Zmluva o poskytnutí služieb
uzavretá podľa podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/191 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
medzi:
Objednávateľ
Sídlo:
Zastúpený

:
:
:

Obec Stratená
Stratená č. 46, 049 71 Stratená
Mgr. Erika Oravcová - starostka obce

IČO
DIČ
Bankové spojenie
Rožňava
číslo účtu
tel./fax
e-mail

:
:
:

00 328 855
20 20 500 548
Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka

:
:
:

28327582/0200
+421 587981114
erikaoravcovadlj@gmail.com

Poskytovateľ
Sídlo

:

Drevostavby D.Ľ.J. s.r.o

:

Zastúpený
IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
číslo účtu
Obchodný register register
tel.
fax
e-mail

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Dobšinská Ľadová Jaskyňa 15
049 71 Stratená
Igor Opremčák
44 30 20 53
20 22 644 261
SK 20 22 644 261
Tatra Banka, a.s.
2622783977/1100
OR OS KE 1 Od. Sro, vl. Č. 22173/V
+421 905 338 237

(ďalej len „objednávateľ“)
a

drevostavbydlj@gmail.com

(ďalej len „Poskytovateľ“)
uzatvárajú túto zmluvu o poskytnutí služieb (ďalej len „zmluva“):
Preambula
Táto zmluva sa uzatvára za účelom realizácie vzdelávania v rámci projektu:
„SLOVENSKÝ RAJ – Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská
ľadová jaskyňa, názov zákazky: „Obnova zariadení a turistického značenia na
turistických trasách a cyklotrasách“
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania, ktoré
obstaral verejný obstarávateľ, postupom zadávania podlimitných zákaziek v súlade so
zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/191
Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení neskorších predpisov dohodli, že ich záväzkový
vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude spravovať týmto zákonom.

Článok I
Predmet zmluvy
1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť služby pre Objednávateľa,
v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. Ide
o:
- obnovu turistického značenia existujúcich turistických peších trás a cyklotrás,
- rekonštrukciu technických zariadení ako sú stúpačky, rebríky, lávky, mosty a pod.,
- spracovanie a osadenie lavičiek, smetných košov, posiedok a ohnísk vo vybraných
turistických lokalitách Národného parku Slovenský raj
podľa podmienok stanovených touto zmluvou (ďalej len „predmet zmluvy“).
1.2 Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky
spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie predmetu podľa tejto zmluvy.
1.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí adekvátnu a kvalitnú náhradu kvalifikovaných a
technicky spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy
v prípade, že kvalifikované a technicky spôsobilé osoby, za ktorých Poskytovateľ
predložil doklady potrebné na splnenie podmienok účasti v podlimitnej zákazke na tento
predmet zmluvy. Potrebnú požadovanú kvalifikáciu a technickú spôsobilosť Poskytovateľ
preukáže originálnymi dokladmi alebo ich úradne osvedčenými kópiami Objednávateľovi
najneskôr tri (3) pracovné dni pred nástupom týchto kvalifikovaných a technicky
spôsobilých osôb na plnenie predmetu tejto zmluvy.
1.4 Poskytovateľ sa zaväzuje, že za dohodnutú cenu vykoná pre Objednávateľa dielo podľa
čl. I tejto zmluvy.
1.5 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť Poskytovateľovi
dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.
Článok II
Miesto a čas plnenia
2.1

Poskytovateľ sa zaviazal, že celý predmet tejto zmluvy poskytne do 31.12.2013, pričom
platí, že druhý náter smerovníkov musí byť uskutočnený najneskôr do 31.08.2014.

2.2

Miesto uskutočnenia predmetu zmluvy je špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Článok III
Cena

3.1

Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena za predmet zmluvy je dohodnutá v súlade
so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR
č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách a podľa ponuky
Poskytovateľa nasledovne:

V mene EUR
(€)
Predmet zákazky

Cena bez
DPH

DPH20 %

Cena s
DPH

1

Obnova turistického značenia existujúcich turistických peších trás
a cyklotrás

6 469,58

2

Rekonštrukcia technických (stupačky, rebríky, lávky, mosty a pod.)
zariadení

32 884,17

6 576,83

39 461,00

3

Spracovanie a osadenie lavičiek, smetných košov, posiedok, ohnísk 18 683,00
vo vybraných turistických lokalitách NP

3 736,60

22 419,60

4

58 036,75

CELKOM SPOLU
(Slovom:.....eur)

1 293,92

11 607,35

7 763,50

69 644,10

3.2

sú zahrnuté úplne všetky náklady Poskytovateľa spojené s predmetom plnenia podľa
tejto zmluvy, t.j. ide o konečnú celkovú cenu; bližšia špecifikácia ceny tvorí prílohu č.
2 – špecifikácia ceny tejto zmluvy.

3.3

V takto stanovenej cene predmetu zmluvy sú zahrnuté všetky náklady na
Poskytovateľa súpjené s predmetom tejto zmluvy, t.j. ide o konečnú celkovú cenu
(bližšia špecifikácia ceny tvorí prílohu č. 2 – špecifikácia ceny tejto zmluvy), ako je
materiál, dopravné náklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na
kompletnú realizáciu všetkých výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby
predmet zmluvy bol pripravený na odovzdanie Objednávateľovi a aby bol zároveň
užívania schopný. Poskytovateľ nemá nárok na zvýšenie ceny z dôvodu chýbajúcich
položiek alebo chybného výpočtu.
Článok IV
Platobné podmienky

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

Dohodnutú zmluvnú cenu uvedenú v čl. III poukáže Objednávateľ na účet
Poskytovateľa v súlade s pravidlami financovania projektu.
Na základe preukázateľne uskutočnených prác je povinný Poskytovateľ vystaviť
faktúru.
Faktúra, doručená Poskytovateľom Objednávateľovi musí spĺňať náležitosti daňového
dokladu.
Súčasťou faktúry (podľa toho, k akému okruhu predmetu zmluvy sa viaže) bude aj
fotodokumentácia o:
a) zrealizovanej obnove turistického značenia existujúcich turistických peších trás
a cyklotrás podľa Vykonávacieho predpisu KLUBU SLOVEVENSKÝCH TURISTOV
č. 10/2011 o náhradách a odmenách u turistického značenia – fotodokumentácia
bude z „pred“ a „po“ vykonaní predmetných prác, na fotodokumentácii musí byť
reálny dátum vyhotovenia tejto fotodokumentácie,
b) zrealizovanej rekonštrukcii technických zariadení (stúpačiek, rebríkov, lávok,
mostov a pod.) fotodokumentácia bude z „pred“ a „po“ vykonaní predmetných prác,
na fotodokumentácii musí byť reálny dátum vyhotovenia tejto fotodokumentácie,
c) zrealizovanom spracovaní a osadení lavičiek, smetných košov, posiedok a ohnísk –
fotodokumentácia bude z „pred“ a „po“ vykonaní predmetných prác, na
fotodokumentácii musí byť reálny dátum vyhotovenia tejto fotodokumentácie.
Ak faktúra nespĺňa predpísané náležitosti, Objednávateľ faktúru vráti Poskytovateľovi
na doplnenie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry neplynie. Nová lehota začína
plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.

4.6

Faktúry je Poskytovateľ povinný doručiť poštou, alebo osobne za účelom evidencie na
adresu Objednávateľa.

4.7

Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu za preukázateľne
poskytnuté služby na základe predloženej faktúry a jej príloh do 30 dní odo dňa jej
doručenia Objednávateľovi.

4.8

Objednávateľ neposkytne preddavok na plnenie predmetu tejto zmluvy.
Článok V
Doba platnosti zmluvy

5.1

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú podľa bodu 2.1 čl. II tejto zmluvy.

5.2

Účinnosť zmluvy zaniká podľa článku VII, bod 7.1 tejto zmluvy.

5.3

Poskytovateľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v
zmysle čl. II tejto zmluvy.
Článok VI
Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1

6.2

Objednávateľ je povinný:
a) poskytovať Poskytovateľovi súčinnosť potrebnú na poskytnutie predmetu tejto
zmluvy,
b) na požiadanie Poskytovateľa predložiť potrebné informácie a listiny týkajúce sa
požadovaného predmetu zmluvy.
Poskytovateľ je povinný:
a) predložiť podrobný Harmonogram plnenia predmetu tejto zmluvy, ktorý tvorí prílohu
č.3 tejto zmluvy,
b) pri plnení svojich záväzkov z tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou,
ďalej je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať Objednávateľovi skutočnosti
súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy,
c) v prípade nepredvídaných a nevyhnutných potrieb zmien termínov podľa
predloženého harmonogramu (prílohy č. 3) sa Poskytovateľ po vzájomnej dohode
dohodne s Objednávateľom na nových termínoch,
d) pri plnení svojich povinností vyplývajúcich z predmetu tejto zmluvy postupovať
s odbornou starostlivosťou a profesionálne,
e) akceptovať všetky požiadavky (estetickú a obsahovú stránku, materiálne zloženie
predmetu zmluvy a pod.) Objednávateľa týkajúce sa predmetu tejto zmluvy,
f) pri plnení predmetu tejto zmluvy aktívne spolupracovať so správcami
predznačovaných trás, a to predovšetkým pokiaľ ide o textové časti smerových
tabuliek, aktívne spolupracovať so správcami preznačovaných trás,
g) pri plnení predmetu tejto zmluvy, v rámci smerovníkov a smeroviek, rešpektovať
slovenskú technickú normu STN 01 8025, a STN 018028
„Cykloturistické
značenie“,
h) pri plnení predmetu tejto zmluvy rešpektovať a plniť všetky platné právne predpisy,
normy Slovenskej republiky a Európskej únie, ktoré sa viažu a súvisia s predmetom
tejto zmluvy,
i) na zabezpečenie predmetu tejto zmluvy si zabezpečiť všetky potrebné povolenia od
príslušných úradov na poskytnutie predmetu zákazky (povolenie k vjazdu, v prípade
výstavby nového smerovníku súhlas vlastníka pozemku, atď.).

j) na zabezpečenie predmetu zmluvy na spracovanie a osadenie lavičiek, smetných
košov, posiedok a ohnísk vo vybraných turistických lokalitách Národného parku
Slovenský raj aktívne komunikovať s Objednávateľom a osobou zastupujúcou obec,
v ktorej katastri sa územie nachádza a zaistiť si povolenie k vjazdu vozidiel,
k) odkonzultovať osadenie a výber použitého materiálu na technické zabezpečovacie
pomôcky s HZS Slovenský raj, Poskytovateľ zabezpečí, že materiál bude odolný
voči poveternostným podmienkam,
l) po celú dobu plnenia predmetu tejto zmluvy aktívne spolupracovať s HZS Slovenský
raj a s Objednávateľom, informovať HZS Slovenský raj a Objednávateľa o priebehu
rekonštrukcie technických zariadení (stúpačky, rebríky, lávky, mosty a pod.)
a konzultovať to s HZS Slovenský raj a s Objednávateľom,
m) poskytne Objednávateľovi dokumentáciu dizajnu rekonštruovaných zariadení
v rámci rekonštrukcie technických zariadení (stúpačky, rebríky, lávky, mosty a pod.)
a až po jej schválení Objednávateľom sa môže zrealizovať,
n) predloží Objednávateľovi architektonický návrh prístrešku, lavičiek, smetných košov,
ohnísk, posiedok a pod. (v rámci okruhu spracovanie a osadenie lavičiek, smetných
košov, posiedok a ohnísk vo vybraných turistických lokalitách Národného parku
Slovenský raj) a až po ich schválení Objednávateľom môže Poskytovateľ pristúpiť
k ich realizácii,
o) vykonať, ak smerovníky obsahujú cykloturistické/turistické smerovky, aj umiestnenie
týchto smeroviek na nové smerovníky. V prípade havarijného stavu je Poskytovateľ
povinný zabezpečiť novú výmenu týchto smeroviek. Pri výmene musí Poskytovateľ
spolupracovať s orgánom Slovenského cykloklubu, ktorý má dané územie v správe
resp. s orgánom Klubu slovenských turistov, ktorý má dané územie v správe.
p) zabezpečiť, aby všetky vyrobené a osadené cykloturistické smerovky popri
orientačných a informačných prvkoch obsahovali logá programu, z ktorého sú
financované a logo OOCR Slovenský raj,
r) ekologicky odstrániť pôvodné smerovníky a smerové tabuľky pred osadením nových
smerovníkov a smerových tabuliek.
6.3

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie, ktoré si zmluvné strany navzájom
poskytnú sú dôverného charakteru a bez písomného súhlasu zmluvných strán sa
nemôžu poskytnúť tretím osobám, okrem prípadu, ak im takáto povinnosť zverejnenia
vyplýva zo zákona alebo z rozhodnutie príslušného štátneho orgánu. Zmluvné strany
sa zaväzujú dodržiavať povinnosti podľa tohto bodu aj po zániku tejto zmluvy.

6.4

Všetky dokumenty, veci a predmety, ktoré budú Poskytovateľom vytvorené
a poskytnuté Objednávateľovi podľa tejto zmluvy, sa stávajú vlastníctvom
Objednávateľa momentom ich poskytnutia.

6.5

Pri poskytovaní predmetu tejto zmluvy postupuje Poskytovateľ v súlade s pokynmi
Objednávateľa.

6.6

Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu Objednávateľ neposkytol
potrebnú súčinnosť. O prevzatí dokončeného a namontovaného predmetu teto zmluvy
musí
byť
spísaný
odovzdávací protokol podpísaný Objednávateľom a Poskytovateľom. Deň podpisu
protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania predmetu tejto
zmluvy.

6.7

Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej či poskytnutiej veci resp.
predmetu alebo služby prechádza na Objednávateľa odovzdaním predmetu tejto
zmluvy.

Článok VII
Skončenie zmluvy, právne následky porušenia zmluvy
Účinnosť tejto zmluvy zaniká podľa čl. V, bod 5.1, pokiaľ nedôjde k jej ukončeniu
niektorých zo spôsobov uvedených v tejto zmluve.
7.2 Táto zmluva zanikne uplynutím doby, písomnou dohodou zmluvných strán, písomnou
výpoveďou alebo písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou.
7.3 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto
dohode. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z
plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu
zániku zmluvy dohodou.
7.4 Objednávateľ vypovedá zmluvu len s uvedením reálneho a racionálneho dôvodu.
Výpovedná doba sú 2 (slovom: dva) mesiace a začína plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená
druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí mať písomnú formu. Účinky výpovede
nastávajú dňom uplynutia výpovednej doby.
7.5 Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť :
a) ak Poskytovateľ koná v rozpore s touto zmluvou, súťažnými podkladmi, právnymi
predpismi a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v
určenej lehote neodstráni,
b) ak Poskytovateľ hoci z nedbanlivosti poruší túto zmluvu podstatným spôsobom; za
podstatné porušenie sa považuje, ak po prvom písomnom upozornení
objednávateľom poskytovateľ naďalej vykonáva predmet zmluvy v rozpore so
svojimi povinnosťami ustanovenými v zmluve, alebo v rozpore s podrobným
vymedzením predmetu zmluvy,
c) ak je na Poskytovateľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, exekúciu, výkon
rozhodnutia, alebo ak je Poskytovateľ v likvidácii, alebo ak bol podaný návrh na
povolenie reštrukturalizácie, alebo ak bolo zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku,
7.6 Poskytovateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť len v prípade, ak:
a) je Objednávateľ v omeškaní s plnením si svojich povinností a svoje povinnosti si
nesplnil ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej druhou stranou
b) Právny úkon odstúpenia od zmluvy musí konajúca zmluvná strana urobiť v písomnej
forme a druhej zmluvnej strane doručiť doporučenou listovou zásielkou, alebo
zásielkou do vlastných rúk jej štatutárneho zástupcu. Dôvody uvedené v takto
doručenom odstúpení musia byť špecifikované a ak Objednávateľ o to požiada,
doložené Poskytovateľom listinnými dôkazmi tak, aby ich nebolo možné zameniť
s inými dôvodmi. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od
zmluvy druhej zmluvnej strane.
7.1

Článok VIII
Skončenie zmluvy, právne následky porušenia zmluvy
8.1

8.2

8.3

V prípade omeškania Poskytovateľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve
alebo časovom harmonograme (príloha č. 3) poskytnutia predmetu tejto zmluvy má
Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % (slovom: päť
percent) z celkovej ceny predmetu tejto zmluvy, a to za každý aj začatý deň
omeškania.
V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku
akéhokoľvek druhu, vyplývajúceho z tejto zmluvy, má Poskytovateľ právo na úrok z
omeškania vo výške 0,05 % (slovom: nula celá päť stotín percenta ) z dlhovanej
čiastky za každý deň omeškania.
Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných
strán na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku
zmluvnej pokuty.

8.4

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za
primerané.
Článok IX
Riešene sporov

9.1

Táto zmluva sa riadi právnych poriadkom Slovenskej republiky. Spory týkajúce sa
tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným
rokovaním. Ak nebude možné dospieť k dohode medzi zmluvnými stranami, budú
vzájomné spory riešiť prostredníctvom príslušných súdov Slovenskej republiky.
Článok X
Reklamácie

10.1

Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi na predmet tejto zmluvy záruku na kvalitu
(záručnú dobu), a to minimálne na 12 (slovom: dvanásť) mesiacov odo dňa písomne
potvrdeného prevzatia predmetu tejto zmluvy.

10.2

Záručná oprava bude poskytnutá po písomnom nahlásení vady predmetu tejto zmluvy
Poskytovateľovi.

10.3

Poskytovateľ opraví vadný predmet tejto zmluvy najneskôr do 30 (slovom: tridsať) dní
po nahlásení vady.

10.4

Poskytovateľ na vlastné náklady odstráni vady zistené v záručnej dobe.

10.5

V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú bola
odstraňovaná vada.

10.6

Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád na predmete zmluvy podľa Čl. 1
tejto zmluvy, za ktoré zodpovedá Poskytovateľ, inou osobou na náklady
Poskytovateľa, ak Poskytovateľ po oznámení zistených vád, vady neodstránil do 30
(slovom: tridsať) dní.

10.7

Ak sa ukáže, že vada predmetu zmluvy je odstrániteľná, zaväzuje sa predávajúci
dodať/poskytnúť náhradný predmet plnenia zodpovedajúcej kvality, na základe zápisu
vyhotoveného a podpísaného oboma zmluvnými stranami.

10.8

V prípade oprávnenej reklamácie a jej nevybavenia v zmysle tejto zmluvy, má
Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % (slovom: desať
percent) z celkovej ceny vadného reklamovaného predmetu tejto zmluvy, a to za
každý aj začatý deň omeškania.
Článok XI
Záverečné ustanovenia

11.1

11.2
11.3

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami,
účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
Objednávateľa.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane
dva rovnopisy a Poskytovateľ dva rovnopisy.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, pričom svoju vôľu uzavrieť
zmluvu prejavili slobodne a vážne. Prehlasujú, že táto zmluva nebola uzatvorená

11.4

11.5
11.6

v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpisujú.
Túto zmluvu vrátane jej príloh je možné meniť alebo dopĺňať len na základe
vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia
byť vykonané vo forme písomného dodatku.
Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 Špecifikácia ceny
Príloha č. 3 Harmonogram plnenia predmetu zmluvy

V Stratenej dňa ....................

V ........................... dňa .........................

.............................................................
za Objednávateľa

...................................................................
za Poskytovateľa

