ZMLUVA ODIELO

uzatvorená podľa Obchodného zákonníka
/§ 536 anasl. zákona č. 513/1991 Zb./
Číslo: 1/1/2022

Článok I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:

Splnomocnený zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
Kontakt:
E-mail:

Obec Jaklovce
Nová 464/81
055 01 Jaklovce
PhDr. Matúš Fedor- starosta obce
00329207
2021259383
0915527177
starosta@jaklovce.sk

(ďalej iba „ objednávate!"')
1.2

Zhotoviteľ:

Ing. Ján Ferko
Cyrila a Metoda 42, 071 01 Michalovce
Ing. Ján Ferko
14 329 239

Splnomocnený zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu (IBAN):
SK6211000000002922869625
Banka:
Tatra banka a.s. pobočka Michalovce
E-mail:
janoferkol@gmail.com
Zapísaný: v Živnostenský register č. 807-3343 Miestny príslušný okresný úrad Michalovce
(ďalej iba „ zhotovite l"')
1.3
Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1 a 1.2 si oznámia zmluvné strany doporučeným
listom.
1.4
Zmluvné strany uzatvárajú na dielo „ Vypracovanie projektových podkladov v obci
Jak/ovce" Zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania zákaziek s nízkou hodnotou podľa
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok II. Predmet plnenia
2.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať projektové podklady pre obec Jaklovce , do výzvy
OPLZ - P06 - SC11 - 2021 - 2 „ Vypracovanie projektových podkladov v obci Jak/ovce"
stavba:
1. Oprava VO v obci Jak/ovce - L etapa
2. Oprava miestnych komunikácii - IL etapa
podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2.2

Objednávateľ sa zaväzuje:
• dielo zhotovené v súlade so zmluvou, prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa
platobných podmienok v článku V. zmluvy.

Článok III. Čas plnenia
3.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3 .1.1 Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: do 10.1.2022 vrátane.

Článok IV. Cena diela
4.1
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. zmluvy je stanovená
dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v
platnom znení a je to cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.
4.1.1 Cena za dielo môže byť zmenená iba písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán
vo forme samostatného podpísaného dodatku k tejto zmluve a to len prípade rozšírenia (viac
práce) alebo zúženia (menej práce) rozsahu predmetu plnenia, dohodnutého v tejto zmluve,
písomne požadovaného objednávateľom osobitným listom alebo zápisom v stavebnom
denníku.
4.2
Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:
Cena celkom:
700,00 EUR
Slovom: sedemsto EUR
Nie som platcom DPH
4.2.1 Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky. Do ceny je možné premietnuť v súlade so
znením § 549 Obchodného zákonníka po obojstrannom potvrdení dodatku ku zmluve aj
zmeny uvedené v bode 4.1.1 zmluvy.

Článok V. Platobné podmienky, fakturácia
5.1
Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú
zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:
5.1.1 Práce budú fakturované po dodaní predmetu zmluvy o dielo

5.2
Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou - zákon č. 222/2004 Z. z..
o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 1 orginále.
výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:
• číslo faktúry, resp. daňového dokladu,
• označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu,
• IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO objednávateľa,
• označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu,
• miesto a názov diela,
• číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
• zdaniteľné obdobie,
• deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
• pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
5.3.

Splatnosť faktúry sa stanovuje do 7 kalendárnych dní od jej doručenia.

Článok VI. Zmluvné pokuty

6.1
Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu
vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý týždeň omeškania.
6.2
Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť
objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného
vzťahu vyplývajú.
6.3

Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok VII. Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy

7.1
Zmluvné strany sa zväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené
zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
7.2
Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia
tejto zmluvy zamestnancami s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej
legislatívy.
7.3
Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické normy
a predmety tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi
objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov
zmluvných strán.
7.4

7.5

•

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávaného diela podľa STN a objednávateľom
zistené chyby neodstráni v dohodnutých termínoch,

•

Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie
diela.

7.6
Omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a § 370 Obchodného zákonníka je
považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a oprávňuje na
jednostranné odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

7.7
Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený
dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Článok VIII. Záverečné ustanovenia
8.1

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

8.2
Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenym1
zástupcami zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len
písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán .
8.3
Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený
ustanovenia Obchodného zákonníka.
8.4

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa

Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne
vlastnoručne podpísali.
8.6
Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť
nie je ničím obmedzená.

8.7
Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a
jeden pre zhotoviteľa.

Za objednávateľa:

V Jaklovciach, dňa 5.1.2022

Za zhotoviteľa:

V Michalovciach dňa: 5.1.2022

