;;

uzatvorená v Wade

zmluva

(:

dielu

535 a nasl zákma č. 513/1951 Zb. Obchodného zakonnika (dake)

ďen

.,zmluva“)

Čisb zmmvy omednávaleťa'

:.
zmluvné strany
obec vanixánsk. Ľupči

Obecný úrad Pamzánska Ľupča, pamanska Ľupča 147,
012 15 Farmár-ska Lupča
Bc. Ladlslav
, statusu obce

mam

zasmoen'

Bankové svojeme,

Puma banka a.s.
sean nano ume 0757
00315655

sm

IBAN.

[čo .
mc,

muz

znznsaxsm

Telefón'

eman:

M

(dam len „objednávacem

ERSYAV, s

na

cmton'nu 561/45, mo ua Žvhna
namav Saška _ konateV
OR os \( žnme, vn vlužke mam/L.
36 744 571
2922338857

sídle

|<

zastúpený:

lán»;
xčo:

mč
IČ DPH:

“2022333357

Bankmé Smieme:

Tatrabanka, a s,
1100 0000 0026 2285 3721
+421901537525

sm

IBAN:

Terefón:
e-man,
(ďalej \en „mmm/wer“)

Omednávalď a

442x9042595n5
scarustaainpamzanskalupca cum

ersvaersxav

sk

mamm sa dam; spomína označujú a] ako „zmluvné strany“,
II.

1,

Prelmhuli

Zmluvné Strany uzatvarajú mm zmluvu na základe víťazne] ponuky zhamvnlel'a v rámu postupu
verejnéhn obstarávateľa (v (81m zmmve uvedenému aku objednávateľ) DH zákalke s nízkou hmmm
reallzavanej podľa lákzma č. 343/2015 Z] o verejnom ohsurávam' a O zmene a domnení mekmrým
zákonov.

lll.

Predmet zmluvy
vykonať pre objedná/steh dielo ; "án/nm: „obetné múzeum

L Zhomv/Keľ sa

ZBVEIIAJE
v Pamzánskej
Ľupčř' (:!an snom \en ako „meb") Spočŕvajtke V zhmmenĺ slavby, a to podľa šoecmkáue v pn'mhe Č.
Cenová ponukarncenený výkaz výmer v rama pneskumu nnu avponne č.2
:
pmjekmvá

i

i

dokumentace,
2.

ZhutuvueV sa zavazuje mao wkonar vo vlasmom mena a na v?asmú zodpovedwšťa OmednávateV sa
zaväzuje nadne a včas vykonané amo prevzal; a zaplauť zaň dohodnutú cenu.

Vpn'pade pnmšEma unvmnDSLí mnmvltela uvedených
omednávatev GDrávmzný m1 zmmvy akamžne Ddslúpn'

„mam

1

az

tohto aanku zmluvy, Je

xv.

'lermín manania diela

Zmluvné suany sa dohudll na naslednvných termínoch vykunamz mna

,»

mín začat

—

deň nasledujúci pu dul mnmnmia účimms
najneskôr do 12 mslacov ud nzdohudnutii

termín uknncema.

n'-

"nosti zmluvy

Termlnv stanovené v bode 1. wmv článku zmluvy sa môžu predlžovat o čas prekážck (Vyšla moc
podla článku lu lem zmluvy) na strane ohjmnavatel'a, a to na zaklade vznjumne) dohody zmluvných
strán dodatkom k [€le zmluve
Wkunanl'm drela sa na účely tejto zmluvv rozumle vvkonanre dlela v súlade so zmluvou, alebo
následná spôsobllnsť pre uspešne' ukončenle preberamehc konanla (pdnvzdanle drala otneona'vatel'ovr
na zaklade preoeracmho promkolu), vratane odovzdanla dokladov potvrdzujúclch kvalrtu a tecnnlare'
parametre anela (revízne surávy, atest—v a cerunka'ty, doklady (: likvidául odpadov, doklady ozhode
zabudovaných výmbkm/J v rama vykonanra dlela sa zhotovllel' zaroven zavazuye uskotočnrr všetky
úpravy, ktoré budú poueone za úŕllum uvedenla orlesmmv, kde pode dlelo vykonavat do pôvodného
sravu.

v.

cena diela

cena za vvkoname drela Je určená na zaklade výsledku verelneno nostara'vanlo, vsulade s vltazrmu
ponukou zhotovltel'a naeleoovne
!Je/la bez mm
DPH 211%

37551, 55 E

een: celkom : mw

slova/vl:

7.510,53

€

45.063,15 €

štvrrdsalpanrsrls'esrdeoaml eur, asemnást'vellmv

(ďalej a;„zena za vykonarlle dle/i")

znotovrtel' sa zavazuye, Že (Ena za Wkoname drela je kpneurá a nemenná, a že sú v na. zahrnuté
všetky nákladv potrebné pre vvkunanle mela, a že dielo za túto renu zreallzuje v súlade so zmluvou, v
požadovanej kvallle, a po dodnarrl príslušných pra'vnvcn oredprsov a sm.

vr.

ranno-o. a splatnosť ceny

opymnavater zaplau zhmovlremvr tznu za vykaname dlela na zaklade faktury vyslovene, zhntuvrtel'om.
Zhomvltel' ;e opravnenv' vystavlt faktúru az po odovzdanl a prevzau' mela omednavatelom,
po
podprse prebelaoehu protokolu (súčasťou preperaoeno protokolu musl byl mzpls prac a tovarov)
zmluvne ;tranv 5. ako sposob platov donodll bezhulevostný prevod na učet znotovltela uvedeny

u

v zanlavl zmluvy

Splatnost fakrurv Je do 30 dní od domóenra faktúry nhjednávatzl'uvl. Dňom únroov
faktumvane] sumv z účtu abyednávaleľa v prospecn účtu znotovltera.

ye

den odprsanra

Faktúra musí spĺňať náležlmstl daňového a účtovném dokladu v súlade s Dlatnýml právnvml predplsmr,
najma so zákonom zák č. 222/2004 Zz eDPH, vznenl neskoršl'ch predorsov, amusl opsanovat
urlglnálny podpis Wslavuyúce] soany aoznačemc člsla zmluvy omednavatela Pnluhou faktúry ya
podplsanv' preberacĺ protokol

Vprlpade, ze faktura neblme ubSahuvať náležupsrl duhednulé v odseku 3 mm článku zmluvv, Je
omednavatel' opravnený fakturu vrotrt' pez zaplatenia oora'vnenym varením iaktúrv prestava plynúť
lehota splamosu, a táto plvnre oelá odo dna doručenla upravene) lnovej) faktúry

vn.

Odovnhni: staven eka

Objednávalel odovzdá zhntuvltel'm/l suvenlskn za'prsnnne a prlesmmva vymedzené
Wkonávanla dlela

vdeň zača'

vn

Vvknnauie diela

Objednávatel'je oprávnený kontrolovat znolovltela pu vvkona'vanl dlela, a zhomvrtera upozornrt' na
prípadné vady s požradavkou lrh odstranema v primerane] lehote
Zamesmaocr objednávalel'a mozu vstupovať na slavenlsko len onklal' sú poverenl funkoou stavebného
dozoru alebo mol-l kontrolnou a dozornou člnnosmu.
znowvltel' vsulade splatnvml provnvml predplsm. sa vplne) nnere zodpovedá za Dožlamu
bezpečnosť, za ponadok na slavem5ku, llkvldácm odpadov, ako a] za hCZDEÉnoŠť omranu zdravo
všetkých osôb,
sa slano vedomlm aopra'vnene zdržlavajl'l vpneswre stavenrska & za

má

;

zabezpečenle ích vybavena D(hrannýml oramvnýrní pomorkarní. Ďalej zhotoviteľ sa zavazuíe
dodám/ať hygltmcké dredplsy a zabezpečřľ smvemsko Z hľadlskn bezpeůmsn práce ako a) hlásmle
neoezpec'ne) udalosu, závažne) pnemyselneí navarle aoracovne'no a meno úrazu, ako a] predpísy
ochrany žívoma'no Drvstredla.
ye znpmvner
zakona
prŕslušné
z
na
o sozv č 124/2005
organy
pdvlnný vykonať ohlasovaeíu povínnosr v zmysle
azabemečrť ostatné pov-nnosu vyplýval-ice z uvedenýdl pmdplwv vznlk íeíoo udalosu ye zlmovnal
povlnny' mned oznámiť a, omedrlávalelovl s celom zabazpaéeno dblektivneno wšetrenía..

vprípade vzníku rnímonaone, udalosll (pracovný uraz, požiar) počas vykonávame dlela,

z

musía vykonavar lamestnann zkomvnera alebo jeho suododávaoel'ov, ktorí majú
pfíslušrlú kvallňkáclu. Zhowvltel' pred začall'm prác predloží objednavatel'ovl doklad o opravneni
vykonať melo, doklad o školení zamestnancov z nov, resp. preukaz, osvedéeme a doklad o ůnmsu
Objednávatel' pred začatim prac vykoná poučeníe :: BOZP a DOVE

všem odoorne' praze

Omwnávatel' Je oprávnený kontrolovať doorzíavaníe BOZP znolovuel'orn, avprípade ak dáme
k porušenlu predpísov BOZP znomvllel'orn, polastavlť vykonávame dlela, aleoo okamille odstúpiť od
zrnluvy.

zhotovítek le ppvlnný prevka'zalel'na upozomír ohledna'valera na riziká vyplývajúce z vykona'varua díela.
znolovkel sa zavazuíe neposkodír svujml annosrou objekty objednávatela
Zodpovednosť za prípadmi Škodu, která vznlkne na dlele Člnnnsťuu zhuluvlkel'a alebo
v pneoenu realízacíe znáša znomvner

Wšnu mocou

zmmvízel' ndnvmá melo objednávateľuvl, a objednávatel' Je povlnný (ladne a včas vykonané dlelo bez
vad prevzatí Objednávateľ môže prevzíar a] dlelo, ktoré má drobné vady, nebvámace leno rladnemu
užívanlu, a dohodnúť so Úmluvlleľam lehotu na I:" odstránenle

m znomvlzel' Je pomnny' pisomne oznamír omedna'vaceloví naynuskůr 7 dní vopred, kedy nude dldn
prlpravené na preberaee konaníe.
11.

thuvltel Je povlrmý prípravlr a predlozír objednávamĺvvl pred začatím preberaeíelío konama
potrebne doklady, najm
a) záplsnue a osvedčenía :: vykonaným skúškach puužllých materlálov
o) ostatné doklady podľa prislnšny'dl STN
() revízne spravy, atesty a cemí'lkátv, doklady o zhode Zabuduvanych vy'rookov
d) mzpís prác a tovarov
suany pn odovzdaní a prenall' díela splšv protokol ondavzdam'aprevzatidlela koory
bude podpísaný povereným» zamestnancom oboch zmluvným suan v protokole musí ohyednavateĺ
wslovne prehlásiť íí díelo preberá aleoo me a pukkal' níe, zaky'en dovodov melo sa povazuje za
odovzdane a prevzaté,
preberacle koname uspesne ukončené ekamlhcm podpísu preberaaeho
promkolu zo slrany omednavatel'a, v Ktorom vyhlasí, že díelo preoerax

12. Zmluvne

„.

13. melo oude objednávalel'um prevzaté a) v prípade, že vodovzdavacom a preoeraeom promkple oudu
uvedené vady, ktoré sarný osebe aní v spoíení s lnýrnl nepránra plynule) a bezpečnel prevadzke
(užil/amu) Tlem zlavne vady a nedorooky musía oýr uvedené v pramkule o odovzdaní a prevzatí dlela

so slanoveníní termínu ím odstránema.

Kvallte, rozsahu a parameoocn mela stanovených (oute zmluvou, a
všeobecne zavaznym. temnírkýml norrnarní a predpísm melo má zároveň vady, ak vykanarlla díela
nezodpoveda vy'sledku určenému vzmluve, za podmienok urřhnýdw v 5550 anasl. obchodného

N. vadou sa

mzumke odchýlka

v

lákonm'ka.

sa zavazuíe mela vykonar v súlade s príslušným plamymí pra'vnynn predpísmí sk,
príslušnýíní sm a kaávadml vyhláškamí, Ktore sa na vykonaníe dlela vzranuíu, nayná vyhláškou
&. 147/2013 Z.zv, ktorou sa uszaoovínd pooroonoso na zalsleme bezpečnustl a ochrany zdrava pn
slaveonycn pracam a práíach s nínv suvísracícn a podrobnnstl o ndhame] sposomloso na výkon
mekwrýdl pramvny'dl člnom. pokíal porušením (ýcmu puvlnnasti znolovílel'a vzníkne
ebyednávaleľovl akákol'vek škoda, znáša všetky vlnlknulé naklady zhotovitel'.

15 Zhorwltel'

dodavatel predmetným prác nude potreoovar navýšlť
realrza'ou
medmemých
prác,
v ukomxo prípade zamestná na real. clu predmetných
kapaclly
svoje
pre
prác osooy dlhudobu nezamestnane' v meste realllácle predmetnej zakazky (ooec, okres, vucl,

15 znotovrtel sa oavazuje, ze v prípade, ak ako

17

v prípade, že zhotovltel' reallzuje predmetnu zákazku

v otto. z Atlasu romskych komunít zon, sa
znotovroer zavozuje, že požladavku na uplotnenle sooa'lneno aspmu uvedenú vyššle, bude podľa
Partnerske) dohody SR na roky zím , zozn uplatnovat vo vzranu k lnkluzn Marg-nallzovaných
romskycn komunít (ďalej len „MRK“), tj. pn zákazkázll reallwvarlych v obaloch z Atlasu rómskych
komunít 1013, ouoe sooálne hloorsko uplalr'luvať vo wťahu k rnklu Mrak, Atlas rómskych komunít
2013 (hm:llwwwmlnwslwauasýzon) Forma zamestnanra týchto osôb hre je určená, t.j môže sa
jednať o pracovný pomer na kraršĺ Dracavný čas (na dubu určitú aleoo neurútúl, o donodu o praoaon
vykonávaných mrmo pracovného pomeru atol.

ls. zhotovltel sa zavazuye strplet

výkon kontroly/auonuloverovanlo suvrslaoeho s realrzovanýmr prácaml
kedykoľvek počas platnost. a učlnnostl zmluvy o poskytnutí NFP, ktoru uzatvorí oojeonávatel
(p ímaten, a to oprávneným osooaml o poskytnur Im všetku patreonu súannosľ. oprávneným
osobam na výkon kontroly/audlttr sú najma
a) Pôduhwspudárska platoone agentura ako ooskytovatel nenavratneno únanc'ne'íro
prispel/Ku z Programu rozvoja vldleka SR zom zozn,
o) utvar násleonej nnaoenej kontroly a nlml poverene osooy,
:) Najvyšší kontrolný úrad sa, pri ušné správa ňnawčnej kontroly, Cenmkačný organ a
nlrnl poverené osooy,
al orgán audrtu, )el'm spolupracujúce mgárlv a ním poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcov-a Europskej kornrsle a Europskeho dvora audítorov,
() Omby prízvane' mgánml uvedeným. v písmene a) až aj v súlade s príslušnýmr pra'vnymr
Dledvlslrll SRo EÚ,
9) M stna akčná skuplna oz stredný LlDIOVr
h) Minlsterstvo Pôduhmpodármz a Reuma vrareka SR
_

xx.

ulwvednnsť za vody

1

znomvrter zodpovedá za vady vznlknute na drele ním zreahzovanorn, ktoré ma drelo v čase jeho
odovzdanla, ako aj za vedy, ktore sa vyskymu po prevzatí drela v zmysle 5 550 a nasl. Obchudného
zakonnika, a ktore vzmklí z dôvodu porušenia oovlnnosti znoltovlkel'a.

z

záručná lehota na leo zrealrzovane' zhotovnelom je sa meslaoov, ozačl'na plynuk dňom odovzdama
orevzana mela (podprs preperameho protokolu). Záručná lehota však neplyrne včase, počas ktorého
oojedna'vater nemohol melo užívat pre vady dlela, za ktoré zodpovedá znotov-tel'
a

3

Pnklal' sa počas záručnej lehoty na dlele vyskytne voda, je opjednávatel ponnny' ju oaz zpvtor'aje'ho
odkladu po zrspení písomne uplalnlť uznotovrtera (reklamécla) za písomne uplatnenle vody sa
povazuje aj uplatnenre vaoy prostredníctvom emerlu na adresu znomvnera uveoem'r v záhlaví Zmluvyv
Vreklamácll musí byť vada popísaná. Zhotnvltel' je povrnný bezplatne udslrárllť vadu reklamovanu
(uplatnenú) vsulade stouto zmluvou, vlenote sronovenej na základe oonody zmluvným strán,
v opačnom prípaae je objednával/ef oprávnený od zmluvy odstuprr. oojedna'valel' je pavlnný umoznlr
znooovrtarovl prístup do pnestorov, kde sa majú reklamovane vady oostraňovar. Opresrlom řasevum
postupe oosoanovanra záručnych vád sa zmluvne ;trany donoanu písomne, VZávlslostl od povahy
vody. Vprr'pade ak je vada rleodshámlel'ná re objednával/el oprávnený udstúplť od zmluvy oez
poskytnutra amamčnej lehoty na ,q oosoánenre

4.

zhotovlter nehastupl koostra'nenru oprevnene reklamovanej vady vdohounulom termíne, je
oojeonávateí' oprávnený poverrr odstránením vady mú oooornu orgamzáuu (nnnul vsetky takto
vznrknute náklady je zholovltel' povrnný objednávatel'ovr uhradlť, a to do výšky ceny porovnaternýon
prác za pnmvnalel'nych obchodných podmlenok, ako py roh vykonaval zhotoviteľ
Ak

x.

Vyššia moc

1

Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu rnos považujú prípady, ktore nre srl závlslt, am ich nemozu
ovulvvnlť zmluvné strany, nam vojna, mublllzácla, povstane, žlvelné pohromy. Za wššlu moc sa
považujú aj ooveternostne poomrenky znemožnujuee nadne plnerlle rrnluvv

xl.

ukončenie plne-los“ zmluvy

Platnosť zmluvy le možné ukončlť na základe:
> vzálomrle uzavrete) pisomne] dohady
» odslúpenlm od zmluvy odsulplr od zmluvy le DDravnená ktorékoWek zmluvná mana \! pripade
podslatrlém porušenla Dovlnlloslí mnovených zmluvou dmhuu zmluvnnu soanou, za poaslalné
pamšenle oovmnosn' sa považuje nalma neplnenle povinnosu' Wvlvvall'mdl z čl, nl., lv, vm,
a lx. zmluvy.
Odstúpenle od zmluvy musl oyr uznámellé pisomnel Voestúpelli musl oyr uvedeny dům, pre kmrý
suana odstupuje od zmluvy odstúpením od zmluvy zmluva zamká dňom domdema prejavu vola
oprávnene] snany druhe] zmluvne] strane
odslupenl'ln od zmluvy zanikajú všelky práva a povmnosu sofm zo zmluvy, okrom námkov na náhradu
soosooenq škody (vylmúc prípad nárokov zllomvlml'a na náhradu škody, nok-al k odstúpeniu od
zmluvy došlo z dôvodov na snane znolovllel'a) o narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné
sankcle.

xn.

sar-km

von'pade, ie Zhomvlleľ neoodrž; čas Dlnema dnhndlluty' vlello zmluve, objednávatel' má ura'lm
účtovať ll'lomvllel'uvl zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zcony za vykonanle dlzla za každy deň

omeškama

xm.

láverečné ushnweni-

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom )el pooplsu oboma zmluvny'nu stranaml a učlnnosr dňom
nasleuulunm po dm lu, zverelnellla podl'a zákona č ses/zom Z.z.
Pnklal' nebola v zmluve dohodnuté meča Iné, riadia sa právne yzrolly a pomery zo zmluvy vyplývajúce
a vzlllkajlloa Obmudnym zakonmkom. Pre všem máva & oonnnosn neupravené mum zmluvou olaua
ušlalmvellla Dbchudnéhu zákonníka a zákona 5 5011975 zo. o územnum planovanl a slaveonom
ponadku (stavebný zakon), v znení ]ehn neskurs ch zmlen a doplnkov.

Zmluvné strany sa uonodll, ža za'vazky

z

(Elm zmluvy prechádzali al na

nm

právnych násmocov

úbestul'o zmluvy ľýmlo vynlasulú, že sa 5 [cum zmluvou riadne oboznamlll, laloa zmluva zodooveda' lch
slubodllel vóll, uzatvárali lu dobrovolne a na znak súhlasu slel ohsahum ]u podplsujlĺl.
Zmluva Je vyvracal/ana

vynomvema a zhotovlteľ

Vllud'l rwrlocellnych vynolovenlacn,

l Vyhotoverllev

Táta zmluva je povlnne zverejňuvaná podl'a

k lllĺumlanám a o zmene a duplrlenl' meklory'cll

; sa zákona
zákonov

c

z

ktorým umednávmľ nadobudne z
211/1000 Z.z. oslobcdnem pll'slupe

Zmluvné suany vyslovne sunlasla so zverejnením (21m zmluvy v je] plnom rozsahu vrátane prlloll,
v Centrálnom regism zmluv vedenom na urade vlády SR
Zmluvné strany sa dol-odll, že všaky pliomnush, kmfe' ma dovuarlouue dolučovať vzmysle (81m
zmluvy, ako a] po Je] skondeni ledna zmluvná strana druhe] zmluvne] strane, budú ddmdované na
adlsu uveoznu v záhlavl' zmluvy
vlsomnosn ouou doručované usuhrle alebo nmsueonlmom pošty depomčelle, pnčum záslelka
(
mnosn sa bude pnvažnvat za doručerlu dnom je] prevzatla adresátum a zmluvnou su.-mou, dňom,
kzdy zmluvná mana odmietne wsnblle ooružovanu aleoo našmu mručuvanu záslelku prevzlar, alebo
dnom, kedy Došla vráh domoovanu záslelku odosielajúce] zmluvne] strane ako nuvyzouana' v mame,
(mozno) lehote alebo s oznamcnl'm adresát neznámy, prípadne ako Záslelku nedmuřon .

m Vprípade kedy vsulade so zmluvou je mužná narušovanie

fwmou emallnve] pošty, sa
olsomnosr/dokumonl puvažuje za doručený okammom domoama potvrdena odoluče
emallu
odoslelaluoej zmluvne] suano
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Zmenu adresy na doručovanie Je kterékoWek Zmluvná strana povinná oznámiť druhe; zmluvne) strane
bez zbytočného mnam-.
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Zmluvné strany sa dohodli,

Že nám

zmmva a všetky vzťahy

z

ne] vywvvalúce aleb-= s

M sův'smce

(vrátane akmsonckým právnym mam, zodpovedmsmých právnym vzťahov a právnych vzťahav
z bezdôvudnéhn obohatenia), fauna zmluvy, nmežnosu m\uvy. platnosť zmluvy, účinnosť zmmvy ako

a] pfávne násladkv m" prípadne] neplatnostl slabne neúemnost», sa spravujú právnym poriadkom
Slavenskq vepumky 5 m bez zreteľa na jeho kallzne normy.
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