďovacia listina č. 2002/74 zo dňa 1.4. 2002, zriaďovateľ
Žilinský samosprávny kraj, ul. Komenského 48, 011 09 Žilina
Zastúpená:
Mgr. Richard Gregor, riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
SK29 8180 0000 0070 0047 9762
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
1.2 Zhotoviteľ:
IČO: 36440353
DIČ: 2022132541
IČ DPH: SK2022132541
Zapísaná:
Zastúpená: Ing. Ľubomír Sidor, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
IBAN: SK31 0200 0000 0021 3182 1254
PREAMBULA
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania zákazky číslo: 29405651 cez
portál e-zakazky.
Článok č. 2
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY
2.1

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 8. 11. 2019
a neoddeliteľnou súčasťou je položkovitý rozpočet.
2.1.1 Názov zákazky: Odvodnenie základovej škáry pomocou drenážneho systému
2.1.2 Miesto plnenia: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
2.1.3 Termín stavby: november 2019
Článok č. 3
PREDMET PLNENIA
3.1. Predmetom plnenia zmluvy je vykonanie prác v objekte Liptovskej galérie Petra Michala
Bohúňa v Liptovskom Mikuláši podľa predloženej ponuky.
3.2. Zhotoviteľ vykoná dielo bez projektovej dokumentácie.
3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť
a k spokojnosti objednávateľa.
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Článok č. 4
ČAS PLNENIA
4.1

Termíny plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa Čl. 3 tejto zmluvy sú
podľa odsúhlaseného vzájomného harmonogramu.
4.1.1 Pre definitívne ukončenie stavby platí termín 27.11.2019.
4.2
Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa môže pripočítať k času plnenia podľa
Čl. 4 tejto zmluvy, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami a
dodatkom k tejto zmluve.
4.3
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie
v súlade s touto zmluvou.
Článok č. 5
CENA
5.1

5.1

5.2

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 3 je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z.z. ako cena pevná, je doložená
cenovou ponukou a krycím listom rozpočtu
Cena diela (bez DPH):
17 101,90
EUR
DPH 20%:
3 420,38
EUR
Cena diela spolu s DPH: 20 522,28
EUR
Slovom: Dvadsaťtisícpäťstodvadsaťdva EUR dvadsaťosem centov s DPH.
V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté všetky náklady zhotoviteľa.
Za požadované práce, ktoré nie sú súčasťou zmluvy, t.j. nie sú popísané v rozpočte,
má zhotoviteľ nárok na ich úhradu. Svoj nárok ale musí objednávateľovi oznámiť
formou cenovej ponuky pred začatím prác. Práce môže zhotoviteľ vykonať až po
schválení cenovej ponuky objednávateľom.
Práce ktoré zhotoviteľ vykoná bez zadania alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia
od zmluvy sa neuhradia.
Článok č. 6
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ
doručí objednávateľovi.
Lehota splatnosti je 30 kalendárnych dní od jej schválenia objednávateľom.
Objednávateľ skontroluje údaje uvedené vo faktúre do 5 dní a v prípade zistených
nedostatkov môže objednávateľ faktúru vrátiť zhotoviteľovi k prepracovaniu.
Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.
Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných zákonov, súpis vykonaných prác
potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa. V prípade, že faktúra nebude
obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie.
V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.
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Článok č. 7
KONEČNÁ FAKTÚRA
7.1

Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručená objednávateľovi po podpísaní
preberacieho protokolu bez závad.
Článok č. 8
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1
8.2

Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko uvoľnené tak, aby zhotoviteľ mohol na
ňom začať práce.
8.3
Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov,
stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na
stavenisko.
8.4
Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na
vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
8.5
Zhotoviteľ dodrží všetky podmienky vyplývajúce z ustanovení právnych noriem.
Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia nesúvisiace
s prácami podľa tejto zmluvy.
8.6
Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Stavebný denník musí byť k dispozícii
na stavenisku a tam sa musia robiť všetky záznamy v ňom.
8.7
Zhotoviteľ je povinný udržiavať dielo, starať sa o jeho bezchybný stav k spokojnosti
objednávateľa až do protokolárneho odovzdania diela.
8.8
Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých
osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podľa zákona NR SR
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení a vyhlášky o bezpečnosti
práce a technických zariadení pri stavebných prácach.
8.9
Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR
o ochrane pred požiarmi v platnom znení.
8.10 Podmienky realizácie stavby:
 Práce budú vykonávané v súlade so Všeobecnými technickými podmienkami
stavebných prác.
 Stavba bude realizovaná tak, aby nedochádzalo k majetkovej ujme a ani inak neboli
poškodzované záujmy objednávateľa, ďalších účastníkov výstavby a tretích osôb.
 Stavba bude realizovaná za prevádzky objednávateľa.
Článok č. 9
ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA
10.1
10.2
10.3
10.4

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto
zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom
a platí 24 mesiacov.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na
vlastné náklady najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej
reklamácie. Spôsob uplatnenia reklamácie: objednávateľ je povinný po telefonickom
nahlásení reklamáciu uplatňovať aj písomnou formou.
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Článok č. 10
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
14.1.Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené objednávateľovi v súvislosti s vykonávanými
prácami, ako aj za škody, spôsobené tretej osobe.
14.2.Objednávateľ neznáša žiadne náklady za škody vzniknuté počas výstavby až do úplného
prevzatia objektov.
Článok č. 11
ZMENY A DODATKY
17.1.Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len
písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov
obidvoch zmluvných strán.
Článok č. 12
OSTATNÉ USTANOVENIA
18.1.Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých
skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy, alebo kvalitu prác a budú
pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody, alebo sa znížila
hodnota diela.
18.2.Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu čl. č. 3 tejto
zmluvy.
18.3.Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou
a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.
18.4.Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami právnym
poriadkom SR.
Článok č. 13
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
19.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym
orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce
a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
19.2.Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami nešpecifikované v tejto zmluve
sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom č. 513/1991 Zb. a jeho novelami.
19.3.Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka.
19.4.V súlade s ustanovením §344 a nasl. Obchodného zákonníka objednávateľ má právo
odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy.
19.4.1. Podstatným porušením zmluvy v súlade s § 345, ods. 1 Obchodného zákonníka pre
účely tejto zmluvy sa rozumie:
 Nedodržanie zmluvného termínu výstavby
 Strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť
19.5.Právo odstúpiť od zmluvy vzniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej
zmluvnej strane.
19.5.1. Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa má objednávateľ právo na
náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzku.
19.6.Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke www.galerialm.sk
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19.7.Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých obdržia obe zmluvné strany
po jednom vyhotovení.

V Liptovskom Mikuláši dňa 13.11.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mgr. Richard Gregor
riaditeľ

Ing. Ľubomír Sidor
konateľ spoločnosti
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