Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
v platnom znení
1. Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Oblastná organizácia cestovného ruchu "Slovenský raj"
Sídlo:
049 71 Stratená 46
IČO:
42319331
DIČ:
2023664423
Zapísaný:
MDVaRr SR, 23401/2012/3140/SCR
Bankové spojenie:
Prima banka, a.s., pobočka Spišská Nová Ves
Číslo účtu:
2731417001/5600
Oprávnený konať v mene spoločnosti: Mgr. Ondrej LUNTER, výkonný riaditeľ
(ďalej ako „zhotoviteľ“)
a
2. Objednávateľ:
Obchodné meno:
Obec Stratená
Sídlo:
Stratená č. 46, 049 71 Stratená
IČO:
328 855
DIČ:
202 050 0548
Oprávnený konať v mene spoločnosti: Mgr. Erika Oravcová, starostka obce
(ďalej ako „objednávateľ“)

I.
Úvodné ustanovenie
Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že
označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu
zapísanému v registri MDVaRr a v zozname obcí Slovenskej republiky.
2. Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania, ktoré bolo vyhlásené obcou Stratená.

1.

II.
Všeobecné ustanovenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo vyplývajúce z verejného obstarávania vo vlastnom
mene, na vlastnú zodpovednosť a za dojednanú cenu.
2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi
dojednanú cenu.
III.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo:
„Čistenie NP, odvoz odpadu“,
špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy tak, aby bolo odovzdané v zmluvne stanovenom
termíne, podľa podmienok stanovených touto zmluvou.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje a vyhotoví v súlade s prílohou č.1 tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo budú realizovať kvalifikovaní a technicky spôsobilí pracovníci,
čím sa zaväzuje na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy.

IV.
Vykonanie diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady vykonať dielo v zmysle článku III. tejto zmluvy
s termínom začatia plnenia podľa požiadaviek objednávateľa. Termín prác je rozvrhnutý v
dvoch etapách: Jeseň – október 2013 a Jar – máj 2014. Ukončenie termínu vykonania diela je
Jún 2014.
V.
Povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať so zhotoviteľom pri plnení predmetu tejto zmluvy.
VI.
Povinnosti zhotoviteľa
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy, v súlade so Súťažnými podkladmi.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť podľa príslušného manuálu, ktorý bude prílohou Zmluvy o dielo.
3. V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ vykoná odúčtovanie
podľa stupňa rozpracovanosti zákazky.
VII.
Cena diela
1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe výsledku verejného obstarávania:
Cena celkom 2.885,80 Eur (slovom dvetisícosemstoosemdesiatpäť eur 80/100 centov)
3. Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH.
4. Táto cena je konečná a nie je možné ju zo žiadnych dôvodov navýšiť.
VIII.
Platobné podmienky a fakturácia
1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi v súvislosti s vyhotovením diela podľa tejto zmluvy
žiadne zálohy.
2. Zhotoviteľ bude fakturovať po ukončení prác a po riadnom protokolárnom odovzdaní diela.
3. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od dňa doručenia objednávateľovi.
4. Faktúra musí byť zostavená prehľadne.
5. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom
znení, inak ju objednávateľ vráti zhotoviteľovi na prepracovanie a splatnosť faktúry sa bude
odvíjať od predloženia prepracovanej faktúry.
6. Požadované náležitosti dodávateľskej faktúry:
- IČO, DIČ, obchodný názov a sídlo zhotoviteľa, bankové údaje
- číslo Zmluvy o dielo, názov diela a predmet diela
- čiastka k úhrade
- splatnosť faktúry a ostatné náležitosti.
IX.
Odovzdanie diela
1. Dielo sa považuje za dodané, ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie diela.
2. Prevzatie diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady, a to až do ich odstránenia.
3. Prevzatím ucelenej časti diela prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na
objednávateľa.
X.
Sankcie
1. Pri nedodržaní termínu zhotovenia diela zhotoviteľom, uvedenom v tejto zmluve, je zhotoviteľ
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,- EUR bez DPH za každý deň

omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je
objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy
za každý deň omeškania.
XI.
Záverečné ustanovenia
1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi v platnom znení.
2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve
a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň
nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Táto zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva
a zhotoviteľ jeden.
5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle
sú slobodné,vážne zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Stratenej, dňa ....................

................................................................
Erika Oravcová, starostka
Obec Stratená
objednávateľ

V Stratenej, dňa......................

................................................................
Ing. Štefan Labuda, podpredseda Predstavenstva
OOCR Slovenský raj
zhotoviteľ

Príloha č. 1

Návrh na plnenie kritéria
Zákazka s nízkou hodnotou
„Čistenie NP, odvoz odpadu“
Kritérium: najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky

Čistenie NP,
odvoz odpadu

Odvoz odpadu
čistenie rieky
Hnilec v úseku
Stratenskej kaňon
- Stratenská píla
(jeseň 2013)
Odvoz odpadu
čistenie Brehov
vodnej nádrže
Palcmanská Maša
(jeseň 2013)
Odvoz odpadu
čistenie Hornádu v
úseku Hranovnica
- Spišský Štiavnik
(jeseň 2013)
Odvoz odpadu
čistenie úseku
Hrabušické mýto Smižanská Maša
(jeseň 2013)
Odvoz odpadu
čistenie rieky
Hnilec v úseku
Stratenskej kaňon
- Stratenská píla
(jar 2014)
Odvoz odpadu
čistenie Brehov
vodnej nádrže
Palcmanská Maša
(jar 2014)
Odvoz odpadu
čistenie Hornádu v
úseku Hranovnica
- Spišský Štiavnik
(jar 2014)
Odvoz odpadu
čistenie úseku

Množstv
o

Cena
bez DP
H
v EUR
(€) za
1 ks

Cena
s DPH
v EUR
(€) za
1 ks

Cena
bez D
PH
v EUR
(€)
spolu

Výška
DPH
v EUR
(€) pri
sadzb
e 20%

Cena
s DP
H
v EU
R (€)
spolu
148,00

celok

162,00

celok

206,00

celok

256,00

celok

148,00

celok

162,00

celok

206,00

celok

256,00

Hrabušické mýto Smižanská Maša
(jar 2014)

Čistenie NP,
odvoz odpadu

Vrecia na
odpad
Perlivá/neperliv
á pitná
minerálna voda
vo fľaši 0,5l

celok

Množstv
o

Cena
bez D
PH
v EUR
(€) za
1 ks

Cena
s DPH
v EUR
(€) za
1 ks

Cena
bez D
PH
v EUR
(€)
spolu

Výška
DPH
v EUR
(€) pri
sadzb
e 20%

Cena
s DP
H
v EU
R (€)
spolu

2,04

102,00

0,48

240,00

500 ks

500 ks

Balené bagety

400 ks

1,99

796,00

Pracovné
rukavice

300 ks

0,07

21,00

2703,00

Propagácia
čistenia (bez
plagátov)
Plagáty

celok
0,36

80 ks

Grafická návrh
odznakov

28,80

celok
350 ks

0,44

Odznaky

154,00

2
4

Cena celkom spolu

*

2885,80

8
5
,
8
0

*

V cene sú zahrnuté všetky náklady uchádzača na celý predmet zákazky

V ............................................, dňa ...............................

........................................................................
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej
konať za uchádzača

