
ZMLUVA O DIELO 
3/2019 

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zmluva") 

ČI. I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Objednávateľ: Obec Mirkovce Adresa: Obecný úrad Mirkovce 65, 082 06 Žehňa 
Zastúpený: Mgr. Marián Engel - starosta obce 
IČO: 00327484 
DIČ: 2021225613 

(ďalej označený ako „objednávateľ") 

1.2 Zhotoviteľ: BOLEX SK, s r. o. 
Adresa: Lemešany 193, 082 03 Lemešany 
Zastúpený: Marián Boris 
IČO: 47549238 
DIČ: 2023943592 
IČ DPH: SK22023943592 
Zapísaná Prešov, odd. Sro vl. č. 29501/P 

(ďalej označený ako „zhotoviteľ") 

ČI. II. 
PREDMET A ROZSAH PLNENIA ZMLUVY 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku materiálu a prác na predmet zákazky: 
„Úprava verejného priestranstva pozdĺž cesty 3438. I. etapa". Zákazka sa bude realizovať na území 
obce Mirkovce. 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v obvyklej kvalite, v dohodnutom rozsahu a 
termíne. 

Objednávateľ sa zaväzuje za riadne dodané dielo zaplatiť dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy. 
2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu prác uvedených v rozpočte, ktorý bol súčasťou 

cenovej ponuky predloženej zhotoviteľom. Uvedený rozpočet je záväzný a bude tvoriť 
prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

2.4 Zhotoviteľ je povinný dielo zhotoviť v súlade s riadnym technologickým postupom. 
2.5 Zhotoviteľ je pri vykonaní diela viazaný pokynmi objednávateľa. 

ČI.III. 
ČAS PLNENIA 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dojednané dielo nasledovne: 
a) Termín začatia diela: 16.09.2019 
b) Termín ukončenia diela: do 15.10.2019 

ČI. IV. 
CENA DIELA 

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zákazky podľa čl. II tejto zmluvy je stanovená na: 
Cena bez DPH: 7.208,47 EUR 

Slovom: sedemtisícdvestoosem 47 centov 
4.2 Cena uvedená v bode 4.1 tohto článku je záväzná pre obe zmluvné strany, no môže sa zmeniť 
v závislosti od skutočne odvedených prác. Výsledná suma zákazky sa môže zmeniť na základe súpisu 



skutočne vyhotovených prác v prípade, že počas realizácie zákazky vznikne potreba vykonať práce 
naviac, oproti pôvodne dohodnutému rozsahu, pričom tieto práce neboli zahrnuté v zmluve o dielo 
a pre zhotovenie stavby sú nevyhnutné, tieto práce budú vykonané len po predchádzajúcej konzultácií 
a súhlase objednávateľa. 

4.3 K cene bude prirátaná príslušná DPH. 

5.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný 
formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po 
odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky. Lehota splatnosti - 30 dní odo dňa doručenia 
faktúry objednávateľovi. 

5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať 
náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na 
doplnenie. 

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo pre objednávateľa v obvyklej a dohodnutej kvalite. 
6.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať vykonané dielo v rozsahu vymedzenom v predmete zmluvy 

do 3 dní od oznámenia zhotoviteľa o ukončení celého diela. 
6.3 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa termínu ukončenia diela. 

8.1 Zmluva je platná dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
8.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá strana obdrží jedno vyhotovenie. 
8.3 Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Zb. 

o slobodnom prístupe k informáciám na webovom sídle objednávateľa. 

Mirkovce dňa 10.09.2019 

Objednávateľ—-^. / Zhotoviteľ BOLEX SK sx«. 

ČI. V. 
PLATOBNÉ PODMIENKY, FAKTURÁCIA 

ČI. VI. 
PREVZATIE DIELA A ZÁRUČNÁ DOBA 

ČI. VII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
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BOLEX SK, s r. o. 


