
Mandant:
So sídlom:

tčo:
DlČ:
Bankové spojenie:
čísto účtu (lBAN):
Štatutárny orgán:
Tel. číslo:
E-mail:
(d'alej len,,mandant')

Mandatár:
So sídlom:
lčo:
DlČ
tč opn:
Bankové spojenie:
číslo účtu (lBAN):
Za podnikatel'a koná:
Tel. óíslo:
E-mail:
(d'alej len,,mandatář')

MANoÁrrun zMLUVA
uzavretá podl'a ustanovení § 566 a nasl, Obchodného zákonníka

ó. 51311991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi

Obec Chminianske Jakubovany
Obecný úrad Chminianske Jakubovany 82,
082 33 Chminianska Nová Ves
00 327 158
2020543173
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK67 0200 0000 0027 4304 1953
Jozef Červeňák, starosta obce
051 l 779 55 96
obec@chminianskeiakubovanv.sk

4road s.r.o.
Prídavkova 9A, 083 01 Sabinov
45661111
2023080587
sK2023080587

lng. František Ondrej

článok 1
úvoottÉ usTANovENlA

1. Predmet mandátnej zmluvy je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci
Operačného programu: l_udské zdroje, spolufinancovaný fondom: Európsky fond
regionálneho rozvoja, z prostriedkov štátneho rozpočtu a z vlastných prostriedkov
mandanta,

2. Mandantuzatvára s mandatárom túto zmluvu za nižšie uvedených podmienok.

článok 2
PREDMET ZMLUVY

1, Touto zmluvou sa mandatár zavázule, že pre mandanta, vjeho mene a na jeho úóet
uskutoční za odplatu výkon stavebného dozoru podl'a ěl. 3 tejto zmluvy a mandant sa
zavázule zaplatit' mu za to odplatu.

2. Činnost'podl'a čl. 3. tejto zmluvy sa vzt'ahuje na výkon stavebného dozoru pri vykonávaní
stavebných prác na stavbe ,,Prístupový chodník v parku, Chmlnianske Jakubovany"
(d'alej len ,,stavebné práce"), ktorá je výsledkom verejného obstarávania zákazky s nízkou
hodnotou na poskytnutie služieb podl'a § 117 zákona ó.34312015 Z. z. overejnom
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2.

3.

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(d'alej len,,ZVO"), vyhlásenej vovýzve na predkladanie ponúk pod ó 1 14012021l1 zodňa
02 12 2021, v rozsahu podl'a cenovej ponuky mandatára, ktorá je prílohou tejto zmluvy,

Článor g
yýxoN čtttruosrl

1. Dozor nad výkonom stavebných prác je povinný mandatár vykonávat' ako občasný
stavebný dozor.

Mandatár je povinný vykonávat' dozor nad výkonom stavebných prác minimálne v rozsahu
2krát do týždňa. Mandatár sa zavázuje vprípade potreby vykonávat' dozor aj nad
uvedený rozsah tak, aby bol zabezpečený riadny dohl'ad nad výkonom stavebných prác.

Stavebný dozor je mandatár povinný vykonávat' počas výkonu stavebných prác, priamo
na stavenisku tak, aby bol počas celej doby trvania zmluvného vzt'ahu zabezpeóený
riadny dohl'ad nad:

a) spósobom a postupom uskutočňovania stavebných prác tak, aby sa zaručila
bezpeónost' a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického
vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmót, vhodnost' ich
použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení,,

b) riadnym vedením stavebného denníka;
c) súladom výkonu stavebných prác s predloženou dokumentáciou, dodržiavaním

podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavebných prác, dodržiavaním
všeobecne závázných právnych predpisov a technických noriem;

a aby v prípade zistenia nedostatkov pri výkone stavebných prác, bolo zo strany
mandatára zabezpeóené bezodkladné odstránenie zistených vád. Vyhodnotenie prác je
mandatár povinný bezodkladne pravidelne zaznamenávat' do stavebného denníka,
prípadne vyhotovit'o tom podl'a potreby osobitný záznam.

Mandatár sa zavázuje, že v rámci výkonu inžinierskej óinnosti zariadi za odplatu
a podmienok dohodnutých v tejto zmluve, pre mandanta v jeho mene činnost' stavebného
technického dozoru počas realizácie stavby a po dokončení stavby v tomto rozsahu

4.1, oboznámenie sa s obsahom projektovej dokumentácie, zmluvou na realizáciu
stavby a d'alšími podmienkami na realizáciu stavby,

4.2, odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby,
4.3. účast' na kontrolnom premeraní jestvujúceho stavu a terénu pred zaóatím

stavebných prác,
4.4. kontrola věasného zavedenia stavebného denníka,
4.5. účast' na konzultáciách medzi zhotovitel'om stavby a projektantom zameraných

na objasnenie nie jednoznačných návrhov a požiadaviek,
4,6. sledovanie dodržiavania podmienok zmluvy,
4,7. sledovanie, ói práce sú vykonávané v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami,

podmienkami zmluvy a projektovou dokumentáciou,
4.8. sledovanie a kontrola kvality vykonávaných prác a technológie vykonávaných prác

v súlade s platnými normami a predpismi,
4.9. kontrola po vecnej stránke množstva realizovaných prác,

4.10. kontrola vedenia stavebného denníka a úplnosti záznamov,
4.11. predkladá na odsúhlasenie mandantovi (objednávatel'ovi) doplnky a zmeny, ktoré

menia náklady alebo technické parametre s vlastným vyjadrením a odporúčaním,
4.12. bezodkladne informuje mandanta (objednávatel'a) o všetkých závažných

skutočnostiach na stavbe,
4.13. vykonáva kontrolu cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov a

platobných dokladov v súlade s podmienkami zmluvy, výsledky predkladá

4,
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mandantovi,
4.14. osobitná kontrola tých častí diela, ktoré budú pri d'alších prácach zakryté,
4.15. sledovanie dohodnutých dielčích termínov stavby a kontrola kvality a rozsahu

dodávok a prác vykonávaných na stavbe, ich zhodu s projektom a podmienkami
zmluvy a stavebného povolenia,

4.16. spolupráca s projektantom a so zhotovitel'om na prípadnom odstránení nedostatkov
projektu,

4,17, kontrola riadneho uskladňovania stavebných materiálov,
4.18. zabezpečenie nahlásenia archeologických nálezov alebo iných historických

pamiatok,
4.19. spolupráca s pracovníkmi zhotovitel'a pri zabezpečení opatrení na odvrátenie

alebo obmedzenie škód pri ohrození stavby živelnými pohromami,
4.20. sleduje, aby zhotovitel' po ukončení prác uviedol verejné priestranstvá a

komunikácie do póvodného stavu,
4.21, dbá, aby zhotovitel' nepoškodzoval verejné priestranstvá,
4.22. podl'a potreby organizuje kontrolné dni,
4.23. upozorňuje zápisom na všetky okolnosti, ktoré móžu spósobiť zníženie kvality

stavby, pokial'sú mu známe,
4.24. pripravuje podklady na záverečné hodnotenie stavby v priebehu výstavby,
4.25. vyžiada od zhotovitel'a a kontroluje doklady na odovzdania a prevzatie stavby alebo

jej časti,
4.26. preverí pred samotným odovzdaním komplexnost', úplnost' a kvalitu odovzdávanej

stavby alebo jej časti,
4.27, vyhodnotí vykonávané skúšky počas výstavby,
4.28. zabezpečí, aby pri preberacom konaní bol prítomní projektant, budúci užívatel',

prípadne príslušný orgán štátnej správy,
4.29. v prípade neprevzatia stavby alebo jej časti zabezpeóí vyhotovenie zápisu, v ktorom

sa vyjadria zmluvní účastníci výstavby, uvedú sa dóvody neprevzatia, náhradný
termín odovzdávania a preberania,

4.30. kontrola odstránenia vád a nedorobkov v dohodnutých termínoch,
4.31. kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.

5, Výkon stavebného dozoru sa mandatár zavázuje realizovat' počas realizácie stavby
až do konania o odovzdaní a prevzatí stavby a kontroly vypratania staveniska
dodávatel'om stavebných prác,

6. Pri výkone predmetu zmluvy bude mandatár dodžiavat' všeobecne závázné predpisy,
technické normy, platné odborové normy, všeobecné pravidlá a ustanovenia povol'ujúcich
a kontrolných orgánov.

7. Mandant sa zavázuje, že za vykonaný stavebný dozor zaplatí mandatárovi dohodnutú
cenu podl'a článku 7 tejto zmluvy a bude mandatárovi poskytovat'súčinnost'a dojednané
spolupósobenie.

článok c
všEoBEcNÉ poDM!ENKy člttruosrt

Mandatár vyhlasuje, že je riadne a dostatočne oboznámený s projektovou dokumentáciou
a rozhodnutiami príslušných orgánov vydanými na uskutočnenie stavebných prác.

Mandatár týmto prehlasuje, že má potrebné skúsenosti, zamestnancov, ktoných
zamestnáva legálne a zariadenia nevyhnutné na riadne a efektívne uskutočnenie
stavebného dozoru v súlade s podmienkami tejto zmluvy, a že má všetky potrebné
licencie a povolenia vyžadované na splnenie všetkých svojich závázkov vyplývajúcich
z tejto zmluvy. Mandatár zodpovedá za lo, že stavebný dozor bude vykonaný podl'a

1.

2
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predloženej projektovej dokumentácie, stavebného povolenia, v súlade so všeobecne
záváznými právnymi predpismi, technickými normami a v súlade s ustanoveniami tejto
zmluvy.

3. Mandatár je povinný pri výkone svojej činnosti podl'a tejto zmluvy riadit' sa pokynmi
mandanta a svoju činnost' podl'a tejto zmluvy vykonávat' v súlade s jeho záujmami.
Zároveň je však povinný písomne upozornit' mandanta na zrejmú nevhodnost' jeho
pokynov, ktoré by mohli mat'za následok vznik škody, inakza takúto škodu zodpovedá.

4. Mandatár je povinný zariadit' záležitost' osobne.

5. Mandatár sa zavázuje vykonávat' všetku činnost' podl'a tejto zmluvy s odbornou
starostlivost'ou, riadne a včas, chránit' jemu známe záujmy mandanta, plnit' pokyny
mandanta týkajúce sa jeho ólnnosti podl'a tejto zmluvy, poskytovat' mu všetky informácie
potrebné na plnenie závázkov z tejto zmluvy, ako aj informácie potrebné na udelenie
doplňujúcich alebo pozmeňujúcich pokynov. Zároveň je povinný upozornit' mandanta
na zrejmú nevhodnost' jeho pokynov, ktoré by mohli mat' za následok vznik škody. Ďalej je
povinný poskytovat' mandantovi rady týkajúce sa predmetu tejto zmluvy. Mandatár je
povinný poskytovat'mandantovi informácie vždy, aj na požiadanie mandanta.

6, Mandatár je povinný uchovávat' doklady a iné veci, ktoré v súvislosti so svojou činnost'ou
nadobudol od mandanta alebo od tretích osób, a najneskór po ukončení trvania tejto
zmluvy, inak vždy na požiadanie mandanta, je povinný ich odovzdat'mandantovi.

7. Dokumentácia a iné veci, ktoré mandant poskytol mandatárovi alebo ktoré mandatár
nadobudol od tretích osób v súvislosti s výkonom jeho činnosti podl'a tejto zmluvy, patria
do majetku mandanta a mandatár je povinný ich starostlivo opatrovat', pritom dbá o ich
zachovanie a kompletnost'.

8, Mandant je povinný na požiadanie poskytnút' mandatárovi všetky potrebné informácie a
podklady nevyhnutné pre jeho činnosť.

Článok 5
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1, Mandatár zodpovedá za škodu, ktorá vznikne mandantovi, porušením jeho povinností
vyplývajúcich zo zmluvy, pokynov mandanta alebo všeobecne závázných právnych
predpisov pri uskutočňovaní činnosti podl'a zmluvy. Mandatár zodpovedá za škodu, ktorá
vznikne mandantovi z dóvodu nesprávnych pokynov mandanta v prípade, že ho na takéto
pokyny bez zbytočného odkladu písomne neupozorní.

2. Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na výkon činnosti
a na veciach prevzatých pri výkone činnosti od tretích osób, ibaže túto škodu nemohol
odvrátit' ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.

čtánot 6
sANKclE

1. Mandant je oprávnený požadovat'od mandatára zmluvnú pokutu vo výške 100,- €
za každé jednotlivé porušenie akejkol'vek povinnosti podl'a článku 3. a článku 4. tejto
zmluvy,

2. Zmluvná pokuta podl'a tohto článku je splatná v lehote uvedenej v písomnej výzve
mandanta doručenej mandatárovi.

3. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spósobenej
porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; náhrada škody móže
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byt'uplatňovaná mandantom voči mandatárovi v plnej výške.

4. Pre prípad omeškania mandanta s platením odplaty si zmluvné strany dohodli platenie
úrokov z omeškania v sadzbe podl'a nariadenia vlády SR č. 2112013 Z, z, zo sumy,
s ktorou je mandant v omeškaní, za každý deň z omeškania.

článok z
ODPLATA, NÁHRADA NÁKLADOV, PLATOBNÉ PODM!ENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že mandant zaplatí mandatárovi odplatu vo výške:

4

5

cena spolu bez DPH
hodnota DPH 20 %

cena celkom vrátane DPH

slovom : šest'tisícdevát'stošest'desiat EU R

5800,00 EUR
1160,00 EUR

6960,00 EUR

Odplata podl'a odseku 1. tohto článku zahfňa všetky náklady mandatára spojené s jeho
ěinnost'ou podl'a tejto zmluvy. Takto dohodnutá odplata je pevná a je nemenná.

Mandatár má právo fakturovat' mandantovi alikvotnú čast' z celkovej odplaty
po jednotlivých mesiacoch, vždy po vykonaní určitých činností tak, že suma čiastkových
faktúr neprekročí dohodnutú odplatu v zmysle tejto zmluvy č1.7 ods. '1.

Odplata podl'a čl. 7. ods. 1. a 3. je splatná po riadnom uskutočnení ěinnosti resp.
jednotlivých činností mandatára podl'a tejto zmluvy, a to v lehote a spósobom uvedeným
vo faktúre, najskór však v lehote 60 dní odo dňa doručenia faktúry mandantovi, ktorá bude
obsahovat' všetky náležitosti v zmysle všeobecne závázných právnych predpisov a ktorej
prílohou bude správa o činnosti mandatára podl'a tejto zmluvy.

V prípade reklamácie vád činnosti mandatára podl'a tejto zmluvy až do vyriešenia
reklamácie pre zmluvné strany závázným spósobom (právoplatné ukončenie
reklamačného konania) mandant nie je v omeškaní s úhradou odplaty za reklamovanú
činnost' alebo akúkol'vek jej čast'.

rnvncll?J?Tvrluw

Mandatár sa zavázuje vykonávat' stavebný dozor podl'a tejto zmluvy pre mandanta odo
dňa uvedeného v písomnej výzve mandanta, ktorou mandatára vyzve na začatie výkonu
ěinnosti podl'a tejto zmluvy. Výzvu je mandant povinný doručit' mandatárovi najmenej
3 dní pred požadovaným dňom začatia výkonu činnosti. Mandatár sazavázuje vykonávať
stavebný dozor podl'a tejto zmluvy 9 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska, V prípade,
ak sa pri odovzdávaní a preberaní stavebných prác vyskytnú akékol'vek vady alebo
nedorobky, mandatár sa zavázuje vykonávat' stavebný dozor až do úplného odstránenia
všetkých vád a nedorobkov. Zmluvné strany tento stav upravia v dodatku k zmluve.

Právny vzt'ah založený touto zmluvou sa končí.

a) uplynutím dohodnutej doby podl'a odseku 1 tohto článku,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,
c) doručením písomnej výpovede mandanta mandatárovi s účinnost'ou odo dňa

doručenia písomnej výpovede,
d) doručením písomnej výpovede mandatára mandantovi s účinnost'ou ku koncu

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoved' doruóená
mandantovi,

1.

2.
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3

4,

e) zánikom mandatára
Od účinnosti výpovede mandanta.;e mandatár povinný nepokračovat' v činnosti podl'a tejto
zmluvy. Je však povinný mandanta upozornit' na opatrenia potrebné na to, aby sa
zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokončením činnosti podl'a
tejto zmluvy. Za činnost' uskutočnenú do účinnosti výpovede má mandatár nárok
na primeranú čast' odplaty.

Ku dňu účinnosti výpovede mandatára zaniká závázok mandatára uskutočňovat' činnost'
podl'a tejto zmluvy. Ak by týmto prerušením činnosti vznikla mandantovi škoda, mandatár
je povinný ho upozornit', aké opatrenia treba urobit' na jej odvrátenie. Ak mandant požiada
mandatára, aby ich urobil sám, je mandatár na to povinný. Ohl'adne činnosti uskutočnenej
odo dňa výpovede do jej účinnosti a uskutočnenej podl'a tohto odseku má mandatár nárok
na čast'odplaty primeranej výsledku dosiahnutému jeho činnost'ou podl'a tejto zmluvy.

Mandant si vyhradzuje právo bez akýchkol'vek sankcií odstúpit'od zmluvy s mandatárom
v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi mandantom a mandatárom a
výsledky finančnej kontroly Poskytovatel'a nenávratného finančného príspevku (d'alej len

,,NFP-) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb,
stavebných prác alebo iných postupov.

článok 9
DORUČOVANlE

Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia vrátane tých, ktoré
vyvolávajú právne účinky (d'alej len ,,oznámenia") budú medzi zmluvnými stranami
zabezpečované listami doručenými poštou alebo osobne, e-mailom alebo
prostredníctvom SMS správy alebo telefonátom. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, sa
považuje za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevza| alebo odmietol prevziat', alebo
na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu
vrátila spát'odosielatel'ovi. Ak bolo oznámenie zasielané e-mailom, prostredníctvom SMS
správy, telefónom alebo oznamované osobne v pracovný deň v čase od 8,00 hod,
do 16.00 hod., považuje sa za doručené v momente prenosu resp, oznámenia, inak
v nasledujúci pracovný deň.

Pre mandanta budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedené
údaje:

adresa:

kontaktná osoba:
tel. č.:
e-mail:

a pre mandatára
uvedené údaje:

adresa:
kontaktná osoba:
tel. č.:
e-mail:

Obec Chminianske Jakubovany
Obecný úrad Chminianske Jakubovany 82,
082 33 Chminianska Nová Ves
Jozef Červeňák
051 l 779 55 96
obec@chmi n ianskeiaku bovanv.sk

budú všetky oznámenia doruóované alebo oznamované na nižšie

1,

2,
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alebo na akúkol'vek inú adresu, telefónne alebo mobilné telefónne óíslo alebo
e-mailovú adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámené.

3. Zmluvné strany sa zároveň zavázujú oznamovat' si navzájom akékol'vek zmeny údajov,
ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmá všetky zmeny
týkajúce sa uzavretej tejto zmluvy, zmenu štatutárneho orgánu, zmenu, či zánik ich
právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, bankového
spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkol'vek
zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnost', nebude oprávnená
namietat', že neobdžala akékol'vek oznámenie a zároveň zodpovedá za akúkol'vek takto
spósobenú škodu.

Článok 10
zÁvenečNÉ usTANovENtA

,1. Mandatár sa zavázuje strpiet' výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom,
službami a stavebnými prácami kedykol'vek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o
poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnút'im
všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmá:

a) Poskytovatel'a ním poverené osoby.
b) Utvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovatel'ského 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) Splnomocnenízástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
0 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 EU.

2. Táto Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami
a účinnost' po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok.
a) zverejnením povinnou osobou v zmysle zákona ó. 211I2O0O Z. z. o slobodnom

prístupe k informáciám (nadobudnutie účinnosti dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia povinnou osobou),

b) po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovatel'príspevku z fondov EU neidentifikoval
nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat'vplyv na výsledok verejného obstarávania
(d'alej len ,,VO"), pričom rozhodujúcije dátum doručenia správy z kontroly mandantovi
(prijímatel'ovi). Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré
mali alebo mohli mat'vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnost'momentom
súhlasu mandanta (prijímatel'a) s výškou ex ante finaněnej opravy uvedenej v správe
z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej
opravy podl'a Metodického pokynu CKO č, 5, ktoný upravuje postup pri určení
finančných opráv za VO.

3. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokial' nie sú stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi..

4. Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robit' formou písomnej zmeny zmluvy
(dodatku) v súlade so ZVO, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných
strán.

5. Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych
nástupcov obidvoch zmluvných strán.

6. Obidve zmluvné strany sa zavázujú ohlásiť všetky zmeny údajov dóležitých
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pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.

7. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých mandant obdrží po jej
podpise štyri a mandatár dve vyhotovenia.

8. Neoddelitel'nou súčast'ou tejto zmluvy je Príloha - cenová špecifikácia služieb.

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že text tejto zmluvy si prečítali, jeho zneniu porozumeli, a na
znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok podpisujú,

V Chminianskych Jakubovanoch,
dňa: 29 12.2021

Mandant:

Obec Chminianske Jakubovany

Jozef červeňák
starosta obce

Ing. František Ondrej
konatel'

V Sabinove,
dňa. 29.12 2021

Mandatár:

4road s.r.o.
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obec Chminianske Jakubovany, Obecný úrad Chnrinianske Jaklrbovatty 82, 082 33 Chminian§ka Nová Ve§

ldentifikačné údaie ucfuidzača ;

Obchodné meno/názov: 4road s.r.o.
Sídlo/miesto podnikania: Prídavkova 9A, 083 01 Sabinov
lčo: 45661,11 1

DlÓ: 2O230BO5B7

tČ optt: sK2o2308o587
Kontaktná osoba: lng František Ondrei
Tel. č.:

Email:

príloha - cenová špecifikácia služieb

Názov predmetu zákazky,.
,,Prístupový chodník v parku, Chminianske Jakubovany - stavebný dozor"

§me/Nie smez platcom DPH.

V §abinove dňa 9.12.2021

Meno a priezVisko oprávnenej osoby: lng. František Ondrej

lng. František Ondre,j, konatel'

odtlačok pečiatky a podpisly štatutáíneho/_nych zástuPcu/_ov

pozn.:1 Jednotková cena za položku zahiňa všetky náklady vrátane dopravy na mieslo dodania (plnenia),

2 Nehodiace sa preóiarknuť alebo odstíániť!

or, č Názov položky služieb Merná
jed n otka

Množstvo

Jednotková cena
za položku (v EUR

bez DPH)/ v prípade
neplatcu DPH konečná

cenaí

celková cena
za položku

(v EUR bez DPH)/ v
prípade neplatcu DPH

konečná cena

1. Výkon stavebného clozoru komplet 1 5 800.00 €

Cena spolu za predmet zákazky bez DPH
r EUR: 5 800.00 €

Sadz ba
DPH:

20.00%
Hodnota DPH
v EUR: 1 160.00 €
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