ZMLUVA O DIELO

t. i!.:../zo:-l
uzatvorená podl'a ustanovenia § 536 a násl. Obchodného zákonníka
na dodanie tovaru

Uzatvorená medzi zmluvnými stranami

Názov:
Sídlo:
lČo:
DIČ:
Zastúpenie:
Bankové spojenie:
IBAN:
(d'a

:

Obec Marcelová
Nám, Slobody 1199, 946 32 Marcelová
00306550
2O2LO466B7
Ervin Varga - starosta
Všeobecná úverová banka, a.s,
SKB3 0200 0000 0000 22729142

lej len,,objed návatel^')
a

Názov:
Sídlo:
IČo:
IČ DpH:
Registrácia:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBAN:
(d'alej len,,zhotovitel^')

ISA projekta, s.r.o.

Námestie gen. M. R. Šteránit<a 34tl2
906 13 Brezová pod Bradlom

46lg464t

SK2o23647g7B
OR OS Trenčín,Oddiel: Sro, Vložka číslo:27335lR
Ing. Ivan Bzdúšek,konatel'
Prima banka Slovensko, a,s.
SK35 5600 0000 0026 5402 8001

Článok I

účelzm!uvv
Účelom_te;to zmluvy o dielo je zhotovenie a dodanie plagátu pri implementácii projektu
zOP KZP, prioritnej osi 1 Udržatelhé využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom
rozvoja environmentálnej infraštruktúry, opatrenie 1.1 Investovanie do sektora
odpadového hospodárstva s cielbm sptniť požiadavky environmentátneho acquis Únie a
pokryť potreby, ktoré členskéštáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec

uvedených požiadaviek, špecifický ciel' 1.1,1 Zvýšenie míery zhodnocovania odpadov so
zameraním na ich prípravu na opátovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania
vzniku odpadov;

: Triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko - biologická úprava
komunálnych odpadov
KÓd výzvy : OPKZP-PO l-SC1 1 1-20 16- 10
Názov projektu: Triedený zber komunálnych odpadov v obci Marcelová
KÓd projektu : 31001 1B416

Zameranie

v súlade s informačnými povinnosťami určenými v "Manuáli pre informovanie
a komunikáciu" a Prílohami č.1 a č. 2 pre Operačný pro9ram Kvalita životného
prostredia. Dodanie plagátu minimálne formátu A3, t.j. 42o x 297 mm,

Článok II

predmet zmluvv
.orsuhu a za podmienok dohodnutých

v tejto zmluve
Zhotovitel' sa zavázuje u
dielo odovzdať
vykonané
a
včas
uvr.onuť dielo uvedené v bode 3 tohto článku riadne a
v Čase a mieste uvedenom v článku III tejto zmluvy,
tejto zmluvY,
2, objednávatel,sa zavázuje toto dielo prevziať v súlade s ustanoveniami
iuÓĚtlt zhotovitelbvi dóhodnutú cenu vo výške a spósobom uvedeným v článku IV
tejto zmluvy a poskytnúťzhotovitelbvi súčinnosťpotrebnú na riadne a včasné
vykonanie diela'
olrr tejto
zmltIvv rozumie
roztlmie dodanie
dodanie tovaru, s nazvom predmetu
zmluvy
3. Dielom sa pre Účely
'zafoitn
účelomzískania nenávratného finančnéhopríspevku
zákazky ,,Plagát"
z operáčnóho |rogramu Kvalita životného prostredia (d,alej len ,,dielo")
1.

Článok III

čas a miesto plnenia

1.

Zmluvnéstranysadohodli,žmvar,,Plagát..nazákladedoručenej
a miesto

na
záuaznel oblednávt<y zo strany objednávatela, v ktorej bude určený Čas
plnenie diela.
prostredníctvom
2, Zhotovitel, je povinný odovzdať dielo v mieste sídla objednávatel'a
povereného
príp,
iného
záležitosti,
pre
odborné
svojho koňatel'a atebo zástupcu
zamestnanca.
podPÍsaním Protokolu
3. objednávatel,prevzatie a prehliadku diela potvrdí zhotovitelbvi
potvrdenia,
písomného
o odovzdaní a prevzatí diela, vydaním
prechádza na
4, odovzdaním diela nadobúdá Óo;"onáuute1 k nemu vlastnícke právo a
neho nebezpečenstvo škody na diele.
5. Trvanie zmluvy do 31.12,2O1B

Článok tv

cena a platobné podmienkv

1.

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene_za dielo, ktorá je 30,00 Eur bez DPH,
t.j.36,00 Eur s DPH (slovom tridsaťŠesť),Cenusa objednávatel'zavázuje
po
zhotovitelbvi uhradiť na základe faktúry vystavenej zhotovitelbm do 14 dní
uý.tau"ní faktúry na bankový účetzhotovitel'a uvedený v záhlaví tejto zmluvY.
Článox v
práva a povinnosti zhotovitel'a

1.

Zhotovitel,sazavázu:"ffianídielavšeobecnezáváznéprávne
pre prijímatelbv finančnej
pr"Jňirv v aktuálnom znení, najmá Metodické pokyny

pomoci z op KŽp v aktuálnom znení a ostatné súvisiace predpisy.
s
2, Zhotovite1,1e povlnný riadne a včas zhotoviť a odovzdať dielo v súlade PrísluŠnými
ustanoveniami tejto zmluvy.
nebezPeČenstvo,
3. Zhotovitel, je pořinný vyrónať dielo na svoje náklady a na vlastnédo
jeho Prevzatia
aŽ
zhotovitel'
znáša
Nebezpečeňstvo škody na zhotovovanom diele
objednávatelbm.
informácií
4, Zhotovitel, sa zavázuje zachovať mlčanlivosťa zabezpeČiťutajenie
sú
ktoré
Predmetom
obsiahnutých v podklaloch prevzatých od objednávatel'a,
obchodného ta;omstvá objeánávatei'a. Zhotovitel' nie je oprávnený PouŽiť tieto
podklady na iný účelako je zhotovenie diela.
objednávatel' nesPlní
5. Zhotovitel, :u opiáun"ný- odstúpiť od zmluvy v prípade, ked'
primeranej
poskytnutí
po
pouinno.ť ustanbvenú v čl. VI body 1 a 3 tejto zmluvy ani
lehoty zhotovitelbm.

1.

Článok Vi
práva a povinnosti obiednávatel'a
Objednávatel' je povinný odovzdať zhotovitelbvi bez zbytočnéhoodkladu po
uzatvorení tejto zmluvy všetky podklady potrebné na riadne a včasnévykonanie

diela. Objednávatel'zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov v týchto podkladoch.
2. Objednávatel' je povinný poskytnúťzhotovitelbvi na požiadanie súčinnosťpotrebnú
pre riadne a včasnézhotovenie diela.
J. Objednávatel' je povinný uhradiť zhotovitelbvi sumu uvedenú v čl. IV bod 1 tejto
zmluvy.
4. Objednávatel' je oprávnený odstúpiťod zmluvy. Pre právne účinkyodstúpenia od
zmluvy platia ustanovenia § 349 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok VII

1.

2.

vadv diela
Zmluvné strany sa dohodli , že v prípade výskytu vád diela sa použijúustanovenia
Obchodného zákonníka o vadách diela (§ 560 a nasl.).
V prípade výskytu vád diela je zhotovitel'povinný bezplatne odstrániť vady diela bez
zbytočnéhoodkladu po tom, čo objednávatel' vadu zistil a uplatnil vČas písomne
reklamáciu u zhotovitel'a. Ustanovenie § 562 Obchodného zákonníka nie je týmto
dotknuté.

Článok VIII

1.

ostatné doiednania
je
povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným
Zhotovitel'Projektu
tovarom, službami a stavebnými prácami kedykolVek počas platnosti a ÚČinnosti

Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a
poskytnúť'im všetku potrebnú súčinnosť,Objednávatel' má právo bez akýchkolVek
sankcií odstúpiťod zmluvy so Zhotovitelbm v prípade, kedy ešte nedoŠlok plneniu zo
zmluvy medzi Objednávatelbm a Zhotovitelbm a výsledky administratívnej finanČnej
kontroly Poskytovatel'a neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých
z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
Článok IX

záverečnéustanovenia
1. Zmena tejto zmluvy je možná len na základe písomných dodatkov podpísaných

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, 1 vyhotovenie pre zhotovitel'a a 2
vyhotovenia pre objednávatel'a.
Právne vzťahy neupravené zmluvou sa riadia príslušnýmiustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatnými všeobecne záváznými právnymi predpismi platnými
v Slovenskej republike.
Obe strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali,porozumeli jej a na znak súhlasu
s jej obsahom pripájajú svoje podpisy.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
Táto zmluva nadobúda účinnosťv zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia a zároveň až po splnení odkladacej podmienky,
ktorá spočívav tom, že Riadiaci orgán potvrdí správnosť vykonania verejného
obstarávania objednávatelbm, a to na základe jej Žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančnéhopríspevku v rámci Opatrenia 1.1 Investovanie do sektora
odpadového hospodárstva s cietbm splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie
a pokryť potreby, ktoré členskéštáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad
rámec uvedených požiadaviek, špecifický ciel' 1,1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania

2, Táto
3.

4.
5.

6.

3

/

odPadov so zameraním na ich prípravu na opátovné použitie a recyktáciu a podpora
predchádzania vzniku odpadov.

V Marcelovej, dňa ...l....

objednávatel'

.'...-.':.',.'.,

zhotovitel'

4

