ZMLUVA O DIELO
1/2015
uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

I.
ZMLUVNÉ STRANY
OBJEDNÁVATEĽ:
Sídlo:
IČO:
Zatriedenie podľa:
Štatutárny orgán:
Kontakt:
E-mail:

Obec Bara
Bara 7
076 32 BARA
Dodávacia pošta BORŠA
00 331 295
§ 6 ods. 1 písm. b) zákona o VO
Albert Csizmadia – starosta
0905 753 816, 056 679 2243
obecbara@kid.sk

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)
a
ZHOTOVITEĽ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v OR:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
E-mail:

ODOS, s.r.o.
Abovská 100
040 17 KOŠICE
31725775
2020495939
SK2020495939
Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 7713/V
Ing. Radovan Lešo – konateľ
Sberbank Slovensko, a.s.
4350083107/3100
odoske@odoske.sk

(ďalej aj „zhotoviteľ“)
II.
PREDMET ZMLUVY
1.

Objednávateľom ako verejným obstarávateľom bola zadaná zákazka „Malá Bara –
Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom“ podľa § 9 ods. 9
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe vyhodnotenia ponúk verejným
obstarávateľom dňa 25.09.2015 bol zhotoviteľ vyhodnotený ako víťazný uchádzač,
s ktorým objednávateľ ako verejný obstarávateľ uzatvára Zmluvu o dielo (ďalej aj

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

„zmluva“) podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka v
platnom znení.
Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy o dielo zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa
dielo s názvom: „Malá Bara – Sanácia miesta s nezákonne umiestneným
odpadom“ podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a objednávateľ sa
zaväzuje, že dielo od zhotoviteľa prevezme a zaplatí zhotoviteľovi cenu za
zhotovenie diela.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa bude vykonávať zhotovenie diela „Malá
Bara – Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom“, predmetom ktorého je
uskutočňovanie prác pri sanácií skládky, zneškodnenie a odvoz odpadu (ďalej aj
„predmet zmluvy“ alebo „dielo“), ktoré podľa platných kvalifikácii má nasledovný
štatistický kód: práce na sanácii pôdy – 45112360-6, likvidácia tuhého komunálneho
odpadu – 90513200-8 a likvidácia kontaminovanej pôdy – 90522200-4 v rozsahu
(množstve) uvedenom vo výkaze – výmere, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1
tejto zmluvy.
Zhotoviteľ bude vykonávať predmet zmluvy na skládke nachádzajúcej sa
v katastrálnom území obce Bara, parcelné číslo: KN-E 270/3, ktorá bola vytvorená
vývozom nepoužiteľných poľnohospodárskych produktov, poľnohospodárskych
odpadov – nepoužiteľné betónové stĺpiky z viníc, stavebná suť, komunálny zmesový
odpad nie nebezpečný, tvorený sklom, použitým nábytkom, plastový odpadový
materiál a vytvára environmentálnu záťaž v uvedenom území (ďalej aj „skládka“).
Predpokladaná sanovaná plocha predstavuje cca 3 000 m2.
Sanačné práce budú zhotoviteľom realizované na odstránenie príčiny kontaminácie,
odvedenia zrážkových vôd a zamedzenie ich priestupu do podzemných vôd
s rozsahu uvedenom vo výkaze – výmere, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto
zmluvy.
Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje realizovať vykonanie prieskumných
rýh. Po realizácii prieskumných rýh budú zhotoviteľom realizované odkopy v úrovni
potvrdených nezákonne uložených odpadov kategórie O za účelom zistenia ich
rozsahu a objemu. Po odťažení navážok, roztriedení a ich zneškodnení v zmysle
platnej legislatívy Slovenskej republiky bude povrch územia upravený s dôrazom na
zachovanie odtokových pomerov rozprestretím zeminy vhodnej na zúrodnenie.
O úrovni výkopu bude rozhodnuté v priebehu prác na základe dohody zmluvných
strán podľa úrovne hladiny podzemnej vody a charakteru antropogénnych násypov.
Na skládke sa nachádzajú tieto odpady: zmesový komunálny odpad, kat. číslo: 20
03 01 – O; sklo, kat. číslo: 20 01 02 – O; zmiešané obaly, kat. číslo: 15 01 06 – O;
zmiešané odpady zo stavieb a demolácii iné ako uvedené, kat. číslo: 17 09 01, 17 09
02, 17 09 03 a 17 09 04 – O; betón, kat. číslo: 17 01 01 – O (ďalej aj „odpad“).
Objednávateľ a zhotoviteľ prehlasujú, že sú podľa platných právnych predpisov
oprávnení uzatvoriť túto zmluvu. Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej prehlasujú, že
záväzky obsiahnuté v tejto zmluve sú schopní riadne a včas splniť.
III.
TERMÍN ZHOTOVENIA DIELA
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1.

2.
3.
4.
5.

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude pre objednávateľa zhotovovať dielo
špecifikované v článku II. bod 3 zmluvy ako predmet zmluvy v termíne do
30.11.2015.
Začiatok realizácie prác zhotoviteľom je v deň podpísania tejto zmluvy, ak sa
zmluvné strany nedohodnú inak.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať predmet zmluvy podľa požiadaviek objednávateľa
riadne a včas, v mieste a spôsobom dohodnutým v zmluve.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť.
Objednávateľ bude vykonávanie predmetu zmluvy zhotoviteľom kontrolovať
priebežne na základe predchádzajúcej dohody zmluvných strán. Predmetom
kontroly zo strany objednávateľa bude rozsah a kvalita vykonaných prác
zhotoviteľom.
CENA DIELA

1.

2.
3.

4.

5.

IV.
A PLATOBNÉ PODMIENKY

Zmluvne dohodnutá cena za realizáciu predmetu zmluvy špecifikovaného v článku II.
bod 3 zmluvy je stanovená vo výške 23 336,20 EUR + 20% DPH. Dohodnutá cena
vrátane DPH je vo výške 28 003,44 EUR.
Cena za dielo je splatná po splnení záväzku zhotoviteľa vykonať dielo na základe
faktúry vystavenej zhotoviteľom.
Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosť
daňového dokladu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade
ak faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, je objednávateľ oprávnený
vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne
plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
Objednávateľ je povinný zaplatiť faktúru zhotoviteľovi do 14 dní od vystavenia
faktúry bezhotovostným spôsobom na bankový účet zhotoviteľa uvedený v článku I.
zmluvy.
V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatnej faktúry podľa tejto
zmluvy, má zhotoviteľ právo žiadať od objednávateľa úroky z omeškania v zákonnej
výške podľa § 369 Obchodného zákonníka.
V.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA
1.

2.
3.
4.

Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy samostatne, na svoje náklady a na vlastné
nebezpečenstvo a zodpovedá za vykonanie predmetu zmluvy podľa požiadaviek
objednávateľa.
Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi vhodné podmienky na začatie
realizácie prác.
Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poskytnúť pri plnení tejto zmluvy potrebnú
súčinnosť.
Stroje, zariadenia a pracovné náradie potrebné k vykonaniu diela zabezpečí
zhotoviteľ na svoje náklady.
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Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oboznámiť objednávateľa
o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom
možného omeškania zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo. Súčasťou
oznámenia bude správa o predpokladanej dĺžke trvania prekážky vykonania diela,
príčinách a navrhovaných opatreniach.
6.
Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený
neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
7.
Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym zhotovením a
odovzdaním diela objednávateľovi.
8.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania
objednávateľovi.
9. Záručná doba za vykonané práce je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa vykonania
jednotlivých prác.
10. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vád predmetu zmluvy odo dňa
prevzatia písomného uplatnenia reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo
najkratšom možnom čase, ktorý bude dohodnutý zmluvnými stranami písomne.
11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov,
vecí a materiálov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení
všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
5.

VI.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
1.
2.
3.

Záväzok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho
prevzatím objednávateľom.
Objednávateľ prevezme dielo po jeho dokončení, o čom spíšu zmluvné strany
protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
Na účely tejto zmluvy sa považuje za odovzdanie diela situácia, keď objednávateľ
bezdôvodne odmietne prevziať dielo od zhotoviteľa.
VII.
OSOBITNÉ USTANOVENIA

1.
2.
3.

4.

5.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia
potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.
Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je
zodpovedná za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane.
Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane sa zbaví
zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou
zodpovednosť.
Platnosť zmluvy o dielo sa skončí uplynutím dohodnutej doby trvania zmluvy
uvedenej v článku III. bod 1 zmluvy, okrem prípadu uvedeného v článku V. bod 5
zmluvy.
Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy
a plniť úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred
požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na
účinné zdolávanie požiarov v mieste vykonania diela. Zhotoviteľ je povinný
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6.

7.

8.

ochraňovať a zlepšovať stav životného prostredia a všetkých jeho zložiek, najmä
ovzdušia, vôd, hornín, pôdy a organizmov, najmä je povinný predchádzať
znečisťovaniu životného prostredia a poškodzovaniu životného prostredia a
minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení zmluvy na životné
prostredie.
Zmluvné stany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách
uvedených v zmluve, resp. v dodatkoch k zmluve, ktoré sa dozvedeli v súvislosti
s plnením tejto zmluvy. Zmluvné stany sa zaväzujú, že dôverné informácie, ktoré im
boli zverené druhou zmluvou stranou, nesprístupnia tretím osobám bez jej
písomného súhlasu a tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre splnenie
podmienok tejto zmluvy.
Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy sa zasielajú na doručovaciu adresu adresáta,
uvedenú v článku I. zmluvy, resp. na inú adresu, ktorú zmluvná strana následne
preukázateľne oznámi druhej zmluvnej strane. Ak sa takto odoslaná písomnosť vráti
odosielateľovi ako nedoručiteľná, považuje sa za doručenú dňom, keď adresát
odoprel jej prijatie, resp. posledným dňom odbernej lehoty, počas ktorej si ju adresát
nevyzdvihol.
Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy sa vždy považujú za doručené aj okamihom ich
osobného odovzdania adresátovi, resp. fyzickej osobe, ktorá je v danom čase
štatutárnym orgánom adresáta alebo členom jeho štatutárneho orgánu.
VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každý má ekvivalentnú platnosť
originálu. Objednávateľ aj zhotoviteľ potvrdzujú každý prevzatie dvoch vyhotovení
zmluvy.
Zmluvné strany prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie
je obmedzená, zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prejav ich vôle je určitý a
zrozumiteľný, zmluvu neuzavreli v tiesni alebo pod nátlakom a ani za nápadne
nevýhodných podmienok.
Zmluvné strany sa pred uzavretím zmluvy detailne oboznámili s obsahom klauzúl
zmluvy, jej obsahu porozumeli a nemajú proti nemu žiadne výhrady, na znak čoho
pripájajú v závere podpisy oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán.
Vo veciach touto zmluvou výslovne neupravených platia príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
slovenského právneho poriadku a práva Európskej únie (EÚ).
Zmeny a doplnky k zmluve sa môžu uskutočniť len v písomnej forme očíslovanými
dodatkami na základe súhlasného prejavu vôle obidvoch zmluvných strán.
Prípadná neplatnosť niektorých klauzúl zmluvy nevyvoláva automaticky neplatnosť
zmluvy ako celku.
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 Výkaz – výmer.
Zmluvné strany sa prípadné problémy vzniknuté z praktickej aplikácie zmluvy budú
snažiť riešiť prednostne zmierom mimosúdne na základe konsenzu obidvoch
zmluvných strán. Ak sa to nepodarí každá zmluvná strana je oprávnená podať
žalobu na príslušný súd.
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9.

Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi
zmluvnými stranami.

_______
_____________
OBJEDNÁVATEĽ
Obec Bara
Albert Csizmadia – starosta

_____________
ZHOTOVITEĽ
ODOS, s.r.o.

____

Ing. Radovan Lešo – konateľ

V OBCI BARA, DŇA 5.10.2015
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