Zmluva o dielo č. 4/2019
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení
Zhotoviteľ:
obchodné meno:
sídlo:
zapísaný v:
zastúpený:
IČO:
DIČ / IČ DPH:
IBAN:

Enercom s.r.o
Enercom s.r.o
Novozámocká 102 , 94905 Nitra
v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro,
vložka č. 24367/N
Ľubomír Kapraň
44658591
SK2022807369
SK34 7500 0000 0040 1602 9324

( ďalej ako „ zhotoviteľ“ )
Objednávateľ:
sídlo:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
IBAN:
( ďalej ako „ objednávateľ“ )

Obec Šarišský Štiavnik
090 42 Šarišský Štiavnik 65

Michal Kimák, starosta obce
00331058
2020784843
SK56 0200 0000 0000 2312 4612

( Zhotoviteľ a objednávateľ ďalej tiež spoločne a samostatne označovaní ako Zmluvné strany alebo
Zmluvná strana )
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) na základe
výsledku verejného obstarávania podľa § 117 ZVO s názvom: Detské ihrisko Šarišský Štiavnik.
I.
Predmet zmluvy
a) Predmetom tejto zmluvy dodávka a montáž hracích prvkov v rozsahu uvedenom v čl. III bod c)
tejto zmluvy.
b) Zmluvné strany sa dohodli, že zhotovenie diela bude vykonané podľa platných noriem
a predpisov.
II.
Termín a miesto plnenia
a) Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pred začiatkom realizácie diela v termíne
určenom v písomnej výzve objednávateľa na prevzatie staveniska adresovanej zhotoviteľovi.
b) Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo v lehote do 3 mesiacov
odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom, ak sa v tomto článku neuvádza inak.
c) V prípade nepriaznivých klimatických podmienok bude realizácia diela a jeho odovzdanie
Zhotoviteľom posunuté na najbližší možný termín a to z dôvodu zachovania technologických
postupov , ktoré majú významný vplyv na poskytnutie záruky na dielo samotné. O toto obdobie sa
posunie aj celková dĺžka realizácie diela, s čím Zmluvné strany súhlasia.
d) Miesto realizácie diela je miesto určené Objednávateľom, adresa miesta realizácie diela je:. 090 42
Šarišský Štiavnik 63, parcela registra C č. 132/3 k.ú. Šarišský Štiavnik.
Zodpovednosť za výber miesta realizácie stavby nesie Objednávateľ.
e) Presné miesto realizácie diela bude oznámené Objednávateľom resp. ním určenou zodpovednou
osobou a ktoré bude uvedené v preberacom protokole.

Zodpovednou osobou Objednávateľa je:
Kontakt:
V prípade zmeny zodpovednej osoby Objednávateľa bude táto zmena písomne oznámená
Zhotoviteľovi pred zahájením realizácie diela podľa tejto zmluvy.
f) Objednávateľ má povinnosť pripraviť miesto realizácie diela tak, aby bolo možné riadne vykonať
montážne práce na predmete diela, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak.
g) Objednávateľ prehlasuje, že miesto realizácie diela bude dostupné pre menšiu pozemnú techniku
( napr. pásový minibager, kolesový viacúčelový nakladač typu UNC a pod. )
h) Objednávateľ ku dňu odovzdania staveniska zabezpečí pre potreby Zhotoviteľa prístup
k napojeniu na elektrickú energiu a vodu.
III.
Cena diela
a) Zmluvné strany sa dohodli, že cena za predmet diela je stanovená na základe cenovej ponuky zo
dňa 12.11.2019
b) Cena diela celkom predstavuje sumu:
a. Cena celkom bez 20 % DPH: 5 241,00 €
b. DPH 20 % :
1 036,20 €
c. Cena celkom s DPH 20 %:
6 289,20 €
c) Cena zhotoveného diela je určená na základe rozpočtu, ktorý predstavuje nasledovné položky:
Cena za 1 kus v
Cena celkom v
Názov tovaru
Eur bez DPH
Eur bez DPH
4718 €
5661,60 €
4U-240D-10 vežová zostava universal vp.1m
523
€
627,60 €
Hojdačka na pružine pes – 1ks
5241 €
6289,20 €
Spolu
d) Cena diela neobsahuje prípadné terénne úpravy, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu diela, pokiaľ
už nie sú súčasťou cenovej ponuky.
e) Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať práce naviac nad rámec dohodnutej ceny, ak sa zmluvné
strany písomne nedohodli inak.
f) V prípade, že pri zahájení realizácie diela sa zistí, že miesto realizácie diela je tvorené
navážaninou rôzneho materiálu ( napr. betón, stavebná suť a pod. ), skalnatým podložím,
betónovým podkladom, asfaltom a pod., má Zhotoviteľ nárok na úhradu prác naviac spojených
so sťaženými podmienkami pri realizácii inštalácie herných prvkov. Sadzba za prevedené práce
naviac je určená dohodou, ďalej je Objednávateľ povinný uhradiť akékoľvek a všetky náklady
spojené s realizáciou prác naviac.
g) Cena je stanovená pre daňové podmienky k dátumu podpisu zmluvy. Zmluvné strany berú
na vedomie, že prípadná legislatívna zmena v oblasti daňových zákonov sa premietne
do konečného vyčíslenia ceny diela aj bez písomného dodatku k tejto zmluve.
h) Ak dôjde k písomnej zmene rozsahu realizácie diela Objednávateľom, bude cenový návrh
upravený vzhľadom k rozsahu požadovaných zmien ( rozšírenie alebo zúženie predmetu plnenia )
písomným dodatkom k tejto zmluve. Dohoda o zmene rozsahu realizácie diela musí byť prevedená
pred zahájením realizácie diela.
IV.
Platobné podmienky
a) Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.
b) Fakturácia bude realizovaná po ukončení a odovzdaní diela a bude fakturovaná v výške 100 %
dohodnutej ceny diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
c) Splatnosť daňového dokladu bude 14 dní od jeho doručenia Objednávateľovi na adresu uvedenú
v záhlaví tejto zmluvy. Daňový doklad musí mať všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy
a musí byť podpísaný zodpovednou osobou.

d) Zmluvné strany sa dohodli, že forma úhrady ceny diela bude prevedená bezhotovostným
prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy a to na základe vystaveného
daňového dokladu Zhotoviteľa.
e) Podkladom pre fakturáciu bude Objednávateľom potvrdený preberací protokol o riadnom
dokončení a odovzdaní diela Objednávateľovi.
f) Všetky práce naviac je možné vykonávať len na základe písomných, navzájom odsúhlaseným
dodatkov k tejto zmluve. Súčasťou týchto dodatkov musí byť aj prípadná kalkulácia cien.
g) Požadované zmeny zo strany Objednávateľa, ktoré budú účtované Zhotoviteľom nad rámec hore
uvedenej objednávky diela samotného, budú vyúčtované samostatnou faktúrou – daňovým
dokladom.
h) Do úplného zaplatenia ceny diela Objednávateľom je dielo majetkom Zhotoviteľa. Za deň úhrady
ceny diela sa považuje okamih, kedy bola platba pripísaná v plnej sumy na bankový účet
Zhotoviteľa.
V.
Realizácia diela
a) Zhotoviteľ zrealizuje a dokončí dielo v rozsahu, kvalite a termínoch dohodnutých v tejto zmluve
bez závad a nedorobkov.
b) Objednávateľ priamo alebo ním poverená osoba je oprávnená kontrolovať realizáciu diela.
c) Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať platné zákony a ich prevádzacie predpisy ako
i ďalšie obecne záväzné prepisy, ktoré sa týkajú jeho činnosti, najmä zákon č. 50/1976 Zb.
Stavebný zákon v platnom znení ako aj zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení.
Pokiaľ porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie všetky vzniknuté náklady
Zhotoviteľ. Všetky vykonávané práce budú realizované v súlade s platnými normami ČSN.
d) Objednávateľ prehlasuje, že na mieste realizácie predmetu diela nevedú žiadne inžinierske siete.
V prípade, že tak tomu nie je, Objednávateľ predloží Zhotoviteľovi výkres inžinierskych sietí
a umiestnenie hracích prvkov bude prispôsobené tak, aby sa zamedzilo ich vzájomnému kontaktu.
V prípade, že túto informáciu Objednávateľ Zhotoviteľovi neposkytne pred zahájením
výkopových prác, je Objednávateľ plne zodpovedný na všetky škody na majetku a zdraví
spôsobené porušením uvedenej informačnej povinnosti Objednávateľa.
e) Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť poistenie za škody spôsobené pri výkone svojej činnosti.
f) Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný
odstraňovať odpad a nečistoty, ktoré vznikli pri realizácii diela.
g) Objednávateľ zaistí na svoje náklady odvoz a uloženie vykopaného materiálu.
VI.
Odovzdanie a prevzatie diela
a) Zhotoviteľ je povinný odovzdať riadne zrealizované dielo v rozsahu, kvalite a termínoch
dohodnutých v tejto zmluve bez vád a nedorobkov. Za riadne zrealizované dielo sa považuje také
dielo, ktoré je dokončené a odovzdané. Dielo je dokončené, ak je predvedená jeho spôsobilosť
bez zaťaženia predmetu diela z technologickej prestávky.
b) Realizácie diela môže byť Zhotoviteľom vykonávaná postupne. Zmluvné strany sa dohodli, že je
Zhotoviteľ oprávnený odovzdať dielo Objednávateľovi po čiastkových dokončených častiach.
c) Ako dôkaz zrealizovania a odovzdania diela spíše Zhotoviteľ spolu s Objednávateľom Zápis
o zrealizovaní diela, ktorý podpíšu obe Zmluvné strany.
d) Zhotoviteľ je povinný vyzvať zodpovedného pracovníka telefonicky k prevzatiu diela jeden
pracovný deň vopred. V prípade, že sa telefonický kontakt nepodarí, vyzve Zhotoviteľ
Objednávateľa písomne prípadne formou SMS správy zaslanej zodpovednej osobe.
e) Pokiaľ dielo obsahuje vady, uvedú sa tieto do zápisu i s termínom ich odstránenia. Pokiaľ
Objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje konkrétne a presné
dôvody, pokiaľ tak nevykoná, môže Zhotoviteľ namietať, že právo nebolo uplatnené včas.

f) Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie diela – stavby pre ojedinelé drobné vady,
ktoré samy o sebe ani v spojení s inými vadami, nebráni užívaniu stavby funkčne alebo esteticky,
ani jej užívanie podstatným spôsobom neobmedzuje.
g) Objednávateľ sa zaväzuje, že na svoju zodpovednosť zaistí, aby zrealizovaný predmet zmluvy bol
na základe požiadavky technologickej prestávky po riadnom odovzdaní min. 10 dní v pokojovom
režime, t. j. nebol nikým používaný a akokoľvek zaťažovaný. Porušenie tohto záväzku by mohlo
mať výrazný vplyv na prípadné posúdenie reklamácie zo strany Zhotoviteľa.
h) Najneskôr v deň odovzdania a prevzatia diela je Zhotoviteľ povinný miesto realizácie diela
vypratať.
i) Po odovzdaní diela Zhotoviteľom Objednávateľovi a úplnom zaplatení faktúry za dielo budú
Objednávateľovi odovzdané certifikáty hracích prvkov, ktoré splňujú normu STN EN 1176.
VII.
Záruky, záručná doba a poistenie
a) Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania riadne zrealizovaného diela Zhotoviteľom. Záruka
na jednotlivé hracie prvky je Zhotoviteľom stanovená nasledovne:
a. 120 mesiacov záruka na plastové diely ako napr. bariéry, telá pružinových húpačiek,
čelá kĺzačiek a pod. ktoré sú vyrobené z vysokotlakového celofarbeného polyetylénu,
b. 120 mesiacov záruka na prehnitie drevených častí,
c. 60 mesiacov na nosné časti konštrukcie hracích prvkov,
d. 60 mesiacov na kovové časti hracích prvkov,
e. 24 mesiacov na lakované a vrstvené materiály, kĺzačky, pružiny, ložiská a na
materiály inde nemenované,
f. 20 rokov na nerezové konštrukcie.
Podmienkou platnosti záruky je prevádzanie pravidelnej bežnej údržby hracích prvkov a ich
príslušenstva v súlade s technickými požiadavkami a používaní náhradných dielov
špecifikovaných Zhotoviteľom.
b) Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli v dôsledku vandalizmu, cudzím zavinením, násilným
poškodením, nevhodnou údržbou, neodborným zachádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú
v rozpore s technickými podmienkami, prirodzeným opotrebením, nedodržaním harmonogramu
kontrol a následkami živelnej pohromy.
c) Záruka sa nevzťahuje na obnovu povrchovej úpravy dielov, tá sa musí podľa potreby obnoviť 1 x
za 24 mesiacov.
d) Záruka sa nevzťahuje na údržbu, úpravu a doplňovanie materiálu v dopadových plochách.
e) Záruka sa nevzťahuje na nevhodné, neprípustné používanie prvkov ( teda také, ktoré nevyplývajú
z jeho logického a bežného užitia, napr. kĺzačka je určená na kĺzanie v sede zhora nadol, ostatné
používanie je neprípustné a zakázané ).
f) Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do hracieho prvku.
g) Počas trvania záručnej lehoty je Zhotoviteľ povinný bezplatne opraviť vzniknuté vady diela
z titulu nekvalitne vykonaných prác alebo skrytých vád materiálov. Zhotoviteľ je oprávnený zvoliť
spôsob opravy, a to buď výmenou alebo opravou dielu.
VIII.
Vyššia moc
a) Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé na zmluvných
stranách a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napr. o vojnu, mobilizáciu, povstanie,
živelné pohromy a pod.
b) Pokiaľ sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným v dôsledku vyššej moci, strana, ktorá sa bude na
vyššiu moc odvolávať, požiada druhá zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu
zmluvy, cene a doby plnenia. Pokiaľ nedôjde k dohode, má strana, ktoré sa na vyššiu moc
odvoláva, právo od zmluvy odstúpiť. Účinnosť odstúpenia nastáva v tomto prípade dňom
doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

IX.
Sankcie a zmluvné pokuty
a) V prípade, kedy Zhotoviteľ poruší svoj záväzok včas dodať dielo, je povinný zaplatiť
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodanej etapy diela za každý začatý
deň omeškania, avšak iba, ak porušenie záväzku dodať dielo včas bolo v moci Zhotoviteľa.
Zhotoviteľ nie je zodpovedný za zdržanie alebo nerealizáciu diela v prípade vyššej moci alebo
požiadavky Objednávateľa na zmenu v prevedení diela.
b) V prípade, ak Zhotoviteľ preukázateľne doloží, že omeškania realizácie diela bolo spôsobené
nekonkrétnosťou či chybným zadaním Objednávateľa, Zhotoviteľ nie je povinný uhradiť zmluvnú
pokutu v prospech Objednávateľa a tento s tým súhlasí.
c) V prípade, že Objednávateľ poruší svoj záväzok zaplatiť dodanie diela vo vopred dohodnutom
termíne, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy
za každý i začatý deň omeškania.
d) Uplatnenie vyššie uvedených zmluvných pokút nevylučuje právo ktorejkoľvek Zmluvnej strany na
náhradu škody, ktorá by jej vznikla v dôsledku porušenia zmluvných povinnosti podľa tejto
zmluvy.
e) Výzva k úhrade zmluvnej pokuty musí byť písomná, v prípade zasielania formou mailu je nutné
túto následne odoslať aj doporučenou poštou. Výzva musí vždy obsahovať dôvod uplatnenia
zmluvnej pokuty.
f) Splatnosť sankčných pokút podľa tejto zmluvy je na základe dohody Zmluvných strán stanovená
na 5 pracovných dní od dátumu doručenia výzvy.
X.
Odstúpenie od zmluvy
a) V prípade, že ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpi od tejto Zmluvy, sú si Zmluvné strany
povinné vydať všetky prijaté plnenia. V prípade, že povaha vrátenia ( vydania ) plnení nie je
z technických dôvodov možná, je povinná táto strana vrátiť plnenie v peňažnej podobe podľa
vyčíslenia oprávnenej zmluvnej strany.
b) V prípade, že od tejto Zmluvy odstúpi ktorákoľvek zo Zmluvných strán na základe porušenia
zmluvných dojednaní vyplývajúcich z tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou, je povinná tá
zmluvná strana, ktorá sa porušenia zmluvných dojednaní dopustila, vrátiť alebo uhradiť druhej
zmluvnej strane plnenia, ktoré nadobudla, t. j. uhradené zálohy, vzniknuté náklady, náhradu škody
a pod..
XI.
Záverečné ustanovenia
a) Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 2
vyhotoveniach.
b) Táto zmluva je vyjadrením slobodnej vôle Zmluvných strán a je podpísaná bez nátlaku, čo
potvrdzujú Zmluvné strany svojimi podpismi na tejto Zmluve.
c) Táto zmluva obsahuje 6 strán.
d) Podpisom tejto Zmluvy strácajú platnosť všetky prechádzajúce písomné alebo ústne dojednania
medzi Zmluvnými stranami, vzťahujúce sa k predmetu zmluvy.
e) Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou. Každá zmena zmluvy je dodatkom k zmluve
výsledne označená ako „ Dodatok k zmluve č. ...“. K platnosti dodatkov k tejto zmluve je nutná
dohoda oboch Zmluvných strán o celom obsahu dodatku.

f) Ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy, je
povinná táto zmluvná strana to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane
a vyvolať jednania zástupcov oprávnených k podpisu Zmluvy.
g) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
h) Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si text Zmluvy riadne prečítali, s jeho obsahom súhlasia a že
táto Zmluva bola uzatvorená podľa ich skutočnej vôle, slobodne, vážne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, na dôkaz toho Zmluvu podpisujú.
i) Vzťahy a povinnosti v tejto Zmluve výhradne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Prípadné spory sa budú riešiť najprv
mimosúdnou dohodou Zmluvných strán, v opačnom prípade na miestne príslušnom súde.
j) Objednávateľ prehlasuje, že nie je platcom DPH.

V Šarišskom Štiavniku
dňa 27.11.2019

Za zhotoviteľa

V Šarišskom Štiavniku
dňa 27.11.2019

Za objednávateľa

