ZMLUVA O DIELO
(uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)
na uskutočnenie stavebných prác pre projekt s názvom „KLÁŠTOR PREMONŠTRÁTOV,
Revitalizácia hradu Bzovík“ zo dňa 9. 11. 2015
na lokalite
“Národná kultúrna pamiatka Kláštor premonštrátov, zaužívaný názov Hrad Bzovík
(Opevnený kláštor v Bzovíku) – ÚZPF č. 1084/1-3, k. ú. Bzovík“
I. Zmluvné strany
1. Zhotoviteľ:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Na základe poverenia:
Bankové spojenie :
Č. účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Právna forma:
ďalej len “zhotoviteľ“ na strane jednej

Arcoiris, s.r.o.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava – Ružinov
Ivan Pokorný – konateľ
Vo veciach zmluvných Milan Sýkora
Československá obchodná banka
4006500354/7500
36724700
2022308728
SK2022308728
Spoločnosť s ručením obmedzeným

a
2. Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
č. účtu:
IČO:
DIČ:
ďalej len “objednávateľ“

Obec Bzovík
Bzovík 299, 962 41 Bzovík
Boris Sedmák – starosta obce
VÚB, a.s.
SK56 0200 0000 0020 2138 7856
00319767
2021152430

II. Predmet zmluvy
Predmetom tejto zákazky je uskutočnenie stavebných prác na obnove kláštora v Bzovíku
v súlade s podmienkami Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici v spojení s dodaním
potrebných materiálov. Predmetný objekt je národnou kultúrnou pamiatkou. Opis a množstvo
potrebných materiálov, ako aj rozsah stavených prác je uvedený vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou
súťažných podkladov, podľa ktorých bol vybratý dodávateľ stavebných prác menovaný v záhlaví tejto
zmluvy. V rámci dodania zákazky je potrebné zabezpečiť a do celkovej ceny započítať aj náklady na
likvidáciu všetkých odpadov vzniknutých pri uskutočňovaní stavby, náklady na dopravu materiálov na
miesto realizácie zákazky a na ich presuny v rámci stavby.
III. Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a/ odborne vykonávať stavebné práce v zmysle platných zákonov, smerníc a predpisov
v dohodnutom čase a rozsahu;
b/ začiatok a koniec stavebných prác ohlásiť objednávateľovi ;

c/ počas stavebných prác viesť stavebný (technický) denník;
d/ po ukončení stavebných prác odovzdať objednávateľovi odovzdávací protokol.
2. Objednávateľ sa zaväzuje
a/ počas uskutočňovania stavebných prác spolupracovať so zhotoviteľom tak, aby nedošlo
k prerušeniu alebo zastaveniu stavebných prác;
b/ vytvoriť vhodné podmienky pre realizáciu stavebných prác;
c/ umožniť vstupy na pozemky pre vykonanie stavebných prác povereným pracovníkom zhotoviteľa;
3. Zhotoviteľ sa objednávateľovi zaväzuje vykonať predmet zmluvy v súlade s touto zmluvou
a s príslušnými právnymi predpismi riadne a včas a objednávateľ sa zhotoviteľovi zaväzuje zaplatiť
cenu za jeho riadne a včasné vykonanie.
IV. Termín plnenia
a/ Termín plnenia zmluvy je v čase od dňa podpisu tejto zmluvy 9.11.2015 do 15.12.2015.
V. Cena
1. Cena za dielo je zmluvnými stranami dohodnutá na základe vyhodnotenia procesom
výberového konania vo výške víťaznej cenovej ponuky vo výške 17.340,00 EUR.
a/ Cena stavebných prác na časť:
Obnova zvislých a vodorovných nosných konštrukcií, vrátane drevených a kovových konštrukcií
- Drevené konštrukcie
Cena bez DPH ..................... 1 500,00 €
DPH 20% ............................ 300.00 €
Cena s DPH ......................... 1 800,00 €
- Kovové konštrukcie
Cena bez DPH ..................... 2 250,00 €
DPH 20% ............................ 450,00 €
Cena s DPH ......................... 2 700,00 €
Cena stavebných prác na časť:
Obnova strechy a súvisiacich konštrukcií
Cena bez DPH ..................... 10 700,00 €
DPH 20% ............................. 2 140,00 €
Cena s DPH ......................... 12 840,00 €
CELKOVÁ CENA:

Cena bez DPH ...................... 14 450,00 €
DPH 20% .............................. 2 890,00 €
Cena s DPH .......................... 17 340,00 €
VI. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru za stavebné práce tejto zmluvy najneskôr do 15 dní
od jej doručenia. Stavebné práce sa budú fakturovať po ukončení stavebných prác na základe
súpisu prác predložených vedúcim stavebných prác a overených objednávateľom stavebných
prác. Súpis prác bude obsahovať údaje o vecnom objeme stavebných prác. Bez splnenia týchto
podmienok nebude cena splatná.
VII. Sankcie
1. Objednávateľ môže uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny diela,
odovzdaním ktorého je zhotoviteľ v omeškaní, za každý deň omeškania s plnením predmetu
zmluvy, max. do výšky 0,3 % z ceny diela.

2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením svojich povinností v zmysle tejto zmluvy, má
zhotoviteľ právo uplatniť u objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,01%
z ceny diela za každý deň omeškania, max. do výšky 0,3% z ceny diela.
VII. Záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu možno doplniť, alebo zmeniť len na základe písomného dodatku k zmluve
podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
2. V prípadoch, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa budú zmluvné strany riadiť
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z toho sú určené dva pre každú zmluvnú strán.
4. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky)
vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich častí na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného
súhlasu druhej zmluvnej strany.
5. V prípade porušenia tejto povinnosti, bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných
záväzkov neplatná.
6. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá strana oprávnená od
zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie
o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si obsah tejto zmluvy riadne prečítali, porozumeli jej obsahu,
pričom táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Zmluvné strany ďalej prehladujú, že
túto zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýchodných podmienok alebo v rozpore
s dobrými mravmi, súhlasia s ustanoveniami zmluvy a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť, čo aj
potvrdzujú svojimi podpismi.
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Zmluva
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle
objednávateľa.

Dátum: 9.11.2015

Dátum: 9.11.2015

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Boris Sedmák
starosta obce

Milan Sýkora
na základe poverenia konateľom

