
Zmluva o dielo
uzavretá podl'a s 536 a nasl. obchodného zákonníka v znenĺ neskorších predpisov

(d'alej tieŽ ako,,Zmluva'') medzi:

objednávateľ:

Názov: obec Staškov
Sídlo: Ulica J.Kronera 588, 02353 Staškov
lČo: 00314293
DlČ: 2020553271
Štatutárny orgán: lng. Ladislav Šimčisko-starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK81 5600 0000 0002 7961 5001
(d'alej tieŽ ako,,objednávateľ")

Zhotovitel':

obchodné meno: DEVLEV BUlLDlNGS s.r.o.
Sídlo: Klemensová 15' 811 09 Bratislava
lČo: 5o8728oo
Zápis: v obchodnom okresného súdu/úradu Bratislava l, oddiel SRo, vloŽka císlo/
cĺslo Živnostenského registra: 1 19393/8
Konajúci: lng. SamuelŻupa
DIC: 2120503814
lČ opn: sK 2120503814
Bankovéspojenie: 5130194037/0900
IBAN: SK20 0900 0000 0051 3019 4037
(d'alej tieŽ ako ,,Zhotoviteľ")

(objednávateľ a Zhotoviteľ d'alej spolu tieŽ ako ,,Zmluvné strany")

t.

Predmet zmluvy

1' Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, Že pre objednávateľa vykoná dielo -

,,Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie_ zníŽenie
energetickej náročnosti verejných budov - Ms Staškov s.č. 364." (d'alej v texte
len ,,dielo") a záväzok objednávateľa dielo riadne a věas prevziať a zaplatiť
zhotoviteľovi riadne a včas cenu diela za jeho riadne vykonanie.

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že k vykonaniu prác podľa bodu 1 tohto článku má odbornú
spÔsobilosť, pričom v casti diela, v ktorej nemá potrebné oprávnenia, je oprávnený
dielo vykonať prostredníctvom tretej strany' Ak sa dielo vykonáva prostredníctvom

/Ť-'\



tretej strany, zhotovitel'zodpovedá za vykonanie diela tak, ako keby dielo vykonával

sám.
3. Projektová dokumentácia zahŕňa :

a. Zakreslenie skutkového stavu objektu

b. Vyhotovenie projektovej dokumentácie v rozsahu na stavebné povolenie

objektu so zapracovanĺm jednotlirných opatrenĺ na základe energetického

auditu vyhotoveného firmou EkoEnergoAudit' s.r.o'
- Zateplenie zvislých obvodových stien nad terénom
- Zateplenie plochej alebo šikmej strechy so sklonom <45'

- lnštalácia mechanického vetrania
- Výmena zdroja vykurovania
- Výmena systému osvetlenia

c. Vyhotovenie jednotlivých rnýkazov výmer a rozpoitov
il.

Čas plnenia diela

1. Lehota na dokonienie a odovzdanie diela, pokial' osobitným dodatkom k tejto

zmluve, ktoý je písomný a riadne ocĺslovaný a ktoný sa podpisom oboma zmluvnými

stranami stáva súčasťou tejto zmluvy nie je dohodnuté inak je max. 60 kalendárnych

dnĺ od podpisu zmluvy
2. Riadnym ukonienĺm diela na účely tejto zmluvy sa rozumie odovzdanie diela a

zároveň podpĺsanie zápisnice o odovzdanĺ a prevzatí diela'

1il.

Cena diela

objednávatel'sa zaväzuje zaplatiť za dielo riadne a včas cenu diela uvedenÚ v bode

2 tohto článku.
Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo vo výške 12 40o EUR (slovom

dvanásťtisĺcštyristo eur) bez DPH, DPH - 2480,- EUR, cena vrátane DPH - 14 880,-

EUR (d'alejtieŽ ako ,,cena diela").

Cena diela bude uhradená: Z rozpoctu obce. Vlastná platba bude realizovaná

formou bezhotovostného platobného styku' Uchádzač vystaví faktúru, splatnosť

faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávatel'ovi. Faktúra musí

obsahovať všetky náleŽitosti daňového dokladu, špecifikáciu predmetu plnenia

podl'a zmluvy a špecifikáciu fakturovanej sumy. Uchádzačom navrhovaná cena

bude vyjadrená v EUR.
lv.

Vlastnícke právo k dielu

1. Vlastníkom diela sa stáva objednávatel' okamihom jeho protokolárneho prevzatia od

zhotoviteľa, t.j. okamihom podpĺsania zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela.

2. Dňom odovzdania a prevzatia zhotoveného diela prechádza na objednávateľa

nebezpečenstvo vzniku škody na diele, jeho zničenie, poškodenie alebo odcudzenie.
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3' Zhotovitel' je povinný odovzdať naraz celé dielo

V.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Dielo bude odovzdané zhotoviteľovi v sĺdle zhotoviteľa alebo iným spÔsobom
určeným zhotoviteľom.

2' Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si pri odovzdaní a prevzatĺ castĺ diela ako aj
celého diela všetku potrebnú súčinnosť.

vt.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1' Zhotovitel' je povinný pri vykonávanĺ diela postupovať podľa pokynov objednávateľa,
pokiaľ objednávateľ zhotoviteľovi pokyny dal, pričom je povinný bez zbytočného
odkladu objednávateľa na nevhodnú povahu obdrŽaných pokynov upozorniť, ak
zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť pokynov objednávateľa zistiť pri vynaloŽení
odbornej starostlivosti. Ak nevhodné podklady alebo pokyny prekáŽajú v riadnom
vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu
prerušiť do doby zmeny pokynov objednávateľa alebo písomného oznámenia, Že
objednávateľ trvá na vykonávaní diela s pouŽitím daných pokynov.

2' Zhotoviteľ prehlasuje, Že si nebude voči objednávateľovi uplatňovať Žiadne,
ani potenciálne práva pouŽívajúce ochranu predmetu zmluvy - diela v zmysle
zákona č. 618/2003 Z. z. _ Autorského zákona v znení neskorších predpisov ako aj
obdobných práv prislúchajúcich zhotovitel'ovi z vytvoreného diela. V cene diela
podľa čl. lll je zahrnutá aj cena za prípadnú licenciu na akékoľvek pouŽívanie diela'

ut.
Zodpovednost' za vady diela

1' Zhotoviteľ zodpovedá za to, Že dielo je v dobe prevzatia objednávateľom vykonané
riadne a Že nemá Žiadne vady a nedorobky.

2. Vady a nedostatky zistené pri odovzdávaní a prevzatí diela budú odstránené podľa
dohody zmluvných strán uzavretej pri odovzdanía prevzatídiela.

vlll.
Mlčanlivost'

1. Zhotovitel'ako aj objednávatel'sú povinní zachovávať po dobu platnostitejto zmluvy,
ako aj po jej ukončení, mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach organizačnej,
obchodnej, výrobnej a technickej povahy, ktoré sa dozvedel v súvislosti s plnením
svojich povinností a ktoré sÚ alebo by mohli byť predmetom obchodného tajomstva
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druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa rovnako zaväzĄu zachovávať
mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a okolnostiach, ktoré nastali a ktoré sa
dozvedeli poěas rokovania o uzatvorení tejto zmluvy, ako aj pri podpise tejto
zmluvy.

2. Za dÔverné informácie sú podľa zmluvy povaŽované všetky vzájomne poskytnuté
informácie v ústnej alebo pĺsomnej forme, predovŠetkým akékoľvek informácie,
ktoré sa strany dozvedeli v súvislosti s touto zmluvou alebo v súvislosti s procesom
jej uzatvárania, know-how, ktoým sa rozumejú všetky poznatky obchodnej,
výrobnej, technickej povahy súvisiace s činnosťami druhej strany, ktoré majú
skutoěnÚ alebo potenciálnu hodnotu, a ktoré majú byť utajené a nie sú v príslušných
obchodných kruhoch známe'

3. Povinnosť uvedená v bode 1 tohto článku trvá aj po ukončenĺ tohto zmluvného
vzťahu'

Doruěovanie

1' Zmluvné strany sa dohodli, Že právny úkon niektorej zmluvnej strany smerujúci ku
vzniku, zmene, zániku práv a povinností alebo zmene alebo zániku právneho
vzťahu zaloŽeného touto zmluvou, alebo akékoľvek oznámenĺe alebo vyzva,
poŽiadavka alebo súhlas niektorej zo zmluvných strán, ktoý sa bude vyŽadovať,
alebo ktoný bude povolený alebo nevyhnutný na základe tejto zmluvy, musí byť
písomný (d'alej len ,,písomnosť") a musí byť doručený alebo poŠtou ako doporučená
zásielka, alebo osobne' Na tento písomný styk (odosielanie a doručovanie) sa
pouŽijú adresy sĺdiel oboch zmluvných strán.

2. Povinnosť zmluvnej strany doručiť pĺsomnosť sa povaŽuje za splnenú a písomnosť
sa povaŽuje za doručenÚ, len čo ju druhá zmluvná strana prevezme a jej prijatie
potvrdí svojím vlastnoručným podpisom, alebo podpisom inej osoby oprávnenej na
prijímanie písomností. V prípade pochybnostĺ sa má zato, Že pĺsomnosť bola prijatá
druhou zmluvnou stranou na tretí deň po jej odoslaní'

3. Úeinry doručenia pĺsomnosti nastanú aj vtedy ak:

a) zmluvná strana zmenila adresu, na ktorú sa má podľa tejto zmluvy odosielať
písomnosť, bez toho, aby túto zmenu druhej zmluvnej strane oznámila,
a následne pošta túto písomnosť vrátila zmluvnej strane ako nedoručiteľnú, a to
dňom vrátenia takejto písomnosti zmluvnej strane, alebo

b) doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím tej zmluvnej
strany, ktoĘ bola písomnosť adresovaná, a to dňom, kedy k takému konaniu
došlo, alebo

c) zmluvná strana prijatie pĺsomnosti odmietne, a to dňom odmietnutia prijatia
písomnosti, alebo

d) uplynutím tretieho dňa odo dňa uloŽenia zásielky na pošte, a to aj vtedy ak sa
o uloŽenĺ zásielky na pošte zmluvná strana, ktorej bola pĺsomnosť adresovaná
nedozvie.

tx.
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x.
odstúpenle od zmluvy

1. objednávateľ je oprávnený okrem dÔvodov uvedených v obchodnom zákonníku
odstúpiť od tejto zmluvy, ak zhotoviteľ naplni ktoýkoľvek z nasledujúcich dÔvodov
tým, Že:

a) je v konkuze alebo v reštrukturalizáci|l,
b) je v likvidačnom konaní,
c) oznámil objednávateľovi, Že nesplnĺ svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy
riadne a věas,
d) je v omeškanĺ s vyhotovenĺm alebo odovzdanĺm diela alebo jeho časti,
e) neplnĺ záväzné pokyny objednávateľa.

2' Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak mu nebude uhradená cena
diela v lehote alebo spÔsobom uvedenom v čl. lll tejto zmluvy'

xt.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami
a úěinnosť dňom po dnijej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa'

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoých po jednom vyhotovení obdrží
każdá zmluvná strana.

3' Zhotoviteľ a objednávateľ berú na vedomie, Že všetky informácie, skutoěnosti, všetky
dokumentácie týkajúce sa diela sú predmetom obchodného tajomstva a zaväzujú sa,
Že budú obchodné tajomstvo navzájom zachovávať a nepouŽijú tieto informácie na
iné zmluvné účely.

4' Meniť a dopíňať túto zmluvu je moŽné len formou pĺsomných čĺslovaných dodatkov
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Písomný dodatok
tvorí neoddelitel'nú sÚcasť tejto zmluvy'

5. Jednotlivé ustanovenia zmluvy sú oddeliteľné v tom zmysle, Že neplatnosť
niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť zmluvy ako celku. Pokiaľ by sa v dÔsledku
zmeny právnej úpravy, niektoré ustanovenie tejto zmluvy dostalo do rozporu so
slovenským právnym poriadkom (d'alej len "kolízne ustanovenie'') a predmetný
rozpor by spÔsoboval neplatnosť zmluvy ako takej, bude zmluva posudzovaná'
akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v
tĄto záleżitosti spravovať vŠeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa
zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne
ustanovenie.

6. Táto zmluva o dielo sa riadi príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka
v znení neskoršĺch predpisov.

7 ' Zmluvné strany sa budú snaŽiť riešiť prípadné nezrovnalosti z tejto zmluvy
prednostne dohodou.

B. Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, Že všetky spory vzniknuté z právnych
vzťahov, ktoré vyplývĄú z tejto zmluvy, alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane
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všetkých vedľajšĺch právnych vzťahov, ktoré súvisia s touto zmluvou, nárokov na

náhradu škody, nárokov na vydanie bezdÔvodného obohatenia, sporov o platnosť,

výklad a zánik tejto zmluvy, budú riešené pred miestne prĺslušným súdom
Slovenskej republiky.

9. Zmluvné strany vyhlasujú, Že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, Že zmluvu
uzavreli na základe ich slobodnej a váŽnej vÔle, Že si zmluvu preěĺtali a jej

ustanovenia sú pre nich určité a zrozumiteľné, ako aj Že zmluva nebola uzavretá
v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, v dÔsledku ěoho ju na znak
súhlasu vlastnoručne podpĺsali.

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným
tovarom, sluŽbami a stavebnými prácami kedykoľvek poěas platnosti a Účinnosti
Zmluvy o poskytnutĺ nenávratného finančného prĺspevku, a to oprávnenými osobami
na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súěĺnnosť.

v łv.Í!ł.W-ąnr' 
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.i(,'k ?'/ V Bratislave, dňa 02'09'2021
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Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

DEvt'Ev íUlhlllcš r.._ä
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Špecĺfik ácia pľoj ektovej dokumentácie

Pľedmet zd.kazkv:

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenĺe _

energetickejnáľočnostiveľejnýchbudov_MsStaškovs.č.

zmzeme
364.

Údaie uchtźdzača:

obchodné meno spoločnosti: DEVLEV BUILDINGS s'r'o'

Adľesa sídla spoloěnosti: Klemensová 15' 811 09 Bratislava

Šp e cifrkócia oroi ektov ei dok umentócíe :

Yýjazd a zameranĺe objektu
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Zakľeslenie skutkového stavu

Vyhotovenĺe projektovej dokumentácie v ľozsahu na stavebné povolenie objektu so

zapľacovaním jednotlivých opatľení na záklađe energetického auditu vyhotoveného

Íirmou EkoEnergoAudit' s.ľ.o.

odporúčaný rozsah úprav na zníženie spotľeby energie :

Zateplenie zvisých obvodových stien nad terénom

Zateplenĺe plochej alebo šikmej strechy so. sklonom <45o

Inštalácia mechanického vetranĺa ( ľekupeľácie )

Výmena zdľoja vykurovanĺa ź
Výmena systému osvetlenia

Vyhotovenie výkazov výmeľ s ľozpoětami a--+::v-ł'jL
JI

-ŕ;lr'É' -"n nł(litsE' ŕ}j

rýä

Pĺiiĺllly:

Ćislo zäznilnl,l

i]Jĺisl' ŻíiŹ:člí3

Miesto a dótum: Bratislava, 1 7'8'202 1

Podpis a pečiatlra
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Príloha č. 3

Uchádzaě vyhlasuje, / NIE JE* platiteľom DPH

CenastenovcnĺzecctýpľcdmctzilkĺzĘobsehujcvšctĘnálrtedysúvisiaccsprcdmctomobsterávlnirvsútrdcsopisompredmetu

zÁkzzĘ.V súvislosti s touto záklzkou ncvzniknú vcrcjnému obsÍerĺvrtďovi žiednc iné dodrtočné nákledy'

v..tr:J.i.d':l9..'. aĺa ?: :.ľ..:'..zozd
Lo^^ł" l'5o- ą

oBEC STAŠrov
obecný rirad Staškov Ul. Jozefa Kľonera 588 023 53 Staškov

r.'i ,0417 43OŻ724, ĺ.ĺ. 04l/ 43 46Ż33,r:-ii;'iii. staskovvo@gmail'com
lČo: oltąz93, DIČ: 20Ż055327]'

Názov pľedmetu obstarávania:

CENA CELKOM

dokumentácie pre stavebné
povolenie _zníźenie
energetickej náľoěno-sti
verejných budov _MS

Staškov s.č.3ó4.''

,rVypracovanie projektovej

SoQ 723 oa

Bankové spojenie: r{ 30 1ą \O1}l0ą

Telefón: ł +2 /ĺ qqt 3q3 ąłł

Celková cena bez DPH:

4Żąao

41 4Da ć

Ln }sa 384DI

DPH:

I.aľo €

yť0

l{ le rnpn sov o 4Í i ť.|4 Ôcł ĺ3"o islovAdresa sídlauchádzaěa:

spoločnosti' DEv L Ev BlllľĎlÁ/G5 s' r. o.obchodné meno

DPH: 5Ł24Ż oro 3ľ4tl

zástupcovia podl'a dokladu o opľávnenípodnikat': /n So* neĺ n

Zapísanýv Orsr: )lcł. sąd vloiLąđr Ą Ł; śq. ą ĺ ooQ lé I sD D łłq3E3

IBAIrI: SŁza 04oo oDÜo O}sł| jÜl1 ł03ł
e'maĺl: l'hľo d,ev ^tev .>tL

Celková cena s DPH

Meno, pńezvisko, funkcia a podpis uchadzaěďštatutámeho orgán
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