Zmluva o dielo
uzatvorená podl‘a ~ 536 a nasi. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(d‘alej Jen „zmluva“)

Zniluvné strany:
Zhotovitel‘:
Obchodné meno:
llrebik VKP, spol. r.o.
Sídlo:
065 33 Vel‘ký Lipník 218
IČO:
36499200
DIČ:
2021911298
IČ DPH:
SK2021911298
Číslo účtu IBAN:
5K71 7500 0000 0040 2469 5220
Zapísaný v:
Obchodný register Prešov, odd. Sro, vl. č. 15523/P
Za ktorého koná:
Jaroslav Hrebík, konateľ spoločnosti
(ďalej aj len „zhotovitel“)
—

a
Objednávatel‘:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišský Štiavnik
Mariánske námestie Č. 405, 059 14 Spišský Štiavnik

Obehodné meno:
Sídlo:
IČO:
I
DIČ:
IČDPH:
Číslo účtu:
~1..~2Q2P°°°0° q~ fl-G3
Zapísanýv:
Za ktorého koná:
~ ~?&‘~“~2~ I/yr.
(d‘a~ej aj ltn „objednávatel“)
(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spolu aj ako „Zmluvné strany“)

‘s

....4..

ČLI
Úvodné ustanovenia
1. V tejto zm~uve sa dielom rozumie:
„VYKUROVANIE
A ZASTREŠENIE
VYTVORIt TEPLO A SUCHO
DOMOVA“
2. Detailná špecifikácia diela je uvedená v prilohe Č. 1
Ponukový list, ktorý je
neoddeliteľnou súčasfou tejto zmluvy.
-

—
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či. II
Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonat‘ pie objednávateľa dielo uvedené
v Čl. I tejto zmluvy a záväzok objednávateľa prevziat‘ dielo uvedené v či. I tejto zmiuvy
a zaplatit‘ zaň zhotoviteřovi doj ednanú odmenu uvedenú v či. III tejto zmluvy, a to všetko
za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

ČL III
Odmena za dielo
I.
2.

3.

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej odmene za dielo uvedené v Čl. Ivo výške 16 564,26
eur s DPH (slovom: šestnásftisícpäťstošest‘desiatštyri eur).
Zmluvné strany sa dohodli, že odmenu za dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku zmluvy
vo výške 16 564,26 eur (slovom: šestnásftisícpat‘stošesfdesiatštyri eur) zaplatí
obj ednávateľ zhotovitel‘ovi najneskór 14 dní od odovzdania a prevzatia diela uvedeného
v Čl. I tejto zmluvy a dodania falctúry, a to na číslo účtu zhotoviteľa, ktoré je uvedené
v záhlaví tejto zniluvy. V prípade, ak dój de k zmene účtu zhotoviteľa, zaväzuj e sa
zhotovitel‘ túto skutočnosf bezodkladne oznámit‘ objednávateľovi
Odmena za dielo podľa odseku 1 tohto článku zmluvy sa považuje za zaplatenú dňom
pripisania odmeny na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

Či. Iv
Zhotovcnie dlela
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy vykoná zhotoviteľ na
svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom je oprávnený prenechat‘ vykonanie predmetného
diela inej osobe. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosf, akoby
dielo vykonával sám.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonat‘ dielo riadne a včas, postupovat‘ s odbornou starostlivost‘ou
a v súlade so záujmami objednávateľa.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná dielo uvedené v Čl. I tejto zmluvy
najneskór do 30.09.2020. V prípade udalosti, ktorá znemožňuje vykonanie diela
v uvedenej lehote a ktorú nebolo možné predvídaf (napr. prírodná katastrofa, požiar,
nepriaznivé počasie) sa predlžuje lehota na vykonanie diela podľa prvej vety tohto odseku
o čas trvania tejto udalosti. V prípade, ak sa vyžaduje súčinnost‘ objednávateľa na
zhotovenie diela, Po dobu od výzvy zhotoviteľa objednávateľovi na poskytnutie súčinnosti
až do poskytnutia súčinnosti obj ednávateľa neplynie lehota na zhotovenie diela podľa prvej
vety tohto odseku. Zhotoviteľ je oprávnený vykonat‘ dielo aj pred lehotou uvedenou v prvej
vete tohto odseku.
4. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržat‘ všeobecne záväzné predpisy, príslušné
technické normy, dojednania tejto zmluvy a pokyny objednávatel‘a.
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5.

6.

7.

V pripade, ak zhotoviteľovi bude akákoľvek časf zadania na vykonanie dlela nejasná, má
právo informovat‘ sa u objednávateľa, resp. vyžiadat‘ si od objednávateľa detaiLnejšie
informácie ohľadom diela. Objednávateľ sa za týmto účelom zaväzuje poskytnúf
zhotoviteřovi bez zbytočného odkladu potrebnú súčinnosf, informácie a podklady.
Obj ednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie dlela. Ak obj ednávateľ zistí, že
zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený
dožadovat‘ sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dlelo
vykonávat riadnym spósobom.
Ak zhotovitel: zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky a tieto prekážky znemožňujú
vykonanie dlela dohodnutým spósobom, je zhotoviteľ povinný oznámíť to bez zbytočného
odkladu objednávateľovi a navrbnúf mu zmenu diela. Do dosiahnutia dohody o zmene
dlela je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie dlela prerušif.

ČLV
Odovzdanie dlela
1. Obj ednávateľ je povinný vykonané dlelo prevziať.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnút‘ na čase a mieste odovzdania a prevzatia diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje predviesf pri odovzdaní a prevzatí dlela obj ednávateľovi, že dielo
bob vykonané riadne a bez vád a žeje spbsobilé užívania na svoj účel.
4. Obj ednávatel‘ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo náležite skontrolovat‘
a v pripade existencie vád tieto vytknúť zhotoviteľovi, inak platí, že dielo nemá žiadne
vady.
5. 0 odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou
t~to zmluv)‘.
6. Okamihom odovzdania a prevzatia diela prechádza na obj ednávateľa vlastníctvo ako aj
nebezpečenstvo vzniku škody k zhotovenému dielu.

Či. vi
Zodpovcdnosť na vady
I. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy, všeobecných
právnych predpisov a technických noriem.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za
vady vzniknuté Po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spósobené porušením jeho
povinnosti.
3. Záručná doba je 2 roky a plynie od odovzdania diela objednávateľovi.
4. V prípade výskytu vady sa zhotoviteľ zaväzuje bezplatne odstrániť oprávnené reklamácie
bez zbytočného odkladu, najneskör do 30 dní od uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za
vady.
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Či. ‘VII
Zmluvná pokuta
1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotovitel‘ nevykoná dielo v lehote uvedenej
v Čl. IV ods. 3 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej
ceny diela uvedenej v či. III ods. 1 tejto zmluvy, a to za každý aj začatý det‘ omeškania.
2. Zmhivné strany sa dohodli, že v prípade, ak obj ednávateľ bude v omeškaní so splnením si
svojho peňažného záväzku uvedenom v Čl. III. ods. 2 tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi
pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela uvedenej v Čl. III ods. 1 tejto zmluvy, a to
za každý aj začatý deň omeškania.

Či. VIII
Odstúpenie od zmiuvy
I. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpit‘ od zmluvy, ak:
a) nedójde k dohode o zmene dicla podľa * 552 Obchodného zákomiíka,
b) objednávateľ mu neposkytne súčinnost‘ potrebnú na zhotovenie diela, ak ho zhotoviteľ
upozornil na tento následok,
c) objednávateľ si neprevezme dielo do jedného mesiaca od jeho dokonČenia a výzve
zhotoviteľa na prevzatie diela.
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpit‘ od zmluvy:
a) ak zhotoviteľ neodstráni vady vzniknuté vadným vykonávaním ani v primeranej lehote
mu na to poskytnutej objednávateľom a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k
podstatnému porušeniu zmluvy,
b) ak nedójde k dohode o zmene diela podľa ~ 552 Obchodného zákomiíka,
c) ak zhotoviteľ nevykonal dielo v lehote uvedenej v Čl. IV ods. 3 tejto zmluvy, ak mu vo
vykonaní diela v tejto lehote nebránili vážne okolnosti alebo neposkytnutie súČinnosti
objednávateľom, a to až do odovzdania diela zhotoviteľom.
3. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením písomného oznárnenia o odstúpení druhej
zrnluvnej strane. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje a zmluvné strany sú si povinné
vrátit‘ si vzáj omne poskytnuté pinenia.

ČLIX
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnost‘ a úČinnost‘ dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
2. Zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden
rovnopis.
3. Menit‘ a dopÍňat‘ ustanovenia tejto zmluvy je možné len písonmou formou za súhlasu
oboch zmluvných strán.
4. Veci neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniarni Obchodného zákonníka.
5. V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú
ostatné ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa
použijú ustanovenia všeobecne závazných právnych predpisov upravujúce otázku
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vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upravif svoj
vzťah prijatím mého ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá
zámoru neplatného ustanovenia.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vále byť viazaní touto zmluvou sú slobodné,
jasné, určité a zrozumitel‘né. Zmiuvná voľnosf oboch zmluvných strán nie je ničím
obmedzená a zmluvu nepodpisujú v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných
podmienok.
7. Zmluvné strany prebiasujú, že sú pine spásobiié k uzavretiu tejto zmluvy. Prod podpisom
tejto zmiuvy si ju pročítali, obsahu porozumeli a pine s ním súhlasia. Na znak svojej vále
byť viazaní touto zmiuvouju viastnoručne podpisujú.
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Ponukový list

Časť Č. 2: Vykurovanie
Verejný obstarávateV:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišský Štiavnik, Mariánske námestie Č. 405, 059 14 Spišský
Štiavnik
Názov predmetu zákazky:
VYKUROVANIE A ZASTRE≤ENIE VYTVORIŤ TEPLO A SUCHO DOMOVA
Názov uchádzača:
Hrebík VKP, spol. s r.o.
-

—

Sídlo:

065 33 Veľký Lipník 218

Štatutárny orgán
(Zastúoený):
IČO:

Jaroslav Hrebík

DIČ:

2021911298

IČDPH:

5K2021911298

Tel:

0903636512

E-mail:

kan cela ri a ~ h rebi k-vkp.sk

36499200

.

Cenový návrh pre Čast č. 2: Vykurovanie
Cena celkom za častč. 2 bez DPH:
DPH (20%)
Cena c&kom za časť

.

Č.

2s DPH:

13 803,55

2 76O~71

€

16 564,26

€

Ak nie ste platca DPH, uvedenú skutočnosť uveďte.

Datum predkladania ponuky uchadzaČom

O65‘~

Podpis otlačok pečiatky uchádzača
(nieno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať
v záväzkových vzťahoch)

2

