ZMLUVA O DIELO
(Obchodný zákonník č. 513/1991, § 536)
v

€ 1.1
Zmluvné strany
1.1. Objednávateľ
Organizácia:

e-mail:

Obec Nitra nad Ipľom
Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Holiša
Bc. Tivadar Rerkv, starosta
00648388
2021097232
Pritna banka Slovensko, a.s.
6050192001/5600
SK35 5600 0000 0060 5019 2001
+421 47 439 41 97
obecnitranadiplom@post.sk

1.2. Spracovateľ
Názov:
Adresa :
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IBAN:
Telefón:
e-mail:

Mgr. Miroslava Ži 1ková
J. Kráľa 682/13, 985 52 Divín
41812506
1071743079
Všeobecná úverová banka, a.s.
2915684251/0200
SK05 0200 0000 0029 1568 4251
+421 908 944 009
mirka.zilkova@centrum.sk

Adresa:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie :
Číslo účtu:
IBAN:
Telefón:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

ČI. 2
Predmet diela
Spracovateľ sa zaväzuje podľa požiadaviek objednávateľa zabezpečiť verejné obstarávanie
na zákazku v súlade s paragrafom 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, názov zákazky:
Oprava miestnej komunikácie k hornej a dolnej rómskej osade v obci Nitra nad Ipľom.
Zákazka je súčasťou projektu s názvom „Oprava miestnej komunikácie k hornej a dolnej
rómskej osade v obci Nitra nad Ipľom“. Jedná sa o podporu formou dotácie Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia
mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.
Verejné obstarávanie bude vypracované podľa požiadaviek a kritérií výzvy na predkladanie
žiadosti, rozpočtu a platných zákonov - Zákazka podľa § 9 odstavec 9 Zákona č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne
spracovateľovi všetky podklady a informácie potrebné k spracovaniu predmetu diela
uvedeného v bode 2.1. tejto zmluvy.

ČI. 3
Doba a rozsah vykonania diela
3.1. Spracovateľ zabezpečí a vykoná verejné obstarávanie v dobe od 1.2.2016, najneskôr do
31.3.2016.
3.2. Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa
dojednaného v tejto zmluve.

ČI. 4
Spolupôsobenie a podklady objednávateľa
4.1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť všetky potrebné podklady, doklady a informácie pre
vypracovanie predmetu diela uvedeného v bode 2.1. v stanovenom termíne podľa
požiadaviek spracovateľa.
4.2. Objednávateľ je povinný počas celej doby trvania zmluvy zabezpečiť spracovateľovi
súčinnosť v oblasti doplnenia údajov a podkladov na základe jeho požiadavky.

ČI. 5

Cena diela, platobné podmienky
5.1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je dojednaná dohodou
zmluvných strán.
5.2. Cena predmetu plnenia v rozsahu čl. 2, predstavuje 300,00 € (tristo eur). Túto sumu sa
objednávateľ zaväzuje zaplatiť po ukončení, teda odovzdaní a zrealizovaní verejného
obstarávania, najneskôr do 7 kalendárnych dní.
5.3. Dohodnutá cena je konečná a nie je možné ju meniť dodatkami k zmluve.

ČI. 6
Zodpovednosť
6.1. Spracovateľ zodpovedá za včasné odovzdanie vereného obstarávania v súlade so zákonom
o VO a usmerneniami, za predpokladu dodržania čl. 4 tejto zmluvy objednávateľom.

ČI. 7

Záverečné ustanovenie
7.1. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy súhlas s celým obsahom zmluvy je vyjadrený
podpisom obidvoch zmluvných strán.
7.2. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, pričom po jej podpísaní obdrží
zhotoviteľ jeden originál a objednávateľ dva originály.
7.3. Zmenu zmluvy možno previesť iba písomnými dodatkami podpísanými zástupcami
zmluvných strán.

V Nitre nad Ipľom, dňa 27.1.2016

objednávateľ

spracovateľ

