Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
ako výsledok verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZVO“)
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo:
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská republika
Štatutárny orgán:
Dr. h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor
IČO:
00 397 482
IČ DPH:
SK2021252827
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN:
SK218180 0000 0070 0024 2263
(ďalej v texte len „objednávateľ“ alebo „SPU v Nitre“)
a
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo/miesto podnikania:
Štatutárny orgán:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný:
(ďalej v texte len „zhotoviteľ“ a spolu s „objednávateľom“ aj ako „zmluvné strany“)
Článok II. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo
spočívajúce v uskutočnení stavebných prác spojených s opravou spevnenej plochy malého
parkoviska pri aule SPU v Nitre s názvom „Oprava spevnenej plochy na malom parkovisku pri
aule SPU v Nitre“ podľa rozpisu prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve (ďalej len „dielo“)
a to najmä vo uskutočnení nasledovných prác:
- zemných prác spojených s odkopávkou a prekopávkou zeminy a kameniva,
- vyčistenia puklín a ich vyplnenia asfaltobetónom,
- odstránenia prachu a nečistôt,
- vykonania postreku asfaltový spojovací bez posypu kamenivom a betón asfaltový v rámci
komunikácie
- osadenia chodníkového betónového obrubníka s oporou z betónu v rámci ostatných
konštrukcií
- osadenia obrubníkov,
- vyznačenie vodorovného dopravného značenia parkoviska pre 45 parkovacích miest,
- presunu hmôt HSV.
2. Predmetom zmluvy a záväzkom Zhotoviteľa pri zhotovovaní diela je aj:
a. nakladanie s odpadmi vzniknutými v súvislosti so zhotovovaním diela vrátane ich likvidácie,
a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
b. udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a v jeho okolí a na prístupových komunikáciách

c.

ďalšie činnosti a povinnosti súvisiace so zhotovením diela, ktoré vyplývajú zo všeobecne
záväzných právnych predpisov.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
Článok III. Miesto, termíny a spôsob splnenia zmluvy
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Miestom plnenia je malé parkovisko pri aule SPU v Nitre nachádzajúce sa v areáli SPU v Nitre.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote ohraničenej týmito termínmi:
a.
začatie zhotovovania diela: dňom prevzatia staveniska od objednávateľa. O odovzdaní a
prevzatí staveniska spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán protokol. Podpisom
protokolu zhotoviteľ potvrdzuje, že stavenisko zodpovedá podmienkam pre riadny a
bezpečný výkon prác dohodnutých touto zmluvou.
b.
ukončenie zhotovovania a odovzdanie riadne zhotoveného diela najneskôr do 30 dní odo
dňa doručenia objednávky zhotoviteľovi.
Zhotoviteľ je povinný najneskôr do troch pracovných dní po odovzdaní diela vypratať a vyčistiť
stavenisko. Súčasne s odovzdaním diela zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi:
a.
doklad o likvidácii všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii diela v členení podľa
druhu odpadu,
b.
položkový súpis vykonaných prác a výkonov odsúhlasený a podpísaný splnomocnenou
osobou objednávateľa,
c.
ďalšie doklady súvisiace s uvedením diela do užívania.
O odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný preberací protokol, z ktorého bude zrejmý najmä
druh, množstvo, miesto a deň vykonania prác, opis prípadných vád a nedorobkov so stanovením
lehôt na ich odstránenie.
Dielo sa bude odovzdávať naraz po jeho dokončení ako celku podľa dohodnutého vecného
rozsahu.
Predmet zmluvy je splnený riadnym zhotovením v celom rozsahu bez vád a nedorobkov.
Zhotoviteľ zodpovedá za:
a.
ochranu životného prostredia okolitých priestorov a na svoje náklady bude odstraňovať
odpad, ktorý bude vznikať pri jeho činnosti na stavbe priebežne a zároveň je povinný
uviesť stavenisko do pôvodného stavu,
b.
bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov a osôb, ktorí budú plnenie zmluvy
zabezpečovať za dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti
protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia), osoby, ktoré budú plnenie tejto
zmluvy zabezpečovať sa budú zdržiavať iba vo vyhradených priestoroch, budú dodržiavať
technologické postupy a normy, platne pre nimi vykonávané činnosti ako aj predpisy BOZP
a PO a budú mať pracovné odevy označené obchodným menom zhotoviteľa
c.
škodu na majetku objednávateľa, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí,
d.
škodu na majetku a zdraví osôb, ktoré sa zdržiavajú na stavenisku a prístupových
komunikáciách, ktorú utrpeli v dôsledku jeho činnosti pri plnení tejto zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo z materiálov, výrobkov a konštrukcií, kvalitatívne
zodpovedajúcich materiálom uvedeným v prílohe č.1 k tejto zmluve, príslušným právnym
predpisom, technických normám , iným technickým predpisom.
Počas plnenia tejto zmluvy :
a) objednávateľa zastupujú : Ing. Miroslava Civáňová, vedúca Útvaru KR, BOZP, OPP a VO,
email: miroslava.ciganova@uniag.sk, t.č: 037/6415743 a Ing. Vladimír Baláž,
vladimir.balaz@uniag.sk, t.č.: 037/6415719
a ďalšie osoby poverené objednávateľom, ktorí sú zároveň oprávnení vykonávať kontrolu
plnenia zmluvy, podpisovať protokoly o vykonaných skúškach, preberací protokol, zápisy o
odstránení vád a nedorobkov.

b)

zhotoviteľa zastupujú : ...................................., email: ................, tel.č.: ....................(
uchádzač doplní podľa svojej ponuky mená kontakty a osoby, ktoré budú zodpovedné za
riadenie prác)
10. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.
11. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody, straty a zničenia na zhotovovanom diele do momentu
jeho prevzatia objednávateľom.
Článok IV. Cena a platobné podmienky
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Zmluvné strany dohodli cenu za dielo, ktoré je predmetom plnenia podľa tejto zmluvy v súlade s
ust. § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške :
 cena v € bez DPH vo výške..............
 cena v € s DPH vo výške .............. podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto ZoD
V zmluvnej cene za dielo sú započítané všetky náklady zhotoviteľa na riadne splnenie zmluvy.
Okrem zmluvne dohodnutej ceny nemá zhotoviteľ nárok na úhradu iných nákladov spojených so
zhotovovaním zmluvného diela.
Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za zmluvné dielo naraz v rozsahu skutočne
vykonaných prác na základe faktúry.
Právo vystaviť faktúru vznikne zhotoviteľovi po odovzdaní a prevzatí zmluvného diela ako celku
bez vád a nedorobkov. Súčasťou faktúry bude okrem preberacieho protokolu aj objednávateľom
potvrdený súpis skutočne vykonaných prác a dodávok ocenený podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy.
Zhotoviteľ predloží objednávateľovi faktúru vrátane príloh v 3 – och vyhotoveniach. Minimálne
obsahové náležitosti faktúr:
označenie „faktúra“ a jej číslo,
obchodné meno a sídlo objednávateľa,
obchodné meno a sídlo zhotoviteľa,
lehota splatnosti faktúry
číslo a názov zmluvy
názov a adresa banky zhotoviteľa
číslo účtu zhotoviteľa
výška požadovaná na platbu v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
náležitosti pre účely DPH,
podpis zodpovednej osoby za zhotoviteľa
prílohy k faktúre: súpis vykonaných prác potvrdený objednávateľom, položky v súpise
vykonaných prác a faktúre musia byť v súlade s položkami uvedenými v zmluve
faktúra musí obsahovať ceny v súlade so zmluvou. Pokiaľ faktúra nespĺňa dohodnuté
obsahové náležitosti, je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia na doplnenie
údajov.
Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra je splatná do 30 dní odo dňa doručenia. Peňažný záväzok
objednávateľa vyplývajúci z tejto zmluvy je splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu
v prospech účtu zhotoviteľa.
Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody (resp. písomného súhlasu ) s
objednávateľom postúpiť svoje pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie
pohľadávky/ pohľadávok bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné.

Článok V. Záruka
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za kvalitu zmluvného diela
60 mesiacov odo dňa splnenia zmluvného záväzku na vykonané práce
24 mesiacov na dodané tovary
Objednávateľ bude reklamovať prípadné vady diela v písomnej forme, platí aj fax, e- mail, ktorý
nebude potvrdený listom
Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie prípadných reklamácií najneskôr do 48h od ich
nahlásenia, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
Termín odstránenia reklamovaných vád bude dohodnutý zmluvnými stranami individuálne
podľa ich charakteru.
Pokiaľ bude zhotoviteľ v nástupe na odstránenie reklamácie v omeškaní, je objednávateľ
oprávnený zabezpečiť odstránenie vád treťou osobou, a to na náklady zhotoviteľa. Nárok na
zmluvnú pokutu tým nie je dotknutý.
Zhotoviteľ je povinný reklamované vady odstrániť aj v prípade, že popiera svoju zodpovednosť
za vady. Pokiaľ sa zmluvné strany o nákladoch odstránenia sporných vád nedohodnú, je
zhotoviteľ oprávnený požiadať o rozhodnutie vecne a miestne príslušný súd.
Článok VI. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

1.

2.

3.

V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením zmluvného diela je objednávateľ oprávnený
vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela s DPH za každý aj začatý
deň omeškania. Nárok objednávateľa na náhradu škody nie je tým dotknutý.
V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením oprávnene a riadne vystavenej faktúry, môže
zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň
omeškania. Dohoda zmluvných strán o zmluvnej pokute za omeškanie s platením peňažného
záväzku objednávateľa z tejto zmluvy sa vylučuje.
Pre prípad, že zhotoviteľ bude v omeškaní s odstránením reklamovaných vád, je objednávateľ
oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každú vadu a začatý deň
omeškania, slovom pätdesiat EUR. Pokiaľ omeškanie zhotoviteľa bude dlhšie ako 60 hodín, je
objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vád treťou osobou, a to na náklady zhotoviteľa,
nárok na zmluvnú pokutu tým nie je dotknutý.
Článok VII. Záverečné ustanovenia

4.

5.

6.
7.

Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto zmluvy.
Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov ako aj ďalšími, na zmluvné
záväzky sa vzťahujúcimi predpismi a normami.
Akékoľvek dohody, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len
vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpísaný
oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov
potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 ZVO.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva je
v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa

8.

zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia v uvedenom registri. Za zverejnenie zmluvy zodpovedá objednávateľ a
zhotoviteľ s jej zverejnením súhlasí.
Zmluva sa uzatvára v 4-och rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri vyhotovenia a
zhotoviteľ jedno. Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvoria jej príloha č. 1 - ocenený výkaz výmer

V Nitre, dňa:

V................... dňa:...................

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

........................................................
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
rektor

........................................................
meno, priezvisko a funkcia osoby
oprávnenej konať za zhotoviteľ

