
Prí|oha č.2 Návrh zm|uvy

zMLuVA o PoSKYTNUTí sLuŽes STAVEBNÉHo DozoRu

uzavretá podta $ 261 ods. 2 a $ 269 ods. 2 a nas|' zákona č.51311991 zb'

(obchodného zákonnÍka)

Preambula

Táto zm|uva sa Uzatvá|a ako výs|edok verejného obstarávania V zmys|e zákona 34312015 Z.
z. o verejnom obstarávanÍ a o zmene dop|není niektoých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďa|ej |en ,,zákon o verejnom obstarávaní"). objednávatet na obstaranie predmetu
tejto zm|uvy použi| postup verejného obstarávania - zákazka s nízkou hodnotou.

í. zMLUvNÉ STRANY

0. í. objednávateÍ: obec Se|ice

Sídlo: Sovietskej armády 1 131
Štatutámy orgán: lgor Mandák
|Čo: 00306150
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel: O31 77 92317
E-mail: obecselice@salamon.sk

0.2. PoskytovateF: Tamaškovič s.r.o.

Síd|o: Škotsrá 993, 925 72 se|ice
Štatutárny orgán: |ng. |Van Tamaškovič. konatel
|Čo: 50 462 113
|Č DPH: sK2120333457
Bankové spojenie: Tatra banka a. s'
IBAN: SK731 1000000002946026833
Tel: 0905 143 875
E-mail: ivan@tamaskovic. sk

2. VýcHoD|sKovÉ PoDKLADY A ÚDAJE

2.1 Východiskové údaje:

Názov predmetu zm|uvy: stavebný dozor projektu ZniŽenie energetickej náročnosti
verejných budov - obecný úrad Se|ice

Názov stavby: obecný úrad Selice

2..1 .í Miesto Vykonania: obec Se|ice
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,/ 3. PREDMET ZMLUVY

3..1 Poskýovatel sa zavázuje Vykonat' pre objednávatela vo vlastnom mene vlýkon
stavebného dozora pri rea|izácií stavby podla bodu 2..1 v zmys|e projektovej
dokumentácie s nas|edovnou náp|ňou činnosti:

. oboznámenie sa s podk|admi zhotovitela, podťa ktoých stavbu rea|izuje,

o Prevzatie a odovzdanie staveniska.

. Kontro|a dodrŽiavania podmienok stavebných povo|ení a opatrení štátneho
staVebného dohfadu počas reaIizácie stavby

l Zabezpečiť zhotovitelovi spo|uprácu s projektantom pri zabezpeěení sú|adu
vykonávaných prác a dodávok s projektom stavby v rámci výkonu jeho
autorského dozoru

. Kontro|a dop|ňovania a zakreslovania zmien do projektovej dokumentácie,
podÍa ktorej sa stavba rea|izuje, ktoré vykonáva zhotoviteÍ

. Kontro|a zhotovitelom predk|adaných dodatkov a zmien projektu

. Kontro|a vecnej a cenovej správnosti a úp|nosti oceňovacích podk|adov
a p|atobných dok|adov, ich sÚ|ad s podmienkami zm|uvy

. Kontró|a ých častí die|a, ktoré budú v ďa|šom postupe zakýé a|ebo sa stanú
neprístupnými

. Kontro|a postupu prác podla časového harmonogramu

. Kontro|a kva|ity vykonaných prác a dodávok (certifikáty' atesty, protokoly
a pod.)

. S|edovanie vedenia stavebného denníka v sú|ade so zm|uvnými podmienkami
a Stavebným zákonom

. Kontro|a riadneho usk|adnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcii

. spo|Upracovať pri príprave dok|adov pre záverečné hodnotenie stavby

. Kontrola vypratania staveniska

4. CAS PLNENIA

4.1 Termíny p|nenia predmetu zm|uvy podta č|. 3. sú nas|edovné:

4.1'1 Termín začatia výkonu stavebného dozoru: dňom začatia rea|izácie stavby uvedenej v
2. 'l . tejto zmluvy

4.1.2 Termín ukončenia výkonu stavebného dozoru: dňom ukončenia rea|izácie stavbv
uvedenej v 2. 1. tejto zmluvy

4. í .3 Doba rea|izácie stavby V zmys|e Zm|uvy o die|o predstavuje predbeŽne 45 dní.

5. CENA

5.1 Cena za výkon ěinnosti stavebného dozoru pod|'a č|. 3 tejto zm|uvy predstavuje:

bez DPH
DPH 20 oÁ
vrátane DPH
slovom:
hodnoty.

800,- Eur
í 60,- Eur
960,- Eur
deváťsto šest'desiat eur Vrátane dane z pridanej
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6 . í

b.z

7.1

6. FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za poskytnuté s|užby bude uhradená na zák|ade fakúr, vystavovaných
pravide|ne ku ,l5' dňu ka|endárneho mesiaca za činnosti wkonávané v
predchádzajúcom kaIendárnom mesiaci' Faktúry musia spíňat všeíky ná|eŽitosti
daňového dok|adu a ich súčasťou musí byt'súpis poskýnutých s|užieb odsúh|asený
oboma zmIuvnými slranami

Faktúra musí obsahovať najmá tieto údaje:

označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, síd|o;
čísIo faktúry;
deň odos|ania a deň sp|atnosti faktúry;
označenie peňaŽného ústavu a čís|o účtu, na ktoryi sa má p|atiť;
Íakturovanú sumu;
označenie predmetu zmluvy;
podpis oprávnenej osoby;
zák|ad dane, jednotkovú cenu bez dane
sadzbu dane a|ebo údaj o os|obodení od dane;
výšku dane ce|kom v EUR.
|TMs kód:

7. zoDPovEDNosŤzAVADY

PoskytovateÍ zodpovedá za to, že predmet tejto zm|uvy je vykonaný podta podmienok
dojednaných Vzm|uve na úrovni vzmys|e p|atných sTN, závázných vyh|ášok
a právnych predpisov'

8. SANKCIE

Za omeškanie p|nenia predmetu tejto zm|uvy móŽe objednávatet poŽadovať od
poskytovate|'a zap|atenie zm|uvnej pokuty a to vo výške 0,05 o/oz dohodnutej ceny
Vrátane DPH pod|'a č|. 5 zm|uvy za kaŽdý deň z omeškania.
Za omeškanie s úhradou faktúry móŽe poskytovatel poŽadovať zap|atenie úroku
z omeškania a to vo výške 0,05 % z faKurovanej sumy uvedenej vo faktúre za každÝ
deň omeškania.

9. VYŠŠ|A Moc

Pre úče|y tejto zm|uvy sa za Vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závis|é od
vó|e zm|uvných strán a ani ich nemóžu zm|uvné strany ovp|Wniť, napr. vojna,
mobiIizácia, povstanie, Žive|né pohromy atď.

9.2 Ak sa sp|nenie tejto zm|uvy stane nemoŽným do 2 mesiacov od Vyskytnutia sa
vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvo|ať na Vyššiu moc poŽiada druhú
stranu o Úpravu zm|uvy vo vzťahu k predmetu, cene a času p|nenia. Ak nedójde
k dohode' má strana, ktorá sa odvo|a|a na vyššiu moc práVo odstúpiť od zm|uvy.
Učinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane'

.IO. OSTATNE USTANOVENIA

10.1 Poskýovatel sa zavezqe priebeŽne informovať objednávatela o stave
rozpracovanosti stavby na dohodnutých kontro|ných dňoch, ktoré sa budú
uskutočňovať za prítomnosti zodpovedných osób. Kontro|ných dní sa zúčastnia

8 .1

8.2

9.1
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zástupcovia objednávatela vo veciach technických a nimi prizvané osoby,
poskýovatel - stavebný dozor, zhotoviteť stavby a určení subdodávate|ia. Zápis
z kontro|ného dňa zaisťuje poskytovateÍ. Závery z kontro|ných dní sú pre obe
strany závázné, nemóžu však samé o sebe meniť a|ebo dop|ňovať ustanovenia
tejto zmluvy.

10'2 objednávatel sa zavázuje oznámiť poskytovateÍovi písomnou formou termín
začatia re a|izác ie stavby.

10.3 objednávatel a poskýovatel sa zavázujú, Že obchodné a technické informácie,
ktoré im bo|i zverené, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súh|asu
druhej zm|uvnej strany a tieto informácie nepouŽijÚ pre iné úče|y, ako pre p|nenie
podmienok tejto zm|uvy, s výnimkou povinností objednávatela v zmys|e zákona
21112001 Z' z' v znení neskorších predpisov.

10'4 Zm|wné strany sa dohod|i, Že odstúpenie od zm|uvy je moŽné vykonať
písomným oznámením niektorej zo zm|uvných strán, pričom uýpovedná |ehota je
15 ka|endárnych dní odo dňa písomného odos|ania oznámenia o odstúpení od
zm|uvy. Počas uýpovednej |ehoý si zm|uvné strany plnia Všetky svoje povinnosti
podta p|atnej zm|uvy. Zm|uva končí p|atnosť Up|ynutím vtýpovednej |ehoý bez
akéhokofuek nároku zm|uvných strán na náhrady a|ebo sankcie z titu|u
vypovedania zmluvy.

10.5' Poskýovatel je povinný strpieť výkon kontro|y/auditu/overovania súvisiaceho s
dodávaným tovarom, prácami a s|uŽbami kedykolvek počas p|atnosti a účinnosti
zm|uvy o NFP' a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť.

í 0.6. Poskýovatel sa zavázuje, Že ak Riadiaci orgán (Ministerstvo životného prostredia
S|ovenskej repub|iky a jeho oprávnené inštitúcie) vyzve objednávatela na
pred|oŽenie dok|adov v rámci rea|izácie diela, o ktoých táto zm|uva nepojednáva,
je zhotovitel povinný na poŽiadanie takéto dokIady predIoŽiť objednávateÍovi.

10.7. Poskýovatel čestne vyh|asuje, Že má oprávnenie vykonávať Živnosť v rozsahu, v
akom si to vyŽaduje táto zm|uva.

1 0.8. Poskytovatel čestne vyh|asuje, Že ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto zm|uvy nie
je v |ikvidácii' nie je na neho vyh|ásený konkurz, nemá vedomosť o tom, že by na
neho bo| na prís|ušnom súde podaný náVrh na vyh|ásenie konkurzu. V prípade,
Že bude kedykoÍvek zistený opak tohto vyh|ásenia, táto zm|uva je od začiatku
nep|atná a V takom prÍpade je objednávatel oprávnený poŽadovať od zhotovitela
zap|atenie zm|uvnej pokuty vo výške 5% z dohodnutej ceny s DPH v zmys|e
č|ánku 5. bodu 5.1. tejto zm|uvy.

í1. zÁVEREčNÉ USTANoVENtA

11.1 Zm|uva nadobúda p|atnosť dňom podpisu tejto zm|uvy oboma zm|uvnými
stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia'

11.2Yzťahy, ktoré nie sú qis|ovne upravené V tejto zm|Uve, sa budú riadiť prís|ušnými
ustanoveniami pIatných právnych predpisov najmá obchodného zákonníka.

í 1.3 Zm|uvné strany vyh|asujú, Že zm|uvu uzavre|i s|obodne aváŽne, prečíta|i ju' jej
obsahu porozume|i a na znak súh|asu ju v|astnoručne podpísa|i na to oprávnení
zástupcovia zmIuvných strán'

11.4 Zm|uvu moŽno zmeniť a|ebo dop|niť |en formou písomných dodatkov, a to po
predchádzajúcej dohode zmIuvných strán.
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.1 1.5 Táto zmluva je vypracovaná vo štyroch vyhotoveniach, z ktoných dve si ponechá
objednávatet a dve poskytovatel.

V . . . ' . . . . . . . . . . .  dňa . . . . . . . . . . . . . ' . :V Se| ic iach dňa23'11.2016

Za ZhotoviteÍa:

Ivan Tamaškovič

V Se|iciach, dňa 23.11'2016


