Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka c. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
ČLÁNOK I.
ZMLUVNE STRANY

Obchodne meno:
Obec Gaboltov
Sídlo:
Gaboltov 87, 086 02 Gaboltov
V zastúpení:
Martin Ceľuch, starosta
IČO:
00 321 966
DIČ:
2020623033
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:
SK96 5600 0000 0036 2587 6014
/ďalej len ,objednávateľ"'/
a
Obchodne meno:
Ing. Milan Gardoš
Sídlo:
Mirka Nešpora 59, 080 01 Prešov
V zastúpení:
Ing. Milan Gardoš
IČO:
40636381
DIČ:
1032050393
Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:
SK54 1111 0000 0068 1937 2002
Zapísaný:
Obvodný úrad Prešov, Odbor živnostenského podnikania
/ďalej len ,zhotoviteľ"/
/ďalej spolu len ,zmluvné strany"/

ČLÁNOK II.
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE
1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zo dňa 15.03.20107.
2. Východiskové podklady:
Názov stavby:
Rekonštrukcia a modernizácia výroby a rozvodov tepla
a rekonštrukcia budovy Obecného úradu Gaboltov
Miesto stavby:
Gaboltov
Investor:
Obec Gaboltov
ČLÁNOK III.
PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie „Energetického certifikátu budovy Obecného úradu Gaboltov"
po realizácii projektu „Rekonštrukcia a modernizácia výroby a rozvodov tepla a rekonštrukcia budovy
Obecného úradu Gaboltov".
2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ' zaväzuje vykonať dielo a objednávateľ' sa zaväzuje zaplatiť cenu za vykonanie
diela.

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle podmienok

stanovených objednávateľom.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré so k zhotoveniu

predmetného diela potrebné.
5. Akákoľvek zmena rozsahu diela je podmienená predchádzajúcou písomnou dohodou zmluvných strán vo

forme dodatku k tejto zmluve.
ČLÁNOK IV.
TERMIN PLNENIA
1. Zhotoviteľ zhotoví a odovzdá dielo uvedené v článku III. ods. 1 tejto zmluvy v termíne najneskôr do 30

dní od odovzdania podkladov potrebných k vyhotoveniu diela od objednávateľa.
2. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok čl. III. ods.1 odovzdaním Energetického certifikátu budovy Obecného

úradu Gaboltov v rozsahu potrebného pre vydanie kolaudačného rozhodnutia.
ČLÁNOK V.
CENA
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III ods. 1 tejto zmluvy vzišla z procesu verejného

obstarávania a predstavuje cenu uvedenú v cenovej ponuke zhotoviteľa.
Celková dohodnutá cena za realizovanie zmluvy o dielo: 685,- Eur
Slovom: šesťstoosemdesiatpäť Eur
2. Zmluvné strany sa dohodli, že k zmene ceny diela uvedenej v ods. 1 tohto článku zmluvy môže dôjsť na

základe jej vzájomného písomného odsúhlasenia a po vzájomnom akceptovaní dôvodov zmeny.
ČLÁNOK VI.
PLATOBNE PODMIENKY
1. Cenu za zhotovenie diela podľa čl. III.. ods. 1 uhradí objednávateľ zhotoviteľovi do 14 dni od zaslania
faktúry.
2. V prípade omeškania s úhradou faktúry v záväznosti na § 369 Obchodného zákonníka sa objednávateľ
zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z dohodnutej ceny.
ČLÁNOK VII.
ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
1. Zhotoviteľ' zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že
počas záručnej doby bude mat' vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ' nezodpovedá za zmeny v energetickom certifikáte, ktoré by vyplynuli z vydania nových
zákonov a noriem po odovzdaní energetického certifikátu.
3. Záručná doba je 48 mesiacov, začína plynúť odo dňa odovzdania energetického certifikátu
objednávateľovi.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezplatne odstrániť prípadné vady energetického certifikátu do 15 dní od
uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa.

ČLÁNOK VIII.
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA
1. Zhotoviteľ' vypracuje a odovzdá predmet zmluvy v súlade s podmienkami zmluvy, na základe
oboznámenia sa so stavom stavby formou obhliadky na mieste a podľa podkladov objednávateľa.
ČLÁNOK IX.
OSTATNÉ USTANOVENIA
1. Zhotoviteľ vypracuje a dodá energeticky certifikát v rámci dohodnutej ceny v jednom
v súlade s §6, ods. 2, vyhlášky č. 364/2012 Z.z.

vyhotovení

2. Zhotoviteľ' bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa
dodržiavať všeobecne záväzne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa
bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zástupcov
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/certifikátu /overovania súvisiaceho s kontrolou
obchodných dokumentov a vecnou
kontrolou v súvislosti s realizáciou projektov objednávateľa, a to
príslušnými orgánmi, v rozsahu a za podmienok stanovených príslušnými predpismi Slovenskej
republiky a Európskych spoločenstiev a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.
4. Ak dohody uzavreté podľa článku IX. ods.2 majú vplyv na predmet alebo termín splnenia
záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Táto dohoda je podkladom pre
vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ma oprávnenie na vykonávanie predmetu plnenia.
ČLÁNOK X.
ZAVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991
Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.
v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.
2. Zmeniť, alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné,
ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné v
deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia zväzku
vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna strana požiada o rozhodnutie súd.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci
po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
5. Táto zmluva je vypracovaná vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a jedno
zhotoviteľ.

V Gaboltove dňa 07. 08. 2018

Za objednávateľa:

V Prešove dňa 07. 08. 2018

Za zhotoviteľa:

