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ZMLUVA O DIELO
podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

číslo zmluvy objednávateľa:	....................................
číslo zmluvy zhotoviteľa:	....................................


                                                                  Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:
Obchodný názov firmy:		Obec Kovarce
Miesto a sídlo:			Kovarce 461
Štatutárny orgán:		Ing. Andrej Čopík, starosta obce
IČO:				00310573
DIČ:				2021315417
Bankové spojenie:		Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:			0800108001/5600
IBAN:				SK96 5600 0000 0008 0010 8001
/ďalej len objednávateľ/


1.2. Zhotoviteľ:
Obchodné meno:		....................................
Sídlo:				....................................
Obchodný register:		....................................
Štatutárny orgán:		....................................
IČO:				....................................
DIČ:				....................................
IČ DPH:			....................................
Bankové spojenie:		....................................
Číslo účtu:			....................................
IBAN:				....................................
/ďalej len zhotoviteľ/		

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“.




PREAMBULA
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „Zvýšenie kapacity MŠ 
v obci Kovarce“. 

Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto zmluvy sú financované z vlastných zdrojov a zo Štrukturálnych fondov EÚ, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35 Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Článok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1	Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo „Zvýšenie kapacity MŠ v obci Kovarce“ bližšie špecifikované v bodoch 2.2 až 2.4 zmluvy a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu, a to všetko za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2	Predmetom plnenia tejto zmluvy je rozšírenia kapacity budovy materskej školy v obci Kovarce vo vlastníctve a v správe objednávateľa, ktorá sa nachádzajú na ulici Kovarce č.450, Obec Kovarce, okres Topoľčany. Stavebné práce pozostávajú z nasledovných dvoch častí:

Časť 1.	Zateplenie strešnej krytiny budovy materskej školy
		Zateplenie fasády
		Zimná záhrada
Časť 2.	Bleskozvod

Tieto práce obsahujú:
Búracie práce - transparentné konštrukcie
Osadenie nových okenných otvorov
Búracie práce strešná konštrukcia
Vybudovanie okapového chodníka
Zateplenie strešnej konštrukcie
Inštalácia povrchovej hydroizolačnej krytiny
Prípravné práce obalová konštrukcia
Zateplenie obalovej konštrukcie
Konštrukcia zimnej záhrady
Búracie práce bleskozvod
Vybudovanie nového bleskozvodu

a zhotoví sa podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Jozefom Katrákom.

(ďalej len „dielo“)

2.3	Podrobný rozsah diela je uvedený v Ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „Príloha č. 1“).Technické riešenie diela je špecifikované v jednostupňovom realizačnom projekte.

2.4	Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je tiež zabezpečenie dopravy materiálu potrebného na zhotovenie diela, skladovania, odvozu a likvidácie odpadu vzniknutého pri zhotovení diela. Súčasťou záväzku zhotoviteľa je tiež poskytnutie záruky podľa článku V tejto zmluvy.

Článok III.
TERMÍN PLNENIA

3.1	Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet diela v termínoch podľa časového harmonogramu 
prác (príloha č.2 Harmonogram postupu realizácie prác), ktorý bol súčasťou jeho ponuky.

Začiatok realizácie: po odovzdaní staveniska.

3.2	O predvídateľných oneskoreniach musí byť objednávateľ ihneď informovaný, pričom zhotoviteľ musí prijať účinné protiopatrenia s primeranými organizačnými opatreniami zamedziť, resp. minimalizovať možné časové straty, finančné škody a dopady na kvalitu zhotovenia diela.

3.3	Skutočnosti oprávňujúce prípadné posunutie termínu ukončenia diela, najmä vyššia moc, musia byť zaznačené v stavebnom denníku a akceptované objednávateľom. V takomto prípade sa posunutie termínu nebude považovať za omeškanie.

Článok IV.
CENA DIELA A platobné podmienky

4.1	Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, na základe kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v projektovej dokumentácii a podľa ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarania vo forme položkovitého záväzného a úplného oceneného výkazu výmer prác.
a)	Celková cena diela bez DPH je .................. EUR
		Celková cena diela s DPH je  ..................... EUR
	z toho:

b)	Cena za 1. časť diela bez DPH .................. EUR
		Cena za 1. časť diela s DPH ..................... EUR

c)	Cena za 2. časť diela bez DPH .................. EUR
		Cena za 2. časť diela s DPH ..................... EUR

Zhotoviteľ je/nie je platiteľom DPH.

4.2	Podrobná špecifikácia ceny diela je uvedená v Prílohe č. 1. Celková cena vrátane DPH je výsledkom (sumárom) ocenenia výkazu výmer jednotlivých položiek, jednotlivých objektov a jednotlivých druhov prác. Jednotlivé ceny vynásobené množstvom merných jednotiek predstavujú celkovú cenu. Cena je považovaná ako maximálna na ocenený výkaz výmer, ktorý je technický špecifikovaný jednostupňovým projektom predmetu zmluvy. Za správnosť kalkulácie ceny zodpovedá zhotoviteľ.

4.3	Základným princípom zostavenia ceny je princíp záväznej ceny za mernú jednotku. Podľa množstva skutočne vykonaných a stavebným dozorom objednávateľa potvrdených prác sa následne uskutoční fakturácia a úhrada ceny za vykonané práce.

4.4	Dohodnutá cena za zhotovenie diela je konečná, pevná, záväzná a zahŕňa všetky náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s realizáciou jeho záväzku podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zvýšiť dohodnutú cenu diela. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prevádzkové, sociálne a výrobné zariadenia staveniska, pričom náklady na ich vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie, sú zahrnuté v cene za zhotovenie diela.

4.5	Zhotoviteľ na základe svojich skúseností a odborných znalostí vyhlasuje, že cenová ponuka za zhotovenie diela podľa oceneného výkazu výmer, ktorú predložil do verejného obstarávania je kompletná a nevyžiada si žiadne navýšenie. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny diela, a to z dôvodu, že v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri príprave cenovej ponuky, nezohľadnil požiadavky uvedené v tejto zmluve.

4.6	Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy.

4.7    Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude fakturovať cenu za vykonané práce v dvoch častiach/stavebných celkoch. Faktúra po vykonaní 1. časti prác v rozsahu: Zateplenie strešnej krytiny budovy materskej školy, Zateplenie fasády, Zimná záhrada. Faktúra po vykonaní 2. časti prác v rozsahu: Bleskozvod. Každá z faktúr sa vyhotoví po protokolárnom odovzdaní konkrétnej časti diela, t. j. po odovzdaní každej časti Diela.

4.8	Faktúra je splatná do 60 dní od ich doručenia objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na zhotovení diela bez zálohových platieb.

4.9	Každá faktúra musí obsahovať okrem zákonných náležitostí uvedených v § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov tieto náležitosti:
	 označenie zmluvných strán,

 číslo zmluvy,
 deň splatnosti faktúry,
 označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa vo forme IBAN,
 fakturovanú sumu v EUR,
	 súpis skutočne vykonaných a ocenených prác
	 podpis oprávnenej osoby objednávateľa a zhotoviteľa a odtlačok pečiatky zhotoviteľa.
Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.

4.10	Prílohou faktúry je súpis vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom zhotoviteľa a stavebným dozorom objednávateľa, protokol o odovzdaní a prevzatí časti diela podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a fotodokumentácia zachytávajúca fakturované práce a dodávky.

4.12	Súpis skutočne vykonaných a ocenených prác bude v súlade s nasledovnými požiadavkami:
a)	položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v stavebnom rozpočte/ocenenom výkaze výmer
b)	súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstva prác vykonaných/tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade rozpočtom/oceneným výkazom výmer
c)	súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru
d)	súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny fakturovaných prác v súlade so zmluvou

4.11	Ak faktúra alebo jej prílohy neobsahujú všetky predpísané náležitosti alebo náležitosti v zmysle tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť takúto faktúru s prílohami zhotoviteľovi s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. Objednávateľ sa v tomto prípade nedostáva do omeškania s úhradou faktúry a nová lehota splatnosti začína plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry s prílohami objednávateľovi.

4.12	Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí. Ak zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu objednávateľa ich zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu objednávateľa neodstráni, urobí tak objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok V.
Záruka, zodpovednosť za vady 

5.1	Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené v súlade s podmienkami tejto zmluvy, podľa príslušných technických noriem a všeobecne záväzných predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo, resp. jednotlivé etapy diela v čase jeho odovzdania objednávateľovi alebo ktoré vzniknú počas plynutia záručnej doby.

5.2	Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi. V prípade vád diela, začína záručná doba podľa predchádzajúcej vety začína plynúť odo dňa odstránenia poslednej vady diela. Záručná doba na dodaných technologických zariadeniach je určená podľa záručnej doby dodávateľa technických zariadení.

5.3	Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu po ich zistení.

5.4	Ak počas plynutia záručnej doby objednávateľ zistí, že dielo má vady, má právo požadovať od zhotoviteľa bezplatné odstránenie týchto vád a zhotoviteľ je povinný bezodkladne tieto vady odstrániť na svoje náklady a bez zbytočného odkladu podľa bodu 5.5 zmluvy. Ak sa takéto vady nedajú odstrániť, zhotoviteľ navrhne objednávateľovi iné vhodné riešenie na odstránenie predmetnej vady diela.

5.5	Zhotoviteľ je povinný do troch dní po obdŕžaní oznámenia objednávateľa o zistení vady diela, predložiť objednávateľovi písomný návrh spôsobu odstránenia vady diela a následne vadu diela odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase podľa písomnej dohody zmluvných strán.

5.6	Vady a nedorobky diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je objednávateľ povinný uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto vady a nedorobky v čase dohodnutom v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

5.7	Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád diela treťou osobou na náklady zhotoviteľa, ak zhotoviteľ v dohodnutom termíne podľa bodu 5.5 tejto zmluvy vady diela neodstráni.

5.8	Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany objednávateľa.

Článok VI.
Spôsob a podmienky zhotovenia diela

6.1	Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo riadne, včas a v požadovanej kvalite v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať práce v súlade pokynmi objednávateľa a v súlade s rozhodnutiami a vyjadreniami príslušných orgánov štátnej správy, čomu prispôsobí aj postup prác. V tejto súvislosti sa objednávateľ a zhotoviteľ zaväzujú poskytovať si navzájom nevyhnutne potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

6.2	Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri zhotovovaní diela s odbornou starostlivosťou a zabezpečiť zhotovenie diela odborne spôsobilými osobami. Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť dielo podľa platnej projektovej dokumentácie, v súlade s vydaným ohlásením stavebných úprav a udržiavacích prác a pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov, platných STN noriem, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na dielo, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov. Všetky materiály a technológie použité v procese zhotovovania diela musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov.

6.3	Základným podkladom pre zhotovenie diela je projektová dokumentácia, ktorú objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri preberaní staveniska. Položková špecifikácia diela je stanovená v ocenenom výkaze výmer (Príloha č. 1).

6.4	Stavebný materiál, zariadenia potrebné na zhotovenie diela a technologické zariadenia zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou dohodnutej ceny diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy. Materiály a zariadenia podľa predchádzajúcej vety použité na zhotovenie diela musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 264/1999 Z. z. technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a musia byť v súlade so stanovenými technickými požiadavkami podľa Prílohy č. 1 a projektovou dokumentáciou.

6.5	Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré vzniknú pri zhotovovaní diela v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prípadné škody, poplatky alebo pokuty, ktoré by vznikli zanedbaním povinností zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety uhrádza zhotoviteľ.

6.6	Ak zo strany príslušného správneho orgánu, resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi z dôvodu pochybenia alebo porušenia zákonných povinností na strane zhotoviteľa, je za tieto nároky zodpovedný zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.

6.7	Objednávateľ zodpovedá za to, že podklady odovzdané zhotoviteľovi sú bez právnych a faktických vád.

6.8	Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude zhotovovať počas neprerušenej prevádzky materskej školy prevádzkovaného objednávateľom, pričom obmedzenie bežnej prevádzky materskej školy pri zhotovovaní diela je prípustné výlučne iba v nevyhnutnom minimálnom rozsahu a čase. Uskutočnenie prác spojených so zhotovovaním diela je možné uskutočňovať i počas dní pracovného pokoja, resp. pracovného voľna, v súlade s právnym poriadkom platným v Slovenskej republike. S týmito skutočnosťami zhotoviteľ súhlasí a zaväzuje sa riadiť pokynmi oprávneného zástupcu objednávateľa.

6.9	Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku ako aj za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy. Zhotoviteľ je povinný dbať, aby realizáciou prác nespôsobil škody objednávateľovi ani vlastníkom okolitých nehnuteľností. Prípadné škody z porušenia jeho povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi alebo poškodenú vec uvedie do pôvodného stavu. V prípade, ak uvedenie poškodenej veci do pôvodného stavu nezabezpečí zhotoviteľ, vyhradzuje si objednávateľ právo zabezpečiť uvedenie poškodenej veci do pôvodného stavu na náklady zhotoviteľa.

6.10	Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu spôsobenú na zhotovovanom diele, jeho časti, na priestoroch, kde sa dielo zhotovuje, ako aj na objektoch, v ktorých sa dielo zhotovuje, vrátane škody spôsobnej jeho pracovníkmi alebo zamestnancami, ktorí sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy.

6.11	Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať s maximálnou zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

6.12	Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Do stavebného denníka s dvoma prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, najmä odovzdanie stavebnej pripravenosti, záznamy stavebného dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe a trvale prístupný.

6.13	Objednávateľ je oprávnený vykonávať pri zhotovovaní diela stavebný dozor prostredníctvom poverenej osoby objednávateľa. Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený vykonávať zápisy do stavebného denníka. Osobu oprávnenú vykonávať stavebná dozor a jej právomoci určí objednávateľ osobitným poverením.

6.14	Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k jednotlivým zápisom napísať svoje stanovisko. Ak zhotoviteľ so záznamom objednávateľa nesúhlasí je povinný pripojiť k zápisu	svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre zápisy – námietky objednávateľa voči zápisom zhotoviteľa.

6.15	Zmeny diela možno vykonať len po ich odsúhlasení stavebným dozorom objednávateľa v stavebnom denníku. Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený udeliť súhlas so zmenou diela len po predchádzajúcom prerokovaní a odsúhlasení týchto zmien objednávateľom a projektantom alebo po odsúhlasení týchto zmien na kontrolnej porade. Zmeny diela, ktoré majú vplyv na cenu diela a/alebo termín zhotovenia diela, resp. jednotlivých etáp diela, je možné realizovať až po podpise príslušného dodatku k tejto zmluve v súlade s bodom 12.4 zmluvy.


Článok VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

7.1	Zhotoviteľ odovzdá zhotovené dielo objednávateľovi podľa časového harmonogramu - 
Prílohy č. 2.

7.2	Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 7 pracovných dní pred odovzdaním diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, písomne vyzvať objednávateľa na jeho prevzatie. Následne si zmluvné strany písomne dohodnú presný čas odovzdania a prevzatia diela.

7.3	O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Odovzdávací a preberací protokol sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých po jednom vyhotovení obdržia objednávateľ, zhotoviteľ, projektant a stavebný dozor.

7.4	Najneskôr sedem dni pred uskutočnením preberacieho konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi dva výtlačky projektu skutočného vyhotovenia stavby, revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí je objednávateľ oprávnený odmietnuť prevzatie diela.

7.5	Súčasťou preberacieho konania je vykonanie skúšok a prehliadok diela v zmysle zmluvných a technických parametrov podľa tejto zmluvy a projektovej dokumentácie, najmä zhodnotenie kvality a kvantity vykonaných prác na zhotovenom diele, zistenie vád a nedorobkov. Za riadne ukončenie diela sa považuje, dielo bez vád a nedorobkov, ktoré bude mať zmluvné parametre podľa Prílohy č. 1.

7.6	Objednávateľ má právo dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady diela sú takého charakteru, že užívanie diela, ktorá je predmetom odovzdania a prevzatia, je ohrozené alebo podstatne zhoršené.

7.7	V prípade zistenia takých vád diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené vady diela a spôsob ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a zhotoviteľovi naďalej plynie doba plnenia predmetu zmluvy. Ak týmto spôsobom dôjde k prekročeniu termínu odovzdania diela, dostáva sa zhotoviteľ do omeškania so zhotovením a odovzdaním diela alebo jednotlivej etapy diela. Zhotoviteľ môže opätovne oznámiť ukončenie diela a vyzvať objednávateľa na začatie opätovného preberacieho konania po riadnom odstránení vád. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady v dohodnutej lehote.

7.8	Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného stavu vykonaných prác a prevádzkové predpisy na obsluhu zariadení.

7.9	Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody, poškodenia alebo zničenia na zhotovovanom diele až do odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.

Článok VIII.
ZMLUVNÉ POKUTY a úroky z omeškania

8.1	V prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska podľa Prílohy č. 2 je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- eur za každý deň omeškania.

8.2	V prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením diela podľa Prílohy č. 2 je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- eur za každý deň omeškania.

8.3	Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela alebo ich neodstráni riadne a včas v zmysle článku V zmluvy a bodu 7.7 zmluvy je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- eur za každý deň omeškania a za každú vadu.

8.4	V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

8.5	Uplatnením sankcií podľa tohto článku zmluvy nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody.

Článok IX.
Vyššia moc

9.1	Pre účely tejto zmluvy sa vyššou mocou rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ovplyvniť pri podpisovaní tejto zmluvy, a ktorá znemožňuje realizáciu diela, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.

9.2	Ak by vyššia moc spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov o viac ako 30 kalendárnych dní, zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, prípadne na iných postupoch týkajúcich sa ďalšej realizácie zmluvy.

9.3	Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, na strane ktorej sa vyskytla prekážka vyššej moci, požiada pred uplynutím tejto lehoty druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy alebo o prípadné ukončenie zmluvy.

9.4	V prípade vyššej moci nie je zmluvná strana, ktorej sa vyššia moc priamo týka, v omeškaní s plnením záväzku vyššou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a oprávnená strana nemá nárok na prípadnú zmluvnú pokutu spojenú s omeškaním takejto povinnosti, a to počas trvania vyššej moci, ale len do doby uvedenej v bode 9.3 zmluvy.

Článok X.
Osobitné dojednania

10.1	Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

10.2	V Prílohe č. 4 tejto zmluvy sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch Zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzavierania tejto zmluvy, a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a podiel subdodávok. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 4 tejto zmluvy, a to bezodkladne.

10.3	Zhotoviteľ, subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení zákona č. 38/2017 Z. z..

10.4	Zhotoviteľ vyhlasuje, že zhotoviteľ, jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone jednotlivých prác pri zhotovovaní diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne zhotovenie diela, akoby ho zhotovoval sám.

Článok XI.
Trvanie zmluvy
11.1	Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva môže zaniknúť nasledovnými spôsobmi:
a)	písomnou dohodou zmluvných strán,
b)	písomnou výpoveďou objednávateľa,
c)	odstúpením od zmluvy.

11.2	Objednávateľ môže aj bez uvedenia dôvodu ukončiť zmluvu písomnou výpoveďou s jednomesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená zhotoviteľovi. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo zmluvných strán na úhradu zmluvne dohodnutých sankcií a na náhradu škody.

11.3	Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpiť od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy alebo ak tak stanovuje táto zmluva alebo v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia odstúpenia od zmluvy v listinnej podobe druhej zmluvnej strane.

11.4	Za podstatné porušenie zmluvy sa okrem prípadov výslovne uvedených v zmluve považuje aj :
	neodovzdanie zhotoveného diela v požadovanej kvalite a rozsahu podľa Prílohy č. 1,

omeškanie s dokončením a odovzdaním diela o viac ako 15 kalendárnych dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak,
neodborný a nekvalitný postup zhotoviteľa pri zhotovovaní diela, na ktorý bol zhotoviteľ písomne objednávateľom upozornený,
opakované porušenie akýchkoľvek zmluvných podmienok, a to napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany objednávateľa.

11.5	Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je voči zhotoviteľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.

11.6	V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi náklady spojené so zabezpečením konzervácie rozpracovaného diela, ak je nutná a ostatné súvisiace náklady.

11.7	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán poskytne novému zhotoviteľovi diela súčinnosť.

11.8	Po zániku zmluvy podľa tohto článku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi dielo v stave, v akom sa nachádza ku dňu ukončenia zmluvy spolu so všetkými dokladmi a podkladmi, ktoré prijal od objednávateľa k zhotoveniu diela alebo týkajúce sa zrealizovanej časti diela, atesty, osvedčenia, certifikáty, záručné listy a pod. Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy pripraviť práce vykonané na diele na odovzdanie a prevzatie a vypracovať súpis a vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok. O odovzdaní diela spíšu zmluvné strany zápisnicu, v ktorej uvedú v akom stave je dielo odovzdané a preberané. Podľa údajov v tejto zápisnici vyhotoví zhotoviteľ faktúru v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, ktorou objednávateľovi vyúčtuje skutočne vykonané, odovzdané a prevzaté práce na diele, a to ku dňu zániku zmluvy.

Článok XII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1	Táto zmluva a jej dodatky podliehajú povinnému zverejneniu v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12.2	Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že 
a)	dôjde k podpisu zmluvy o poskytnutí podpory z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 a zverejnením zmluvy v zmysle zákona, a súčasne 
b)	po overení verejného obstarávania príslušným kontrolným orgánom, ktorý predloží verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) správu z overenia/kontroly verejného obstarávania s vyhlásením, že počas overovania/kontroly verejného obstarávania nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi predpismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie.
V opačnom prípade má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy, pričom toto jednostranné odstúpenie nezakladá žiadne právo zhotoviteľovi na plnenie nákladov spojených s týmto verejným obstarávaním.

12.3	Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

12.4	Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami a za dodržania podmienok ustanovených zákonom o verejnom obstarávaní.

12.5	Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).

12.6	Zmluvné strany sa zaväzujú odosielať právne úkony vyhotovené v písomnej forme na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, prípadne na adresy preukázateľne oznámené druhej zmluvnej strane a tieto písomnosti i všetky ostatné poštovné aj iné zásielky riadne preberať a potvrdzovať ich prevzatie. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto zmluvy sa za dátum doručenia akejkoľvek písomnosti objednávateľovi považuje dátum doručenia jej originálneho vyhotovenia na adresu Obecný úrad Kovarce, Kovarce 461.

12.7	Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 dostane objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ.

10.11	Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
	Príloha č.1 – Ocenený výkaz výmer
	Príloha č.2 – Časový harmonogram prác
	Príloha č.3 – Projektová dokumentácia stavby
	Príloha č.4 – Zoznam subdodávateľov
	
10.12	Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, porozumeli mu a túto zmluvu uzavreli v slobodnej vôli, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V ................. dňa.............				V ................. dňa.............




   .................................................                              ..............................................
Objednávateľ                                                      	Zhotoviteľ

