ZMLUVA O DIELO GEN U!o/2019

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 5 I 3/ I 99 I Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Štát:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Telefón:
E-mail:
C. účtu:
IBAN:
2. Zhotoviteľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný:
Zastúpený:
IBAN:
Tel.:
e-mail:

1.

2.

3.
4.

Mesto Zlaté Moravce
1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Slovenská republika
00308676
2021058787
PaedDr. Dušan Husár, primátor mesta
+421 37/6923945
sekretariat@zlatemoravce.eu

Veríme v Zábavu, s.r.o.
Pod Brezinou 86, 9 I l O1 Trenčín
46167145
2023253034
SK2023253034
Obchodný register Okresného súdu Trenčín
Oddiel Sro, vložka č. 32049/R
Tomáš Kyselica, konateľ
ČSOB, a.s., SK37 7500 0000 0040 1361 2418
0917 353 656
info@verimevzabavu.sk

Článok II
Úvodné ustanovenia
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon
o verejnom obstarávaní") v rámci výzvy na predkladanie ponúk s názvom zákazky „Herné
prvky pre detské ihriská v meste Zlaté Moravce."
Východiskovým podkladom pre uzatvorenie zmluvy je úspešná ponuka zhotoviteľa na
vykonanie diela. Rozsah a obsah tejto zmluvy je definovaný tiež súťažnými podkladmi
objednávateľa, vyhotovenými a overenými v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, ktoré
poskytol objednávateľ zhotoviteľovi pre účely spracovania ponuky. Objednávateľ na obstaranie
predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania - verejná súťaž- zákazka s nízkou
hodnotou.
Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenským právom a jednotlivé plnenia zákonom č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi.
Pre účely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo označuje ako „zmluva", objednávateľ a
zhotoviteľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany".
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Táto Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii diela podľa
čl. III. tejto zmluvy.
Článok III.
Predmet plnenia
1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác a dodávky herných prvkov pre
detské ilu·iská v meste Zlaté Moravce, na základe ktorých sa zhotoviteľ zaväzuje, že za
podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná nasledovné dielo „Herné prvky pre detské ihriská v meste Zlaté Moravce" v zmysle cenovej ponuky zo dňa
12.08.2019, a to v nasledovnom rozsahu:

Názov:

počet ks

2
Ko !otoč veľký
Pruž. hojdačka-kôň l
Hniezdo
l
Zatrávň. rohož
26,25m2
Streetball kôš
l
1
Lanová pyramída
Montáž, doprava

cena za 1 ks
v Eurách

cena bez DPH
v Eurách

cena s DPH
v Eurách

1570,430,1490,36,900,2790,2800,-

3140,430,1490,945,900,2790,2800,-

3768,516,1788,1134,1080,3348,3360,Spolu:

14994,-

Dielo bude realizované v k. ú. Zlaté Moravce podľa požiadaviek objednávateľa.
Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 12.08.2019 je Prílohou č. 1 tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie
dohodnutú cenu.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia zmluvy tak, aby bola realizovaná riadne, včas a v
súlade s jej podmienkami, a postupovať pri plnení zmluvy s odbornou starostlivosťou.
4. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za realizáciu diela v celom rozsahu, bez ohľadu na osobu,
ktorá dielo skutočne realizuje.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie
záväzkov z tejto Zmluvy.
Článok IV.
Práva a povinnosti Zmluvných strán
1. Zhotoviteľ zhotoví pre objednávateľa na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve dielo v rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ mohol
predpokladať na základe jeho odbornosti práce a dodávky v štádiu prípravy ponuky, takéto práce
nie je možné považovať za vyvolané a nepredvídateľné.
2. Zhotoviteľ zabezpečí sám alebo prostredníctvom oprávnenej tretej osoby nakladanie s odpadmi, v
súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vzniknutými v
súvislosti s realizáciou diela, vrátane ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia, ak v rámci realizácie
diela vznikli.
3. Zhotoviteľ zabezpečí pri plnení predmetu zmluvy vlastný dozor nad bezpečnosťou práce a
prevezme zodpovednosť za bezpečnosť práce na stavenisku v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.
147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich, a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon
niektorých pracovných činností, nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych
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4.

5.
6.

7.
8.

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zákona č. 124/2006 Z. z. o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ zabezpečuje aj povinnosti týkajúce sa ochrany
pred požiarmi v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhláškou
MVSR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.
Dielo uvedené v článku III. zhotoviteľ vykoná podľa výkazu prvkov a rozsahu diela vymedzeného
opisom vo výzve a ponukou uchádzača a v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve.
Zhotoviteľ potvrdzuje, že bol oboznámený s predmetom diela, že vykonal pred uzavretím zmluvy
obhliadku staveniska a že je oboznámený s podmienkami, za ktorých má vykonať dielo podľa tejto
zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly objednávateľa súvisiacej s vykonaním diela
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami objednávateľa a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa o začatí a ukončení
akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho konania voči zhotoviteľovi, o
vstupe zhotoviteľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich
zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb, prípadne iných kontrolných orgánov, ako
aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít zmluvy a/alebo
na povahu a účel zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný predmet zmluvy zrealizovať a odovzdať v zmysle platných STN, v rozsahu
podľa cenovej ponuky zo dňa 12.08.2019.
Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi S-ročnú záruku na hracie prvky pri dodržaní ročných kontrol
a pravidelnej údržby a dodá certifikované hracie prvky a zostavy v zmysle bezpečnostných kritérií
podľa platných ST EN.

Článok V.
Termín plnenia a miesto plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo riadne dokončiť a odovzdať objednávateľovi do: 30.09.2019
2. Miestom plnenia je k. ú. Zlaté Moravce - ihriská vo vlastníctve objednávateľa.

Článok VI.
Cena za dielo
1. Cena za riadne vykonané dielo bez nedorobkov a vád je stanovená na základe cenovej ponuky
zhotoviteľa vypracovanej na základe minimálnych požiadaviek objednávateľa uvedených v
predmete zmluvy v celkovej sume vrátane montáže a dopravy 14.994€ s DPH.
2. Cena za vykonanie diela zahŕňa cenu prác v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane
všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou diela,
vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zriadenia
prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených
alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov a obhliadky miesta realizácie, na ktorých je ponuka
založená. Má sa za to, že zriaďovacie náklady zhotoviteľa, zisk a režijné náklady a podobné
poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových sadzbách.

Článok VII.
Platobné podmienky
1. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za vykonanie diela po jeho protokolárnom odovzdaní
objednávateľovi alebo ním poverenej osobe. Zhotoviteľ berie na vedomie, že odovzdať dielo je
možné len v prípade jeho riadneho dokončenia bez nedorobkov a akýchkoľvek vád, pričom dielo
musí byt' užívania schopné, funkčné a bezpečné. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu diela na
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základe faktúry po riadnom vykonaní diela, na základe odovzdania diela (odovzdávací protokol
vrátane súpisu vykonaných prác).
2. Splatnosť faktúry bude 30 dní od jej doručenia na adresu uvedenú v bode 1. 1 zmluvy ako adresa
pre zasielanie korešpondencie.
3. Faktúra bude obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
platnom znení. Objednávateľ bude oprávnený vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie faktúru, ak
nebude obsahovať príslušné náležitosti a prílohy uvedené v zmluve alebo stanovené zákonnými
normami. Prílohou k faktúre bude: objednávateľom potvrdené súpisy vykonaných prác a dodávok.
4. Ak faktúra nebude spÍňať náležitosti podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť
zhotoviteľovi k oprave, pričom od doručenia opravenej faktúry začína plynúť nová lehota
splatnosti. V tomto prípade objednávateľ nie je v omeškaní s platbou faktúry.
5. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa. Platená
bude na účet uvedený na faktúre, pod variabilným symbolom a konštantným symbolom
uvedenými na faktúre.
Článok VIII.
Podmienky vykonania diela
Zhotoviteľ musí pri vykonaní diela plniť tieto podmienky:
1. Dodržiavať pri príprave a realizácii diela všetky technické normy platné pre túto činnosť na
území Slovenskej republiky,
2. Dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci v platnom znení a vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a oclu·any zdravia pri stavebných prácach
a prácach s nimi súvisiacich, a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých
pracovných činností.
3. Poveriť svojho zástupcu pre koordináciu bezpečnosti pri uskutočňovaní diela v zmysle
nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko.
4. Priebežne informovať objednávateľa o stave vykonávaného diela.
5. Riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov ani
tretích osôb, a poškodeniu majetku. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia
svojich zamestnancov a tretích osôb oprávnene sa zdržujúcich na stavenisku, a dodržiavanie
predpisov požiarnej ochrany.
6. Zabezpečiť jednotlivé pracoviská staveniska proti možnosti vzniku úrazu alebo škody počas
vykonávania prác, ako aj po ukončení každej pracovnej zmeny.
7. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré majú alebo
by mohli mať vplyv na dokončenie diela riadne a včas.

Článok IX.
Spolupôsobenie objednávateľa
Počas zhotovovania diela poskytne objednávateľ zhotoviteľovi spolupôsobenie, okrem toho, ktoré je
uvedené v článku III. ods. 5 zmluvy, v tomto rozsahu:
Zastupovaním objednávateľa počas vykonávania diela je zástupca primátora mesta - Ing.
(i)
Marek Holub.
Kontrolovať činnosť zhotoviteľa a upozorniť ho na nedostatky zistené pri vykonávaní
(ii)
diela, ako aj vznášať na zhotoviteľa pokyny, súvisiace s postupom, kvalitou a rozsahom
diela.
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1.
2.
3.

4.

Článok X.
Zodpovednosť za vady
Zhotoviteľ poskytuje na ním realizované dielo záručnú lehotu 5 rokov.
Záručná lehota začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia predmetu tejto zmluvy, na základe
odovzdávacieho a preberacieho protokolu, podpísaného zmluvnými stranami.
Vady zistené na predmete zmluvy pri jeho odovzdaní a preberaní odstráni zhotoviteľ v lehote
dohodnutej v odovzdávacom a preberacom protokole. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú
reklamáciu zistených vád predmetu zmluvy uplatní neodkladne po ich zistení písomnou formou u
zhotoviteľa.
V prípade zistenia vád, ktoré neboli zjavné pri preberaní diela, sa zhotoviteľ zaväzuje nastúpiť na
ich odstránenie bez zbytočného odkladu. Náklady na odstránenie týchto vád znáša zhotoviteľ v
plnej výške.
Článok XI.
Zmluvné pokuty
Ak zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá dielo riadne (bez vád) a včas, je zhotoviteľ povinný zaplatiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý
začatý deň omeškania s odovzdaním diela riadne (bez vád) a včas, okrem prípadu, že omeškanie
nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď.).
Ak je zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 30 dní, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej ceny diela vrátane DPH, okrem
prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná
katastrofa, vojna, atď.). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevylučuje uplatnenie
zmluvnej pokuty podľa odseku 1 tohto článku.
Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak zhotoviteľ
neodstráni vadu včas, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške
1OOO,-€ za každú vadu.
Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody
spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej
výšku zmluvnej pokuty

1.

2.

3.
4.

1.

2.

Článok XII.
Odovzdanie a prevzatie dokončeného diela
Odovzdanie a prevzatie dokončeného diela sa uskutoční formou písomného odovzdávacieho
a preberacieho protokolu, potvrdeného oboma zmluvnými stranami, príp. zástupcami týchto
zmluvných strán. Oprávnenou osobou na prebratie diela za objednávateľa je zástupca primátora
mesta.
Podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí príslušného diela zodpovednými zástupcami
zmluvných strán je preberacie konanie ukončené. V prípade, ak dielo bude mať vady, príp.
nebude zhotovené podľa požiadaviek objednávateľa a podľa podmienok uvedených v tejto
zmluve, nie je objednávateľ povinný toto dielo prevziať.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia
1. Obsah zmluvy bude možné zmeniť len na základe písomných dodatkov, prijatých v celom
rozsahu oboma zmluvnými stranami.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v zmluve sa budú riadiť príslušnými
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatnými
právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.
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3. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, a so zverejnením jej obsahu vrátane príloh súhlasí.
5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia
a druhá zmluvná zmluva jedno vyhotovenie.
6. Oprávnení zástupcovia zmluvných strán po prečítaní zmluvy prehlasujú, že jej textu rozumejú a
na dôkaz ich súhlasu s jej obsahom a znením pripájajú svoje podpisy.
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je cenová ponuky zhotoviteľa zo dňa 12.08.2019.
V Zlatých Moravciach, dňa 14.08.2019

Veríme v Zóbavu, s.r.o. G)
Pod Brezinou 86
911 01 írenčin
IČO: 46 67 H5 IČ DPH SK202 � 034
vw.vr.rirnt;,v7.ab.- J,Si<

za obje návateľa:
Mesto laté Moravce
PaedDr. Dušan Husár
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Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií
P.č.

Názov

Počet ks

2
Kolotoč veľký
1
Pružinová hojdačka kôň
1
Hniezdo
Zatrávňovacia rohož
26,25m2
v zmysle normy STN EN
1177
5.
Streetball kôš
l
1
Lanová ovramída
6.
l
7.
Montáž+ doprava*
SPOLU
*Doprava, vykládka a montáž na miestach realizácie
1.

2.
3.
4.

1570 €
430€
1490€

Cena bez
DPH spolu
3140 €
430 €
1490€

Cena s DPH
spolu
3768 €
516€
1788€

36 €

945 €

1134 €

Cena za 1 ks

900€
1080 €
2790 €
3348 E
2800 E
3360 €
12 495 €
14 994 €
podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
900€
2790 €
2800 €

Podmienka!!
Herné prvky (certifikované TUY) musia spÍňaľ bezpečnostné kritériá podľa ST EN1176.

