ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „Zmluva“)
medzi zmluvnými stranami
1.

Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN :
e-mail :
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Mengusovce
OcÚ Mengusovce 123, 059 36 Mengusovce
Ján Šoltis, starosta obce
00326402
2021212699
Neplatca DPH
SK94 0200 0000 0000 2482 3562
ocumengusovce@gmail.com

a
2.

Zhotoviteľ:

Priatelia Zeme – SPZ
občianske združenie
Sídlo:
Alžbetina 53, 040 01 Košice
Zastúpený:
Branislav Moňok, štatutárny zástupca a podpredseda
organizácie
IČO:
35529261
DIČ:
2021396069
IČ DPH :
nie je platiteľom DPH
bankové spojenie:
SBERBANK Slovensko a.s.
IBAN:
SK 49 3100 0000 0043 5005 4701
SWIFT:
LUBASKBX
Zapísaný v evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
VVS/1-900/90-11720
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“)
za nasledovných zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Článok I
PREDMET ZMLUVY
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v
tejto Zmluve vykoná riadne a včas dielo v rámci projektu: „Triedený zber komunálnych
odpadov v obci Mengusovce – časť informačná kampaň“.
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2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho
vykonanie zmluvnú cenu dohodnutú v článku V tejto Zmluvy.
3. Rozsah diela:
a)

1 druh brožúry o nakladaní s odpadmi, počet 250 ks

b)

7 druhov letákov na témy nakladania s BRKO, DSO, OO, textilom, tukmi
a olejmi, počet po 250 ks

c)

1 informačný spravodaj na tému nakladania s BRKO, DSO, OO, textilom, tukmi
a olejmi, počet po 250 ks

d)

Realizácia prednášok pre verejnosť v počte 2 ks. Miesto konania – Obecný
úrad. Zasadacia miestnosť je poskytnutá bezodplatne. Dátum sa spresní v čase
podpisu zmluvy. Predpoklad 2. – 3. kvartál 2017.

Článok II
VYKONANIE A TERMÍNY DODANIA DIELA
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy do dvoch (2) mesiacov odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy, najskôr však do štyroch (4) týždňov od dodania
nevyhnutných podkladových materiálov od objednávateľa.
2. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného
spolupôsobenia zo strany objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu
omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní
s plnením záväzku.
3. Súčasťou splnenia záväzku zhotoviteľom je dodávka predmetu zmluvy do sídla
objednávateľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
4. Predmet zmluvy sa považuje za odovzdaný podpisom preberacieho protokolu obidvoma
zmluvnými stranami.
5. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo odborne v súlade so všeobecne záväznými
predpismi, technickými normami, platnými odbornými normami, záväznými podkladmi
objednávateľa a pokynmi objednávateľa.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o stave diela podľa aktuálnej potreby
riešenia čiastkových problémov a priebežne oboznamovať objednávateľa so všetkými
skutočnosťami, o ktorých sa pri svojej činnosti dozvie a ktoré majú vplyv na plnenie
Zmluvy.
Článok III
SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA
1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť pri plnení zmluvy potrebnú súčinnosť, ktorá je
nevyhnutná pre plnenie tejto Zmluvy.
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2. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne poskytnúť potrebné konzultácie a materiály
(podklady), ktoré má k dispozícii minimálne štyri (4) týždne pred požadovaným termínom
dodania diela podľa čl. II ods. 1 tejto Zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť potrebnú účasť verejnosti na prednáškach
a poskytnúť na účely prednášok zhotoviteľovi bezodplatne zasadaciu miestnosť.

Článok IV
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
1. Objednávateľ je povinný prevziať dielo, ak je odovzdané včas podľa termínu určeného
v čl. II ods. 1 tejto Zmluvy v dohodnutej kvalite a rozsahu. Odovzdanie a prevzatie diela sa
uskutočňuje formou písomného preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela,
podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
2. V prípade, ak odovzdané dielo nezodpovedná dohodnutému rozsahu a kvalite, je
objednávateľ povinný v lehote piatich (5) pracovných dní odo dňa jeho prevzatia
poskytnúť zhotoviteľovi písomné pripomienky a primeraný termín na ich odstránenie.
3. Ak zhotoviteľ nebude súhlasiť s písomnými pripomienkami a ďalšími pokynmi
objednávateľa, je povinný ho na to bez zbytočného odkladu upozorniť. Zmluvné strany sa
zaväzujú, že každý taký rozpor budú riešiť vzájomným rokovaním.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak objednávateľ nevznesie písomné pripomienky
k odovzdanému dielu v lehote uvedenej v odseku 2 tohto článku, má sa za to, že toto
plnenie je v dohodnutej kvalite a rozsahu bez pripomienok objednávateľa.

Článok V
ZMLUVNÁ CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je určená dohodou v súlade so zákonom
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, a je dohodnutá ako cena maximálna a nemenná
počas platnosti Zmluvy a sú v nej zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace
s vykonaním predmetu Zmluvy, vrátane nákladov na dopravu, mzdy zamestnancov,
nákladov vyplývajúcich z administratívnych činností, nákladov za subdodávky a pod.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi za vykonanie diela zmluvnú cenu vo výške
4 032,00 Eur (slovom štyritisíctridsaťdva Eur). Zhotoviteľ diela nie je platiteľom DPH.
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zmluvnú cenu uvedenú v odseku 2 tohto článku na
základe faktúry vystavenú zhotoviteľom s lehotou splatnosti 15 dní.
4. Zhotoviteľ doručí faktúru objednávateľovi najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní od
podpísania preberacieho protokolu podľa čl. IV ods. 1 tejto Zmluvy.
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5. Platby zmluvnej ceny určené v odseku 2 tohto článku sa uskutočnia formou
bezhotovostného prevodu na bankový účet zhotoviteľa. Za deň splnenia peňažného
záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech
zhotoviteľa.
Článok VI
SANKCIE
1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať
úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.
2. V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu Zmluvy sa zmluvné strany dohodli,
že objednávateľ je oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % zo zmluvnej
ceny dohodnutej v čl. V ods. 2 tejto Zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.
3. Sankcie za porušenie povinností zmluvných strán vyplývajúcich z jednotlivých ustanovení
Zmluvy budú predmetom samostatnej penalizačnej faktúry.

Článok VII
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA
1. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych a iných
vád.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od
objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť, prípadne na ich nevhodnosť upozornil objednávateľa a ten na ich použití
trval.
3. Pre prípad vady diela dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa písomne
a bezodkladne po zistení vady požadovať odstránenie vady (ďalej len „reklamácia“)
a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť iného
dojednania nie je vylúčená. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bez
zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom.

Článok VIII
POUŽITIE DIELA
Objednávateľ je oprávnený použiť dielo pre splnenie povinností, ktoré vyplývajú
objednávateľovi z platných právnych predpisov najmä, ale nie výlučne, v oblasti odpadového
hospodárstva. Jeho iné využitie, ako napríklad knižné vydanie a predaj tretím osobám je
podmienené písomným súhlasom zhotoviteľa.
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Článok IX
ZAVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a zároveň po schválení postupu
verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej aj
„NFP“), ktorým je Slovenská agentúra životného prostredia. Za schválenie v rámci
kontroly vykonanej poskytovateľom NFP sa považuje deň doručenia písomného
rozhodnutia o schválení postupu z výberu dodávateľa od poskytovateľa NFP. V prípade
neschválenia postupu verejného obstarávania poskytovateľom NFP je objednávateľ
oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
2. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom,
prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť
3. Túto Zmluvu môžu zmluvné strany meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody, a to
formou písomného dodatku.
4. Zmluva sa vyhotovuje v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
objednávateľ dostane dve (2) vyhotovenia a zhotoviteľ dostane jedno (1) vyhotovenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme
a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Mengusovciach dňa: 05.05.2017

V Košiciach dňa: 05.5.2017

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ján Šoltis, v.r.
...............................................................
Ján Šoltis
starosta obce

Branislav Moňok, v.r.
................................................................
Branislav Moňok
štatutárny zástupca a podpredseda
organizácie
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