Zmluva o dielo
uzatvorená podl'a § 536 a násl. Zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení
(d'alej len .Zmluva")
Článok I.
Zmluvné strany
Objednávatel':

Mesto Detva
Mestský úrad Detva, J.G.Tajovského 7
Sídlo:
962 12 Detva
Zastúpený:
Ing. Ján Šuf1iarský, primátor mesta
Oprávnený na rokovanie: Ing. JozefĎurica, prednosta MsÚ
Bankové spojenie:
VÚB, retailová pobočka Detva
Číslo účtu:
19724412/0200
IČO:
00319805
Tel., Fax.:
045/5455202

Zhotovitel':

Peter Kružliak, ELPRO
Sládkovičova 15
Peter Kružliak
Peter Kružliak
VÚB a.s., retailova pobočka Detva
2077289251/0200
40824951
SKI039960449

Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený na rokovanie:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH :

Článok II.
Predmet diela
Zhotovitel' sa zavazuje na základe tejto zmluvy vykonat' dielo " Oprava - výmena kabeláže
v športovej hale v Detve ".
Práce na predmete diela budú vykonávané v obvyklých podmienkach podl'a špecifikácie
uvedenej v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
Článok III.
Termín a spósob zhotovenia diela
3.1. Zhotovitel' sa zavazuje realizovat' dielo uvedené v čl. II. tejto Zmluvy v rozsahu
špecifikácie diela obsiahnutej v Prílohe
1 v termíne do 30.06.2011.
č.

3.2 V prípade prerušenia zhotoveni a diela z dóvodov, ktoré nie sú na strane zhotovitel'a, sa
v zmysle ustanovení čl. VII. úmeme tento termín predlžuje.
3.3 Za ukončenie zhotovenia diela v zmysle čl. II., sa považuje Protokoláme odovzdanie
a prevzatie diela v zmysle čl. VIII., bodu 8.2

3.4. Zhotovitel' je povinný vykonávať zmluvne dojednané, alebo na základe všeobecne
platných právnych a technických noriem potrebné funkčné skúšky pred prevzatím častí diela
objednávatel'om
3.5. Prípadné práce na viac zhotovitel' zrealizuje po vecnom a cenovom odsúhlasení
objednávatel'om na základe osobitného dodatku k tejto Zmluve. objednávatel' sa zavazuje, že
takéto vzájomne odsúhlasené práce na viac dodávky uhradí zhotovitel'ovi v plnom rozsahu
3.6. Zhotovitel' je povinný viesť od začiatku realizácie stavebný denník, kde budú zapisované
realizované práce ako i rózne zmeny, ktoré nie sú obsiahnuté v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
Denník musí byť pri realizácii dostupný k nahliadnutiu objednávatel'ovi a zástupca
objednávatel'a je oprávnený dopisovať svoje stanovisko do stavebného denníka.
ČlánoklV.
Cena za dielo
4.1. Celková cena za dielo je stanovená dohodou oboch strán v zmysle čl. II. a v zmysle
Prílohy č.l. nasledovne: 13 202,98 € s DPH, 11 094,94 € bez DPH.
Slovom: Trinásťtisícdvestodva 98/1 00 Eur
Cena je konečná včítane DPH
4.2. V prípade, že v priebehu realizácie dodávok a prác dojde k zmene zákonných predpisov
týkajúcich sa colných a daňových predpisov, zhotovitel' tieto zo zákona uplatní pri fakturácii
v zmysle čl. V. bodu 5.2.
4.3. Ceny v časti tuzemských dodávok a prác boli kalkulované pri oficiálne vykazovanom ISC
ku dňu 1.1.2011. V prípade oneskoreného odovzdania diela podl'a článku III. bodu 3.1 z viny
objednávatel'a je zhotovitel' oprávnený po uplynutí kalendárneho roka upraviť celkovú sumu
podl'a bodu 4.1 o medziročný nárast ISC oficiálne vykázaný Štatistickým úradom Slovenskej
republiky k 31.12. bežného roka a uvedený rozdiel fakturovať objednávatel'ovi podl'a čl. V.
bodu 5.2.
Článok V.
Platobné podmienky
5.1. Zhotovitel' je oprávnený priebežne fakturovať plnenie predmetu Zmluvy na základe
skutočne vykonaných a prebratých prác.
5.2. Akékol'vek zmeny ceny diela podl'a čl. IV. bodu 4.1. v zmysle čl. III. bodu 3.5. a čl. IV.
bodu 4.2. a 4.3. oproti dohodnutej cene diela bude zhotovitel' fakturovať osobitne po
odovzdaní diela podl'a čl. VIII. bodu 8.2. tejto zmluvy.
5.3. Každá faktúra vystavená Zhotovitel'om v zmysle čl. 5.1. a 5.2. má splatnosť 14 dní
a musí obsahovať nasledovné záležitosti:
- označenie Zmluvných strán, t.j. obchodné meno, adresu" sídlo, IČO a DIČ zhotovitel'a
a objednávatel'a,
- číslo faktúry a označenie, o aký druh faktúry sa jedná,
- deň vystavenia a deň splatnosti faktúry, dátum zdanitel'ného plnenia,
- u faktúr s uplatnením DPH výšku DPH vyčíslenú v EUR,

- fakturovanú sumu v EUR,
- pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu zhotovitel'a.

Článok VI.
Spolupósobenie objednávatel'a
6.1. Objednávatel' sa zavazuje poskytnút' zhotovitel'ovi potrebnú súčinnost'.
6.2. Objednávatel' zabezpečí na vlastné náklady pre zhotovitel'a potrebné podklady
a zabezpečí prípravu stavby v rozsahu prípravných búracích prác týkajúceho sa predmetného
diela s odsúhlasením požadovaných parametrov.
6.3. Objednávatel' zabezpečí zhotovitel'ovi pred termínom začatia realizácie diela v zmysle
čl. III., bodu 3.1. odovzdanie staveniska a vytvorenie všetkých podmienok pre nerušený
výkon prác zhotovitel'a pri zhotovovaní diela.
6.4. Objednávatel' zabezpečí účast' svojho pracovníka pri prebraní a uvádzaní diela do
prevádzky, ktorý ho skontroluje ajeho prevádzkovú schopnost' potvrdí v preberacom
protokole, oprávnený zástupca zhotovitel'a sa zúčastní na jednaniach na základe výzvy
objednávatel'a, minimálne však pri kolaudačnom konaní.
Článok VII.
Prekážky pri výkone diela
7.1. Ak nastanú počas vykonávania prác oneskorenia alebo prerušenia, ktoré ohrozujú
dodržanie lehoty zhotovenia diela, ten zmluvný partner, na strane ktorého táto prekážka
vznikla, vynaloží maximálne úsilie, aby k prekročeniu lehoty nedošlo. Zároveň je povinný
okamžite písomne informovat' druhého zmluvného partnera o tejto okolnosti zápisom
v stavebnom denníku.
7.2. Zhotovitel' má nárok na predlženie lehoty na zhotovenie častí diela, ak:
- riadne informoval objednávatel'a a ak nie je v jeho silách odvrátit' alebo zmenšit' prekážku,
resp. to od neho nemožno oprávnene očakávat', okrem prípadu, že prekážku spósobil sám,
- je prekážka na strane objednávatel'a,
- nie je možné pokračovat' v montážnych prácach z dovodu klimatických podmienok,
ktoré nepripúšt'a technický postup realizácie. Zhotovitel' je povinný o takomto prerušení
prác písomne informovat' objednávatel'a do 3 dní.
7.3. Všetky predlženia lehoty zhotovitel' uplatní čo najskór, písomne a s uvedením dóvodov
prekážky.
7.4. Ako náhle prekážka odpadla, zhotovitel' bez zvláštnej výzvy bezodkladne zaháji
vykonávanie prác.
O zahájení prác písomne informuje objednávatel'a.

Článok VIII.
Odovzdanie a prevzatie riadne zhotoveného diela
8.1. Po ukončení realizácie celkového diela podl'a čl. II. spíšu zmluvné strany záverečný
odovzdávajúci protokol.
8.2. Zhotovitel' je povinný celkové dielo, vykonané v súlade s touto Zmluvou protokolárne
odovzdať objednávatel'ovi ku dňu, ku ktorému vyzval objednávatel' zápisom do stavebného
denníka.
8.3.Zhotovitel' oznámi najneskór 3 pracovné dni vopred termín odovzdania diela podl'a bodu
8.1.
8.4. Rozhodujúcim dňom pre začiatok plynutia záručnej doby je deň odovzdania predmetu
diela, uvedený v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
8.5. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávatel'a dňomjeho prevzatia na základe
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
ČlánoklX.
Záruky, vady diela, sankcie
9.1. Zhotovitel' preberá za vykonané dielo záruku. Záručná dobaje 24 mesiacov na výrobky,
a na prácu 48 mesiacov.
9.2. Počas tejto záručnej lehoty zhotovitel' zodpovedá za kvalitu zhotoveného diela.
Zhotovitel' nie je zodpovedný za škody, ktoré vzniknú bežným opotrebovaním, nesprávnym
používaním z nedbalosti pri používaní predmetu zmluvy, alebo za vedome spósobené škody
objednávatel'om.
9.3. Počas záručnej doby má objednávatel' právo požadovat' a zhotovitel' povinnost' bezplatne
odstránit' vady a nedorobky. Termín odstránenia prípadných vád bude dohodnutý písomnou
formou.
9.4. V prípade omeškania zhotovitel'a s plnením dohodnutého termínu ukončeni a diela
vyplývajúceho z tejto Zmluvy preukázatel'ne z jeho viny, sa zavazuje zaplatit'
objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0, 5 % z ceny omeškanej časti diela za každý
začatý deň omeškania, maximálne však do výšky 15% z ceny premeškanej časti diela.
V prípade nedodržania technických parametrov podl'a prílohy č. 1, bude zhotovitel'ovi
zadržaná čiastka vo výške 15 % z ceny diela do doby vykonania nápravy.
9.5. V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou faktúr za dodávky a práce podl'a čl. V.
tejto Zmluvy sa objednávatel' zavazuje zaplatiť zhotovitel'ovi úrok z omeškania vo výške
0,5% z omeškanej dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania, maximálne však do výšky
15% z fakturovanej ceny.
9.6. Táto zmluva ajej plnenie sa riadi právnym poriadkom SR a ak vznikne situácia, ktorú
táto zmluva nerieši, zmluvné strany budú postupovat' podl'a príslušných ustanovení zákona č.
513/91 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov.

ČlánokX.
Osobitné ustanovenia

10.1. Objednávatel' závazné vyhlasuje, že:
- má právnu spósobilosť a oprávnenie uzatvoriť túto dohodu a iné právne úkony súvisiace
s touto dohodou,
- v prípade, ak na uzatvorenie tejto Zmluvy potrebuje schválenie alebo súhlas zastupitel'stva,
takéto schválenie, alebo súhlas mu bolo udelené dostatočnou vačšinou hlasov a na plnenie
svojich závazkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy nepotrebuje súhlas, povolenie alebo
vyjadrenie žiadnej tretej osoby,
- uzavretie tejto dohody nie je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní

ČlánokXI.
Záverečné ustanovenia
11.1. Táto zmluva maže byť doplňovaná, resp. pozmenená výlučne písomným dodatkom,
ktorý musí byť odsúhlasený a podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán.
11.2. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých si každá zmluvná strana
ponechá po 2 vyhotoveni ach.
11.3. Vzťahy zmluvných strán osobitne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne platnými predpismi.
11.4. Zmluvné strany sa pozome a dókladne oboznámili so zmluvnými podmienkami,
porozumeli im, prijímajú ich a zavazujú sa ich plniť.
11.5. Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 Špecifikácia prác.

V Detve, dňa 20.06.2011
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