
ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších

predpisov (ďalej len„Obchodný zákonník") a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní")

(ďalej v texte Ien ,,Zm|uva”)

‘
—
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Názov organizácie:

Sídlo organizácie:

Štatutárny orgán:
|čo:
DIČ:
Bankové spojenie:

IBAN:

Zástupca splnomocnený:

na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:

b) a technických:

(ďalej len "Objednávateľ ")

Názov:

Sídlo:

Štatutárny orgán:
Zapísaná v:

IČO:

DIČ:
|č DPH:
Bankové spojenie:

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Ing. Jaroslav Baška, predseda

36126624

2021613275

Štátna pokladnica
SK60 8180 0000 0070 0065 0603

Mgr. Tomáš Baláž

Ing. Roman Sabadka

IZOTECH Group, spol. s r.o.

Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Ing. Ivan Jaroš, konatel'spoločnosti

OR Okresného súdu Trenčín, Odd. Sro, vI. č. 10810/R,

36 301 311

2020182010

SK2020182010

Prima banka Slovensko a.s., Tatra- banka a.s.

IBAN: SK77 5600 0000 0058 0219 6001, SK54 1100 0000 0026 2180 1862

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:

b) technických:

Číslo telefónu:
Číslo faxu:
Email:

(ďalej len ”Zhotovitel'”)

TSK21

lng. Ivan Jaroš, Ing. Andrej Volár

Ing. František Krajčík, Tomáš Labák

+421 32 771 2497

izotech@izotech.sk
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Článok ll.

PREAMBULA

Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania snázvom ”Vytvorenie

podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce" - Výstavba RD s 2

bytovými jednotkami Adamovské Kochanovce.

Zhotoviteľ diela berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy

tvoria súčasť projektu "Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu Domova

sociálnych služieb Adamovské Kochanovce -I. etapa"; kód ITMS 302020Y048 (ďalej len

Projekt) v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program,

ďalej len Program.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy sú

financované spoločne z európskych a štrukturálnych investičných fondov (ďalej len

EŠIF) prostredníctvom Programu, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastných

zdrojov Objednávateľa. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy,

Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup aposkytovať si

požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

Článok |||.

PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvyje zhotovenie diela "Vytvorenie

podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce" — Wstavba RD 5 2

bytovými jednotkami Adamovské Kochanovce. Miesto realizácie diela - Obec

Adamovské Kochanovce, p.č. 342/5. Predmet Zmluvy je detailne špecifikovaný v

Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa

podmienok dohodnutých V tejto Zmluve, podľa projektovej dokumentácie spracovanej V
novembri 2018 generálnym projektantom ADOM, spol. s r.o., Horné Bašty 2, Trnava

917 01, autorom projektu a zodpovedným projektantom Ing. Arch. Viskupičová
Katarína a podľa výkazu výmer, V zmysle Všeobecno—technických požiadaviek,

technologických postupov a Všeobecne záväzných technických postupov, pri dodržaní

platných STN podľa právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, a to V

množstve a cenách uvedených V tejto Zmluve.

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou

predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie

a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii

Projektu potrebné.

Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať

pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa

zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
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Článok IV.

KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez vád a nedostatkov brániacich jeho

riadnemu používaniu.

Článok V.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

v
Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona c. 18/1996 Z.z. o cenách v znení

neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH 741 254,79 eur

DPH 20% 148 250,96 eur

Spolu 889 505,75 eur

Slovom Osemstoosemdeslatdeväťtisíc päťstopäť eur 75/100.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľje povinný:

- ku dňu podpisu Zmluvy vinkulovať na bankovom účte Zhotovitel'a finančné

prostriedky alebo poskytnúť bankovú záruku v prospech Objednávateľa, pričom

jediná podmienka čerpania bankovej záruky bude žiadosť Objednávateľa, a to vo

výške 10 % z ceny za Dielo bez DPH, alebo zložiť na účet objednávateľa (SK06 8180

0000 0070 0055 7097) sumu vo výške 10 % z ceny za Dielo bez DPH ako výkonovú

záruku;

- ku dňu vystavenia poslednej faktúry zložiť na účet objednávateľa (SK06 8180

0000 0070 0055 7097) alebo poskytnúť bankovú záruku v prospech Objednávatel'a

na sumu vo výške 5 % z ceny za Dielo bez DPH ako garančnú zábezpeku. Lehota

splatnosti poslednej faktúry podľa článku 5.12. tejto zmluvy začína plynúť dňom

pripl’sania finančných prostriedkov na účet objednávateľa.

V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách

stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, bude mu výkonová

záruka vo výške 10 % z Ceny za Dielo bez DPH uvoľnená, na základe jeho písomnej

žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení vád a nedorobkov

podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni,

zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa

dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu

odstránenia vád na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou

zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená

o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia vád.

V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a

včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady

Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovl

vznikne, môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V

prípade započítania bude Zhotovitel'ovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca
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Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie
a vykonaní skúšky udbornei spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov usvedčuje. že

Tomáš Labák

22.02.1991
nm'Odený/á

vykonal,»'a skúšku odbornej spôsobilosti podl'a zailqjma SNR C'. 138/1992 Zh.
o autorizovaných architekloch & autm'izovaných srawbných inžiniermi]

v znení neskorších predpisov pre výkon (Šinnosli

stavbyvedúci

s odborným zameraním Pozemné stavby

 

s evidenčným Ču'dom 13751-4210»:

Oprávneníe splnomocňuje \'ykmmvnl' vybrané Cimmsli m výstavbe
podľa zákona Č. 50/1976 Zb. o úzen'mom plánmgmí a gfm-ehmwm poriadku

v znení nmkm'šírh prc—w'lpisrjw.

prof. Dipl.-lng. Dr. Vladimír Benko, PhD.

Predseda SKS!

 

01.04. 2019

Dátum vydania
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