ZMLUVA O DIELO číslo: 200101
uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka
Číslo zmluvy zhotoviteľa: 200101

Číslo zmluvy objednávateľa:

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:

O BJEDNÁVATEĽ :
Obchodné meno: Obec Povrazník
Sídlo: Povrazník 22, 976 55 Povrazník
Zastúpený: Ivona Patrášová – starostka obce
Telefón: 0915/074 990
E-mail: povraznik@povraznik.sk
IČO: 00313742
DIČ: 2021121377
a

Z HOTOVITEĽ :
Obchodné meno: EU PROFI, s.r.o.
Sídlo: ČSA 12, 962 01 Zvolenská Slatina
Kontaktná adresa: Cintorínska cesta 809/22, 962 01 Zvolenská Slatina
Zastúpený: Martina Babicová– konateľ spoločnosti
Telefón: 0903 56 46 43
E-mail: martina@euprojekty.sk
IČO: 46148779
DIČ: 2023272570 ( nie je platcom DPH)
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 4013777589/7500
Identifikácia: Zapísaná v OR Okresného súdu B. Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 20138/S

Článok I.
Predmet plnenia
Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi poskytnúť službu – verejné obstarávanie v súlade so
zákonom 343/2015 Z.z., novela platná od 01.01.2019 - § 117 zákazka s nízkou hodnotou na
stavebné práce nie bežne dostupných na trhu –
Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrny dom Povrazník
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Článok II.
Vecný rozsah a forma poskytovanej služby
1. Zhotoviteľ vypracuje na základe podkladov dodaných objednávateľom:
1.1 Vytvorenie a spracovanie zákazky v súlade s § 117, zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Článok III.
Odplata a platobné podmienky, max, však do výšky
1. Odplata za poskytnutie služieb podľa čl. II. je dohodnutá zmluvnými stranami v zmysle
zákona č. 18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších predpisov ako cena pevná v nasledovnej
výške:
Za poskytnutú službu:
zákazka § 117-Výber dodávateľa:
Rekonštrukcia systému vykurovania a kotolne Kultúrny dom Povrazník

- výber dodávateľa § 117
450,- EUR (slovom Štyristopäťdesiat eur)
- príprava dokumentácie na kontrolu VO – 150,- EUR (slovom Jedenstopäťdesiat eur)
Cena celkom:
600,00 EUR
2. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ nie platcom DPH.
4. Objednávateľ má právo vrátiť faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu.
Objednávateľ je povinný takúto faktúru zaslať zhotoviteľovi bezodkladne po jej doručení
objednávateľovi.
5. Okrem odplaty nemá zhotoviteľ nárok na úhradu podľa ustanovenia § 572 Obchodného
zákonníka.
6. V prípade omeškania s platením faktúry, má zhotoviteľ právo požadovať úrok z omeškania
vo výške 0,05% za každý deň omeškania z dlžnej sumy. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť
vyfakturovanú cenu diela v dohodnutej lehote splatnosti.

Článok IV.
Čas plnenia
1. Zmluvný vzťah sa uzatvára na dobu určitú – doba potrebná na spracovanie zákazky

Článok V.
Platnosť zmluvy
1. Obe zmluvné strany môžu túto zmluvu kedykoľvek v celom rozsahu vypovedať.
Výpoveď nadobúda účinnosť dňom doručenia druhej strane. Od účinnosti výpovede nie
je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v činnosti, na ktorú sa výpoveď vzťahuje. Je však
povinný objednávateľa upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku
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škody bezprostredne hroziacej objednávateľovi nedokončením činnosti súvisiacej so
zariaďovaním záležitostí.
2. Za činnosť riadne uskutočnenú do účinnosti výpovede má zriaďovateľ nárok na
priemernú časť odplaty podľa čl. II tejto zmluvy.
3. Zmluvný vzťah je možné ukončiť aj dohodu zmluvných strán.

Článok VI.
Iné práva a povinnosti zmluvných strán
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy uvedený v článku I. v súlade s platnými
právnymi predpismi a so všetkou odbornou starostlivosťou v prospech objednávateľa.
V prípade porušenia povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, následkom čoho
vznikne objednávateľovi škoda, je zhotoviteľ povinný takúto škodu nahradiť v súlade s § 373
a nasl. Obchodného zákonníka.
2. V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z hodnoty diela.
3. V prípade, ak zhotoviteľ bude plniť predmet zmluvy prostredníctvom tretej osoby,
zodpovedá voči objednávateľovi v plnom rozsahu akoby plnil sám.
Článok VII.
Zodpovednosť za vady
1.

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady veci, ak tieto vady spôsobilo použitie podkladov
a informácií odovzdaných mu pre zhotovenie veci objednávateľom.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán
vo forme písomných dodatkov.
2. Vzťahy zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných
právnych predpisov.
3. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy ustanovenia Zákona č.
546/2010 Z.z..
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre každú zmluvnú stranu.
6. Obsah zmluvy je možné meniť formou písomného dodatku podpísaného obidvomi stranami.
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7. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámená, že nebola uzatvorená
v tiesni, ani za iných jednostranne nevyhovujúcich podmienok, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu zmluvu podpisujú.

V Povrazníku, dňa: ................2020
......................................

Ivona Patrášová
štatutárny zástupca
Objednávateľ
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Vo Zvolenskej Slatine, dňa: 07.01.2020
.....................................................

Ing. Martina Babicová
štatutárny zástupca
Zhotoviteľ
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