Zmluva o dielo časť "A"

Zmluva o dielo
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a postupom podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie stavby:
„Rekonštrukcia obecného úradu v obci Ratkovské Bystré“.

časť "A"
Objednávateľ:
Názov:

Obec Ratkovské Bystré

Sídlo:

Obecný úrad, Ratkovské Bystré č. 82, 982 66 Ratkovské Bystré

IČO:

00319007

DIČ:

2021230376

IČ DPH :

nie je platcom DPH

Zastúpený:

Mgr. Dušan Bodnár - starosta obce

Bankové spojenie :

VÚB, a.s.

číslo bankového účtu: 17028392/0200, IBAN: SK54 0200 0000 0000 1702 8392
ďalej ako "objednávateľ"
a
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:

ADVIS, s.r.o.

Sídlo:

Maša 439/18, 050 01 Revúca

IČO:

36 639 630

DIČ:

2022039558

IČ DPH:

SK2022039558

Zapísaný v :

Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro,
Vložka číslo: 10624/S

Zastúpený:

Mgr. Natália Poprocká – konateľ spoločnosti

Bankové spojenie:

Všeobecná úverová banka, a.s.

číslo bankového účtu : 2028607858/0200; IBAN: SK29 0200 0000 0020 2860 7858
ďalej ako "zhotoviteľ"
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sa dohodli na nasledujúcich podmienkach uskutočnenia stavebných prác a s nimi súvisiacich
služieb stavby s názvom Rekonštrukcia obecného úradu v obci Ratkovské Bystré

I. PREAMBULA
1. Objednávateľ je podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 6 ods. 1, písm.
b) verejným obstarávateľom, a výber zhotoviteľa sa uskutočnil v zmysle tohto zákona na
základe výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej :
vo vestníku verejného obstarávania číslo : 242/2015
pod značkou : 23965 - WYP
dňa : 08.12.2015
ďalej ako výzva, alebo ako oznámenie o vyhlásení
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že má plnú právnu subjektivitu a spôsobilosť právne konať a v
súlade s podmienkami získania zákazky.
Zhotoviteľ ďalej prehlasuje, že je oprávnený na výkon činností, ktoré sú predmetom tejto
zmluvy a to najmä v zmysle tzv. Živnostenského zákona, má odborné znalosti a praktické
skúsenosti na realizáciu predmetu tejto zmluvy a je ochotný a schopný predmet tejto
zmluvy za jej podmienok k spokojnosti objednávateľa vykonať.
V súlade s platnými právnymi predpismi sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli nasledovne:

II. PREDMET ZMLUVY
Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác,
dodávok materiálov, technologických častí a poskytnutie súvisiacej služby ktorých výsledkom
bude stavba s názvom " Rekonštrukcia objektu obecného úradu v obci Ratkovské Bystré" podľa:
 podmienok tejto zmluvy,
 platných právnych predpisov,
 predmetu, rozsahu, podmienok a informácii definovaných v súťaži, na základe ktorej sa
táto zmluva uzatvorila (oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, súťažné
podklady a prípadné vysvetlenia)
 ponuky zhotoviteľa
V takomto poradí je aj vzájomná nadradenosť vyššie uvedených dokumentov/dokladov
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III. ZMLUVNÁ CENA
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná predmet tejto zmluvy na svoje náklady v cene
celková cena bez dane z pridanej hodnoty :
daň z pridanej hodnoty pri sadzbe 20% :

144 892,35 €
28 978,47 €

celková cena vrátane dane z pridanej hodnoty : 173 870,82 €
celková cena vrátane dane z pridanej hodnoty slovom :
stosedemdesiattritisícosemstosedemdesiat 82/100 EURO
a objednávateľ mu túto cenu zaplatí. Rozpis tejto ceny je v prílohe Zmluvy časť "D" Cena diela
a platobné podmienky - "Fakturačný formulár" Cena diela a platobné podmienky.

IV. LEHOTA VÝSTAVBY
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná predmet tejto zmluvy v lehote do :
8 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
V. OSTATNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY
1. Zmluvné strany sa dohodli, že neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej časti :
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Definície
Všeobecné zmluvné podmienky
Cena diela a platobné podmienky
Technické zmluvné podmienky
Technické riešenie zhotoviteľa
Ostatné doklady zmluvy

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že svojim podpisom na tejto zmluve zároveň vyjadruje súhlas s
formulármi a dokumentami ktoré boli poskytnuté objednávateľom a zverejnené v profile,
alebo poskytnuté objednávateľom k spracovaniu ponuky, a v nezmenenej podobe ako boli
zverejnené alebo poskytnuté tvoria súčasť tejto zmluvy (Definície, Všeobecné zmluvné
podmienky, Platobné podmienky, Technické zmluvné podmienky a pod.), a tieto budú pri
plnení tejto zmluvy pre neho platnými, účinnými a záväznými v plnom rozsahu, a to bez
ohľadu na skutočnosť, že ich nebol v štádiu predkladania svojej súťažnej ponuky povinný
fyzicky predložiť, alebo samostatne verifikovať v zmysle podmienok súťaže.
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3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí uzatvoriť túto zmluvu, že túto zmluvu uzatvorili
slobodne a vážne, neuzatvorili ju v tiesni a za nevýhodných podmienok, túto zmluvu
vrátane jej príloh si pred jej uzatvorením prečítali, ich obsahu porozumeli a na znak súhlasu
túto zmluvu vlastnoručne podpísali.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej
podpise dostane každá zmluvná strana po dve jej vyhotovenia.
5. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma
zmluvnými stranami.
6. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.
7. Táto zmluva stratí platnosť a účinnosť, a to bez nároku Zhotoviteľa na úhradu ušlého zisku
alebo iných nákladov, ak Objednávateľ do jedného roku od nadobudnutia platnosti tejto
zmluvy nezíska na spolufinancovanie zákazky nenávratný finančný prostriedok zo
štrukturálnych fondov Európskej únie, alebo iných fondov; ak sa zmluvné strany medzitým
nedohodnú inak.
Objednávateľ:
Zastúpený:

Mgr. Dušan Bodnár

Miesto a dátum:

V Ratkovskom Bystrom , dňa .................................

Podpis:

Zhotoviteľ:
Zastúpený:
Miesto a dátum:

Mgr. Natália Poprocká
V Revúcej, dňa 05.02.2016

Podpis:
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