
ObecPoproč
v

Obecnv úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Pooroč

v *

c. spisu: OcU-I-663/2020

Zápis v spise
V súlade s ust. § 5.a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov som
na webovom sídle obce Poproč zverejrúla:

ZMLUVU O DIELO

č. spisu OcU-I-663/2020
uzavretú:30.11.2020

zverejnenú: 01.12.2020
účinnú: 02.12.2020

zmluvné strany:

1.) ObecPoproč
v

Skolská2

044 24 Poproč
Zastúpená: Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starosta obce

2.) Oknosystém s.r.o.
Svetlá 1/258
04420 Malálda

Zastúpený: Patrik Piroško, konateľ

Predmet zmluvy: Dom smútku - výmena výplní otvorov

VPoproči, 01.12.2020

Jana Juríková



ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

f_

1. ZMLUVNÉ STRANY

l.lObjednávateľ: Obec Poproc
v

Skolská 2

044 24 Poproč
Zastúpený Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických :

Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce
v

ICO 00324639
v

DIC 2020746189

Bankové spqjenie : Prima Banka Slovensko a.s

číslo účtu: SK07 5600 0000 0004 0477 0001,
SWIFT/BIC: KOMASK

1.2 Zhotoviteľ: Oknosystém s.r.o.
Svetíá 1/258, 044 20 Malá Ida

Zastúpený; Patrik Piroško, konateľ
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach :
a) zmluvných Patrik Piroško

b) technických Patrik Piroško

Bankové spqjenie : Tatrabankaa.s.

IBAN : SK58 1100 0000 0029 2787 6269
v

ICO 46680896>

y

ICDPH SK2023521357.
.

Zápis : Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č.
299913/V

r_ /

2. FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

2.1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle §117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a dophiení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. PREDMET ZMLUVY

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo "Dom smútku - výmena výplní otvorov", vsúlade
s výzvou, výkazom výmer, predloženou ponukou a objednávateľ sa zaväzuje, že prevezme riadne
a včas vykonané dielo a zaplatí dohodnutú cenu diela.

3.2. Ak dôjde pri vykonávaní diela k akýmkoľvek zmenám, alebo rozšíreniu predmetu diela vyplývajúcich
zdodatočných požiadaviek objednávateľa, alebo kzmene DPH bude na vykonanie týchto zmien
uzatvorený dodatok k zmluve s tým, že cena prác naviac bude zostavená položkovilým rozpočtom na
základe skutoČne vykonaných prác a ohodnotených jednotkovými cenami predloženými v ponuke.
V prípade prác, ktoré ponuka neobsahovala, bude zhotoviteľom spracovaná kalkulácia prác s využitím
cenníkov platných vdobe vykonávania prác. Práce naviac musia byť vopred prekonzultované
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a odsúhlasené objednávateľom.
3.4 Zhotoviteľvyhlasuje, žeje oprávnený vykonávať predmetnú činnosť aje odbome spôsobilý vykonávať

prácepodľatejtozmluvy.
3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá dielo spôsobilé na účel užívania, ktoré bude spÍňať všetky platné

normy STN, ON, TP.
3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať riadne vykonané aukončené dielo vsúlade so schválenou

projektovou dokumentáciou, s výkazom výmer a podmienkami uvedenými v tejto zmluve. Všetky
vady anedostatky zistené pri preberaní diela ako aJ vŠetky škody spôsobené ním na majetku
objednávateľa a majetku tretích osôbje povinný zhotoviteľ odstrániť na vlastné náklady.

3.7 ZhotovÍteľ znáša nebezpeôenstvo škody na vykonanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela
zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom.

3.8 Zhotoviteľ môže dielo vykonať ešte pred dohodnutým časom ariadne dokončené dielo odovzdať
objednávateľovi v skoršom termíne. Objednávateľje povinný ponúknuté dokončené dielo prevziať.

3.9 Záväzok vykonať dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom ajeho prevzatím
objednávateľom, o Čom spíšu protokol o odovzdávaní a prevzatí.

r_

4 TERMINYPLNENIA

4.1 Terrnín ukončenia diela: do31.12.2020

4.2 Dielo sa považuje za dokončené dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

5 CENA

5.5 Cena za dieloje stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov vo výške:
Cena bez DPH 19950,00 EUR
DPH 3990,00 EUR
Cena s DPH 23940,00 EUR

Slovom cena s DPH : Dvadsaťtritisícdeväťstoštyridsať EUR

Príloha č. 1: Kalkulácia ceny - položkovity rozpočet diela tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
5.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená maximálna cena za dielo zohľadňuje všetky priame, nepriame

náklady, primeraný zisk potrebný na vykonanie uvedeného diela.
5.7 Cenu za dielo je možné meniť len na základe dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť vopred

prerokovaný s objednávateľom a podpísaný obidvomi zmluvnými stranami. Dodatok za prípadné
práce naviac bude uzatvorený v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
v platnom znení.

5.8 Dohodnutá cena za dielo zahŕňa všetky činnosti a náklady zhotoviteľa, ktoré sú potrebné k vykonaniu
diela tak, aby dielo bolo užívania schopné.

6 FAKTURAČNÉ PODMIENKY

6.5 Cena podľa čl. 5 bude fakturovaná po uskutočnení stavebných prác na základe faktúry, ktorá bude
vystavená na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom.

6.6 Faktúra bude obsahovať náležitostÍ platného daňového dokladu vsúlade spríslušnými právnymi
predpismi - údaje:

obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídiel
číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a splatnosti faktúry
oznacenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
označenie diela

fakturovanú základnú ciastku bez DPH, čiastku s DPH a celkovú fakturovanú sumu
súpis vykonaných prác potvrdený zástupcom objednávateľa, pečiatkou a podpisom zhotoviteľa
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doklady o kvalite zabudovaných materiálov
v v v

ICO, DIC, resp. IC DPH na strane objednávateľa aj zhotoviteľa
dátum vyhotovenia faktúry
dátum splatnosti faktúry
dátum vzniku daňovej povinnosti, resp. dátum dodania služby.

6.7 VprÍpade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené vtejto zmluve alebo náležitosti
ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na
prepracovanie s lým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia faktúry ako daňového
dokladu vystaveného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.8 Zhotovitei' použije pri fakturácii sadzby DPH vo výške podľa zákona o dani zpridaneJ hodnoty
platného v čase zdaniteľného plnenia.

6.9 Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona Č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.

6.10 Faktúru za vykonané naviac práce je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až na základe podpísaného
dodatku k zmluve v zmysle § 18 zákonač. 343/2015 Z.z. overejnomobstarávanívplatnomznení.

6.11 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmenu inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať
do 7 dní po tom, ako ku zmene došlo - platí aj v prípade zmeny počas záručnej doby.

r_

7 PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1. Lehota splatností faktúrje do 30 dní odo dňa doruČenia do podateľne objednávateľovi.
7.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavky na realizované práce.

8 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady ana vlastné nebezpečenstvo, pricom bude rešpektovať
vŠetky zákony, ostatné právne predpisy anormy platné na území SR adodržiavať kvalitatívne
a technické podmienky urcené touto zmluvou.

8.2. Zadanie časti diela subdodávateľovi nieje možné bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.
8.3. Objednávateľ prehlasuje, že majetok, ktorýje predmetom odovzdania staveniskaje bez nároku tretích

osôb aje spôsobilý na riadne vykonávanie prác.
8.4. Zhotoviteľ je povinný použiť na realizáciu diela len materiály a výrobky, ktoré spÍňajú požiadavky

objednávateľa diela uplatnené vo výzve na predkladanie ponúk alebo sú stanovené aodsúhlasené
objednávateľom, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti diela boli pri bežnej údržbe
zaručené vlastnosti užívania. Za použité materiály avykonané práce nesie zhotoviteľ plnú
zodpovednosť. V prípade použitia materiálov, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam, je zhotoviteľ
povinný ich bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.

8.5. Zhotoviteľ Je povinný vybaviť stavenisko podľa platných predpisov, najmä v oblasti bezpečnosti
a zdravotných požiadaviek.

8.6. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiamej
bezpečnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zamestnanci budú mať doklady o absolvovaní
predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiamej bezpečnosti.

8.7. Zhotoviteľje povinný zabezpečiť primeranú ochranu majetku avecí, ktoré prevzal od objednávateľa
na vykonanie diela. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa na
stavenisku.

8.8. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na
prevzatom stavenisku a priľahlých komunikáciách urcených na dopravu materiálu poriadok a čistotu
a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Ak
zhotoviteľ nesplnÍ túto svoju povinnosť aj napriek výzve objednávateľa na zjednanie nápravy
v primeranej lehote, má objeáiávateľ právo splniť povinnosť zhotoviteľa sám alebo pomocou tretích
osôb na náklady zhotoviteľa, pričom nie je viazaný jednotkovými cenami za podobnú činnosť, ak ju
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zhotoviteľ uviedol vo svojej cenovej špecifíkácii prác a dodávok. ZhotoviteF zároveň stráca nárok na
zaplatenie prác podľa tohto bodu zmluvy, ak bolÍ súčasťou cenovej špecifíkácie prác a dodávok
zhotoviteľa.

8.9. Počas vykonávania prác na majetku objednávateľa zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody spôsobenej
na vykonanej veci. Zhotoviteľ počas vykonávania prác zodpovedá aj za škody spôsobené voči tretím
osobám. Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní
a prevzatí diela.

8.10. Objednávateľ počas vykonávania diela má právo kontrolovať vykonanie množstva akvality prác
a priebežne zhotoviteľa upozomiť na prípadné vady s požiadavkou na ich odstránenie v primeranej
lehote.

8.11. Zhotoviteľ skontroluje pred začatím prác všetky údaje avýmery podľa projektovej dokumentácie
s uvedeným rozsahom požadovaných prác a ich súlad so skutkovým stavom. Zhotoviteľ vyhlasuje, že
je dôkladne oboznámený s rozsahom požadovaných prác ešte pred uzavretím tejto zmluvy.

8.12. Zhotoviteľje povinný priebežne počas vykonávania diela odstraňovať zo stavby na vlastné náklady
všetky obaly, prepravky a tiež zvyŠky materiálov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. V prípade
nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený vykonať tieto práce a má právo vzniknuté
náklady odpočítať zhotoviteľovi z fakturácie.

8.13. Poverený zástupca objednávateľa má právo žiadať zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby
zamestnanca, ktorý si neplní svoje povinnosti alebo podľa jeho názoru sa správa nevhodne, alebo
svojím správaním ohrozuje riadne pokračovanie prác ostatných zamestnancov alebo iných osôb
zúčastnených na vykonávaní diela. Takýto zamestnanec musí byť včo najkratšeJ dobe nahradený

f_

inym.

8.14. Poverený zástupca objednávateľa, alebo zodpovedný technik objednávateľa má právo kedykoľvek
počas pracovneJ doby vyzvať zamestnancov zhotoviteľa k vykonaniu skúšky na prítomnosť alkoholu
alebo inej omamnej látky. V prípade pozitívneho výsledku, resp. odmietnutia skúšky, o com sa vykoná
zápis potvrdený podpisom zodpovednej osoby, má zástupca objednávateľa právo okamžite vypovedať
vstup na stavenisko atrvale vykázať dotknutého zamestnanca zhotoviteľa. Okrem toho má
objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľajednorazovú zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v bode
11.4 tejto zmluvy za každý pozitívny výsledok skúšky alebo odmietnutie podrobiť sa skúške, rovnako
v prípade, že keď zamestnanci zhotoviteľa počas alebo po pracovnej dobe hmbo porušujú pravidlá
medziľudského správania sa. V prípade zistenia takéhoto stavuje objednávateľ oprávnený požadovať
odpočet zmluvných pokút vo faktúre a zhotoviteľje povinný tieto pokuty z faktúiy odpočítať.

8.15. Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným
poškodenímjeho majetku v areáli stavby znáša v plnej výške.

8.16. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za straty alebo škody na majetku, zranenie osôb alebo ich
usmrtenie, ktoré môžu nastať počas vykonávania diela a ako ich dôsledok.

9 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

9.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko zbavené práv trctích osôb najneskôr
7 pracovných dní od nadobudnutia účinností zmluvy.

9.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na prevzatie diela aspoň 3 pracovné dni vopred. Dielo
bude pripravené na odovzdávacie a preberacie konanie bez vád a nedorobkov.

9.3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu sdielom certifíkáty, vyhlásenia ozhode výrobkov, atesty
použitých materiálov, zápisy opreverení prác zakrytých vpriebehu výstavby avýsledky všetkých
skúšok predpísaných príslušnými STN, a všetky prípadné ďalšie doklady, nutné k odovzdaniu stavby.

9.4. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne vykonané aukončené dielo vsúlade so schválenou
projektovou dokumentáciou a podmienkamÍ uvedenými v tejto zmluve.

9.5. Zhotoviteľje povinný uvoľniť pracovisko vlehote uvedenej vpreberacom protokole. Vopačnom
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12 ZÁNIKZÁVÄZKOVÉHOVZŤAHU
12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:

a) dohodou zmluvných strán
b) odstúpením od zmluvy.

12.2. Zmluvná stranaje oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom
alebo dohodnutých v zmluve.

12.3. Za podstatoé porušenie zmluvnej povinnosti na účel odstúpenia od zmluvy sa považuje:
a) nedodržanie dohodmrtej ceny za dielo uvedenej v Čl. 5.
b) omeškanie s dokončením diela podľa tejto zmluvy oproti dohodnutému termínu plnenia o viac

ako 1 mesiac

c) nedodržanietermínunaodstránenieváddiela
d) nedodržanie technických predpisov a noriem.

12.4. Vprípade pomšenia povinnosti zhotoviteľa, ktoré sa považuje za nepodstatné porušenie zmluvnej
povinnosti, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť ani vprimeranej lehote, ktorá mu bola na to
dodatočne poskytnutáje objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

12.5. Odstupenie od zmluvy je účinné dňom domčenia oznámenia o odstupení od zmluvy druhej zmluvnej
strane.

12.6. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty.
12.7. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením zmluvy.

13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
13.1. Pokiaľ nie je stanovené inak, riadi sa táto zmluva podľa príslušných ustanovení Obchodného

zákonníka aostatnými náležitosťami požadovanými v oznámenÍ o vyhlásení verejného obstarávania
a v súťažných podkladoch.

13.2. Spoiy, ktoré by mohli vzníknúť pri phiení zmluvných povinností, budú zmluvnými stranami riesené
dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre riešenie sporuje príslušný obchodný súd.

13.3. Všetky zmeny tejto zmluvy odielo budú vypracované vo fonne pisomného dodatku, dohodnutého
a podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

13.4. Práva apovinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluyy prechádzajú ina právnych
nástupcov. Nieje možné ich prevádzať bez súhlasu obidvoch zmluvných strán na iné subjekty.

13.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán
a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia.

13.6. Zmluvaje vyhotovená v 4 rovnopisoch s plaúiosťou originálu, z ktorych každá zmluvná strana dostane
dve vyhotovenia.

Súčasťou tejto Zmluvyje
- príloha č. 1 Ponukový rozpočet- ocenený výkaz výmer

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

^

VPoproči, dna30.11.2020 /Poproči, dna30.1I.2020

^
Ing. Iveta Komorová Hiľovs Xe Patrik PiroŠko, konateľ

I h/AAtľ*' nmr.luťhrf 'unar

Starosťka obce
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KRYCI LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom smútku Poproé" výmena výplní otvorov

JKSO: KS:
Miesto: Poproč Dátum: 16. 11.2020

Objednávateľ: ICO:
Obec Poproč Ič DPH:

ZhotoviteF: ICO: 46680896
Oknosystém s.r.o., Svetlá 1, 044 20 Malá Ida Ič DPH: SK2023521357

Projektant: ICO:
Ič DPH:

SpracovateF: ICO:
ing. Ľ. Šáriczká IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 19950,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 20,00% 0,00

znlžená 19950,00 20,00% 3 990,00

Cena s DPH EUR 23 940,00v

Projektant Spracovateť

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviter

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA R02POČTU

Stavba:

Dom smútku Poproč - výmena výplní otvorov
Miesto: Poproč Dátum: 16.11.2020

Objednávateľ: Obec Poproč Proj'ektant:
Zhotoviter: Oknosystém s.r.o., Svetlá 1, 044 20 Malá Ida SpracovateF: ing. Ľ. šáriczká

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 19950,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 593,95
r

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 350,06
9 - Ostatné konštrukde a práce-búranie 201,64
99 - Presun hmôt HSV 42,25

PSV - Práce a dodávky PSV 18356,05
764 - Konštrukcie klampiarske 264,63
766 - Konštrukcie stolárske 6 005,48

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 11 950,94
784 - Mafby 135,01
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