ZMLUVA O DIELO
Zabezpečenie služieb Školenie - bezmotorové lietanie projektu pod názvom: „Pod
spoločným nebom - implementácia spoločného cezhraničného cyklu odbornej a profesijnej
prípravy v oblasti letectva, PLSK.03.01.00-24-0199/18 uzatvorená v zmysle § 536 a nasl.
zákona č 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Obchodný zákonník").

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY
1. Objednávateľ':

Aeroklub Spišská Nová Ves

Sídlo:

Letecká 37, 052 01 Spišská Nová Ves

Štatutárny zástupca:

Ing. Ľubomír Jurek, predseda

IČO:

31 946 704

DIČ:

2020719866

IČ DPH:

SK2020719866

kontaktná osoba:

Ing. Ľubomír Jurek

(tel., e-mail):

+421 905240028 / aklubsnv@gmail.com

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN:

SK12 0900 0000 0001 0138 1762

(ďalej len "objednávateľ )

2. Zhotoviteľ':

TECH-MONT Helicopter company s.r.o

Sídlo:

Letecká 1656/39, 052 01 Spišská Nová Ves

Štatutárny zástupca:

Pavel OROLIN

IČO:

31715796

DIČ:

2020514980

DIČ DPH:
kontaktná osoba:

Pavel Orolin, konateľ

(tel., e-mail):

+421 52 77 22 126 / techmont@techmont.sk

Bankové spojenie:
IBAN:

SK89 1100 0000 0026 2138 252

Zapísaný v:

Obchodný register Okresného súdu Košice I.,
Vložka číslo: 43682/V

(ďalej len "zhotoviteľ )
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uzavreli na základe verejného obstarávania a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
tuto Zmluvu o dielo na zabezpečenie služieb Školenie - bezmotorové lietanie projektu pod
názvom „Pod spoločným nebom - implementácia spoločného cezhraničného cyklu odbornej a
profesijnej prípravy v oblasti letectva, PLSK.03.01.00-24-0199/18 (ďalej len "Zmluva").

Článok II.
PREDMET ZMLUVY
2.1.Zmluvne strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je poskytnutie služieb:
1) Inštruktor – základná teoretická príprava 30 osôb ( 80 hodín x 2 skupiny );
2) Učebnice a pomôcky pre 30 osôb;
3) Prenájom miestnosti na teoretickú prípravu ( 22 dni x 6 hodín a 2 dni x 7 hodín ) ;
4) Inštruktor základný kurz na vetrone úloha 1 – 14 pre 30 osôb ( 3,5 hodín /osoba );
5) Prenájom vlečného lietadla základný kurz úloha 1 – 14 pre 30 osôb ( 2 hodiny/osoba );
6) Palivo pre vlečné lietadlo základný kurz úloha 1 – 14 pre 30 osôb ( 2 hodiny x 25 litrov x
osoba) ;
7) Pilot vlečného lietadla základný kurz úloha 1 – 14 pre 30 osôb ( 2 hodiny/osoba);
8) Poistenie vlečného lietadla na dva roky;
9) Inštruktor dokončenie výcviku SPL pre 20 osôb ( 7 hodín /osoba );
10) Prenájom vlečného lietadla dokončenie výcviku SPL pre 20 osôb ( 4,5 hodín /osoba );
11) Palivo vlečného lietadla dokončenie výcviku SPL pre 20 osôb ( 4,5 hodín x 25 litrov x osoba );
12) Pilot vlečného lietadla dokončenie výcviku SPL pre 20 osôb ( 4,5 hodín /osoba )

Článok III.
SPÓSOB PLNENIA
3.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä
v dodaní kompletných podkladov a odovzdaní doplňujúcich údajov o frekventantoch výcviku
SPL.
3.2 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdane podklady sú bez právnych a faktických vád.
3.3 Zhotoviteľ predloží kontaktnej osobe objednávateľovi ako aj Spoločnom technickom
sekretariáte Programu Interreg Poľsko-Slovensko 2014-2020 e-mailom finálny návrh
harmonogramu dodania služieb ktoré sú predmetom zmluvy na odsúhlasenie. Po písomnom
odsúhlasení (e-mailom) medzi zhotoviteľom a objednávateľom pristúpi zhotoviteľ k plneniu.
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Článok IV.
ČAS PLNENIA A MIESTO PLNENIA
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa Článku II.
zmluvy v termíne do 14 dní od vyzvania, priebežne počas trvania projektu a schváleného
harmonogramu.
4.2 Dodržanie tohto termínu je závisle od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa
ako aj sekretariátu Programu Interreg Poľsko-Slovensko 2014-2020 dojednaného v tejto
zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v
omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.
4.3 Zhotoviteľ dodá služby diela v rozsahu a spôsobom uvedenom v článku II., bod 2.1 na
letisko Spišská Nová Ves.

Článok V.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1 Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy o dielo celkovo
Cena predmetu diela:

32440,- €

DPH 20 %:

6488,- €

Cena spolu:

38928,-€

Slovom tridsaťosemtisícdeväťstodvadsaťosem eur.
5.2 Cena za dodanie predmetu zmluvy o dielo zahŕňa všetky náklady, poplatky a úhrady
zhotoviteľa pri dodaní celého predmetu tejto zmluvy a je nemenná.
5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať ceny za jednotlivé položky v zmysle predloženej cenovej
ponuky.
5.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončene dielo alebo jeho časť prevezme na základe
preberacieho protokolu a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
5.5 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po skutočnom dodaní predmetu zmluvy alebo
jej časti. Splatnosť faktúry je 14 dni odo dňa jej prijatia objednávateľom.
5.6 Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, alebo preberací protokol, vystavený
zhotoviteľom po dodaní diela alebo jeho časti. Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich
jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia,
sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušne položku a celkove cenu za položku.
5.7 V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať všetky
náležitosti, ktoré sú uvedené v bode 6. tohto článku Zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť
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ju na opravu a prepracovanie zhotoviteľovi. Ten je povinný faktúru podľa charakteru
nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia
nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota
splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia
objednávateľovi podľa bodu 5. tohto článku Zmluvy.

Článok VI.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovene podľa ustanovení tejto zmluvy.
6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré ma dielo v čase jeho odovzdania
objednávateľovi. Objednávateľ v takom prípade dielo alebo jeho časť nie je povinný prebrať.
6.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za nedostatky, ktoré boli spôsobene použitím podkladov
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol
zistiť ich nevhodnosť, pripadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

Článok VII.
UKONČENIE ZMLUVY
7.1 Predmetnú zmluvu je možne ukončiť:
a) kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od zmluvy v prípade závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy. Pre tento
prípad sa zmluvne strany dohodli, že závažným porušením ustanovení tejto zmluvy je
nedodržanie povinnosti uvedených v článku III., článku IV. tejto zmluvy dotknutou zmluvnou
stranou. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomne odôvodnene a musí byť doručene druhej
zmluvnej strane, inak je neplatne. Zmluva sa zrušuje dňom nasledujúcim po doručení
znamenia o odstúpení zmluvy druhej zmluvnej strane.
7.2 Pre účely tejto zmluvy sa za deň doručenia považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade,
ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia
prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v odbernej lehote na
pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň tejto lehoty. V prípade, ak sa písomnosť
vráti odosielateľovi z iného dôvodu (napr. z dôvodu, že adresát je neznámy), za deň doručenia
sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
7.3 Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká zhotoviteľovi nárok
na úhradu preukázateľne vzniknutých nákladov.
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Článok VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade
s príslušnými právnymi predpismi.
8.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možne len formou písomných dodatkov, ktoré
budú platne, ak budú v celom rozsahu riadne potvrdene a podpísane zástupcami oboch
zmluvných strán. Dodatky podliehajú povinnému zverejneniu rovnako ako tato zmluva podľa
odseku 1. tohto článku zmluvy.
8.3 Všetky pripadne sporne body v rámci vzájomného plnenia povinnosti zhotoviteľa a
objednávateľa, ktoré nie sú obsiahnuté a upravene v znení tejto zmluvy, sa budú riešiť na
základe príslušných ustanovení Obchodného zákonníka platných k termínu podpisu tejto
Zmluvy o dielo. Na vzťahy osobitne neupravene touto zmluvou sa vzťahujú príslušne
ustanovenia Obchodného zákonníka.
8.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu overovania súvisiaceho s dodaním
predmetu zákazky.
8.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle §524 a nasl.
Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Občiansky zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým
budú postúpene pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou Objednávateľa podľa
predchádzajúcej vety, bude v zmysle §39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas
Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený
predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho organu Objednávateľa.
8.6 Zmluvne strany týmto vyhlasujú, že tato zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú
ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
8.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z toho jedno (1) vyhotovenie dostane
zhotoviteľ a tri (3) vyhotovenia dostane objednávateľ.
8.8 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho
s predmetom tejto zmluvy o dielo kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
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b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi
poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na
výkon kontroly/auditu;
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

V Spišskej Novej Vsi, dňa .........................

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

......................................................
Ľubomír JUREK, predseda

................................................
Pavel Orolín, konateľ
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