ZMLUVA O DIELO
Č.1/2020/ZD
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

čI. I
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Obec Modra nad Cirochou
Modra nad Cirochou 111
067 82 Modra nad Cirochou
IČO: 00323250
DIČ: 2021232763
v zastúpení: Ing. Mgr. Ondrej Milčo, starosta obce

a
Zhotoviteľ:

ORDAN s.r.o.
Partizánska 422/37
067 83 Kamenica nad Cirochou
IČO: 51165457
IC DPH: SK2120615497
v zastúpení: Daniel Orendáč
Zapísaný v OR okresného súdu Prešov, vložka č.
35355/P

čI. II
Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje, že pre objednávateľa zrealizuje:
- demontáž doterajšieho verejného osvetlenia,
- demontáž rozvádzača verejného osvetlenia,
- montáž nového verejného osvetlenia v počte 103 ks,
- montáž rozvádzača verejného osvetlenia mimo stožiar MN distribučnej
sústavy.
(ďalej len „predmet zmluvy“)
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi všetky požadované
podklady k výkonu prác na predmete tejto zmluvy.

čI. III
Cena a platobné podmienky
1. Dohodnutá cena za predmet zmluvy je 13 193,28 Eur (cena je vrátane DPH).
2. Zhotoviteľ vystaví faktúru za skutočne prevedené práce.
3. V prípade, že zhotoviteľ vykoná práce v menšom rozsahu, ako je uvedené v
cenovej ponuke (Výkaz - výmer) – príloha č. 1, bude dohodnutá cena znížená
o práce, ktoré neboli vykonané. (ďalej len „cenová ponuka“)
4. V prípade, že zhotoviteľ vykoná na požiadavku objednávateľa práce vo väčšom
rozsahu, ako je uvedené v cenovej ponuke, objednávateľ sa zaväzuje uhradiť
zhotoviteľovi za tieto dohodnuté práce.

5. Zhotoviteľ vystaví po skončení prác a odovzdaní predmetu zmluvy faktúru –
daňový doklad.
6. Splatnosť faktúry je 30 dní od dátumu vystavenia.
čl. IV
Povinnosti zmluvných strán
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
a) Bude súčinný pri všetkých jednaniach a stretnutiach, ktoré sú nevyhnutné
k realizácii predmetu zmluvy.
b) Zrealizuje všetky práce samostatne.
c) Predmet zmluvy zrealizuje podľa priloženej projektovej dokumentácie od
spoločnosti CEVO, s. r. o. vypracovanej Ing. Michal Špes, PhD.
a zodpovedným projektantom: Ing. Peter Faragó (príloha č. 2) s výnimkou
druhu a špecifikácie svietidiel; druh svietidiel priložených dokladov –
zápisnica z prieskumu trhu k výberu svietidiel verejného osvetlenia zo dňa
25.5.2020. (príloha č. 3)
d) Pri výkone prác na predmete zmluvy bude dbať na dodržiavanie všetkých
platných predpisov a zákonov, vrátane predložených stanovísk dotknutých
tretích strán.
e) Vykoná požadované práce najneskôr do 60 dní od dátumu podpísania tejto
zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že:
a) Predloží zhotoviteľovi všetky potrebné a požadované podklady k výkonu
predmetu zmluvy.
b) Bude súčinný pri plnení predmetu zmluvy.
c) Informuje zhotoviteľa o všetkých jemu známych skutočnostiach, ktoré
súvisia s plnením predmetu zmluvy.
čl. V
Osobitné ustanovenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v stanovenom termíne zrealizuje predmet zmluvy.
2. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín ukončenia prác, je
objednávateľ oprávnený fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej
ceny prác za každý deň omeškania s odovzdaním predmetu zmluvy.

3. Dohodnutý termín ukončenia prác je možné predlžiť len z objektívnych príčin
(napr. dlhodobé zlé počasie) po predchádzajúcej dohode s objednávateľom.
čl. VI
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, pre každú zo zmluvných strán
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke Obce
Modra nad Cirochou.
3. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy je možné meniť dodatkami k zmluve a to
len po vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán.
4. Obe zmluvné strany sa oboznámili s textom tejto zmluvy a na znak súhlasu ju
podpisujú.

V Modre nad Cirochou, dňa 05.06.2020

............................................
Objednávateľ

............................................
Zhotoviteľ

