o DlELO

ZMLUVA

č. objednávatefa:

č. zhotovitefa:

~~

/1.0'/(/ (G ~/

~~

uzatvorená v zmysle §-u 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len .Obchodný zákonník")
na stavbu:

.Detva -

opravy častí miestnych
filtračným
podstrekom
v roku
po Stúpanie
pod Hulinovci"

komunikácií
živičnou
zmesou s in2011, čast' Piešt' I, kaplnka Kružliakovci

číslo stavby :

I. ZMLUVNÉ STRANY:

1. Objednávatef

:

- v zastúpení :
- oprávnený konat' vo veciach
technických:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
bankové spojenie :
číslo účtu:
tel. :
fax:
e-mail:
2. Zhotovitef:
Realizačný závod:
registrovaný:
Štatutárny orgán :

IČO:
IČDPH:
bankové spojenie :
číslo účtu:
Tel.lFax:

Mesto Detva
Mestský úrad Detva, Tajovského č. 1369/7,962
Ing. Ján Šufliarský, primátor mesta
Jozef Fašanga, referent

12 Detva

Odd. výstavby a ŽP

319805
SK2021318651
2021318651
VÚB, a.s.,retailová pobočka Detva
19724-412/0200
00421/45/5455202
00421/45/5455202
jozef. fasanga@detva.sk
Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Doprastav, a.s., závod Zvolen
Hronská 1, 960 93 Zvolen
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sa; vložka číslo 581/B
predstavenstvo zastúpené:
Ing. Tomáš Klepetko, člen predstavenstva
Ing. Ján Záhradník, člen predstavenstva
31 333320
SK2020372497
UniCredit Bank Slovakia a. s.
6600837004/1111
045/5305207 , 045/5305428

PREAMBULA
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je, v súlade s § 102 zve zákazka s nízkou
hodnotou a na základe výberového konania, predloženej cenovej ponuky na predmet diela
podl'a bodu IUejto zmluvy zo dňa 17.6.2011, kde bol zhotovitel' úspešným uchádzačom.
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II. PREDMET DlELA:
1. Objednávatel' na základe Oznámenia
Zhotovitel'ovi vykonanie diela:

o výsledku

sút'aže za dňa 17.6.2011

zadáva

.Detva - opravy častí miestnych komunikácií živičnou zmesou a s infiltračným podstrekom v roku 2011, časť Piešť I, kaplnka Kružliakovci po Stúpanie pod Hulinovci"
2. Zhotovitel' sa zavazuje dodržat' podmienky v rozhodnutiach správnych orgánov vydaných
pred a počas realizácie diela týkajúcich sa činnosti zhotovitel'a len pokial' ich objednávatel'
včas a predpísaným spósobom doručil.
3. Ak po uzatvorení tejto zmluvy dojde k zmene organizačného alebo vecného charakteru
predmetu zmluvy v porovnaní s rozsahom uvedeným v odseku 1 tohto článku na žiadost'
objednávatel'a, tieto požiadavky t.j. zmenu rozsahu predmetu diela zhotovitel' zrealizuje na
základe dodatku k zmluve za dohodnutú cenu.

III. REALlZÁCIA DlELA:
1. Realizáciu prác na diele podl'a článku II. tejto zmluvy zabezpečí VHS 5.
2. Zhotovitel' poveruje funkciou stavbyvedúceho Mateja Droppu, č. tel.: 0905700752; v jeho
neprítomnosti Ing. Branislava Bíreša, č. tel.: 0907801766 zastupovat' ho pri preberaní
staveniska, riadením prác, vystavením faktúr a odovzdaním diela.
3. Technický dozor objednávatel'a na stavbe bude zabezpečovat' Jozef Fašanga, refereát
CDPK, č.tel.: 045/5455400, ktorý je oprávnený odovzdat' stavenisko, kontrolovat' realizáciu prác, podpisovat' súpis vykonaných prác a prebrat' zrealizované dielo.
4. Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a technického
strany povinné si písomne oznámit' do piatich dní od ich zmeny.

dozoru sú obe zmluvné

IV. CENA DlELA:
1. Na základe
zmluvy je:

odsúhlaseného

ABS 1., hr.5cm (AC 11)
postrek
Spolu
slovom:

patnásttislc

rozpočtu

cena diela v členení

na jednotlivé

druhy podl'a

Množstvo

J.C. s DPH

Cena celkom s DPH

1 053,00 m2
1 053,00 m2

13,90 €/m2
0,79 €/m2

14636,70 €
831,87 €
15468,57 €

štyristošest'desiatosem

eur, paťdesiatsedern

centov vrátane DPH

V. ČAS PLNENIA:
1. Zhotovitel' sa zavazuje zrealizovat' dielo v lehote uvedenej v odseku
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2 tohto článku.

2. Lehota plnenia zacma plynút' dňom prevzatia staveniska (čast' póvodnej miestnej
komunikácie) zhotovitel'om a končí podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela,
najneskór však koniec mesiaca august 2011.
3. V prípade nesplnenia povinností objednávatel'a podl'a článku VIII. tejto zmluvy, predlžuje
sa lehota splnenia závazku podl'a tejto zmluvy primerane k dobe, počas ktorej tieto
okolnosti a ich dósledky pósobili.
Lehota výstavby bude upresnená, zmenená, ak nastanú nasledovné okolnosti:.
množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávatel'om
zdržanie, neodovzdanie staveniska v stanovenom termíne, chyby, alebo prekážky
spósobené objednávatel'om
zvláštne okolnosti nezavinené porušením povinností zhotovitel'a, alebo niekoho, za
koho zhotovitel' zodpovedá.

VI. ÚHRADA PRÁc
1. Objednávatel' prehlasuje, že na realizáciu
zabezpečené finančné prostriedky.

diela,

ktoré je

predmetom

zmluvy

má

2. V oblasti za realizáciu diela sa zmluvné strany dohodli nasledovne :
stavba bude vyúčtovaná po zrealizovaní diela v jednej konečnej faktúre, na
základe potvrdeného súpisu skutočne zrealizovaných prác.
3. Splatnost' faktúry je 14 dní oda dňa jej doručenia Objednávatel'ovi. Termínom úhrady
faktúry sa rozumie termín, kedy bola oprávnene fakturovaná suma pripísaná na bankový
účet Zhotovitel'a.
4. Za správne vyčíslenie sadzby DPH podl'a zákona Č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov a doplnení zodpovedá zhotovitel' v plnom rozsahu.
5. V prípade, že objednávatel' nedodrží splatnost' uvedenú v odseku 3 tohto článku.,
zhotovitel' má právo vymáhat' úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za
každý deň omeškania.
6. Zhotovitel' je povinný zaplatit' objednávatel'ovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením
diela v termíne podl'a tejto zmluvy vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň
omeškania.
7. Ak zhotovitel' nernóže z príčin na strane objednávatel'a pokračovat' vo vykonaní diela, je
oprávnený vykonané práce fakturovat' a stavbu po vzájomnej dohode uzatvorit'.
8. Do termínu uhradenia faktúry je zabudovaný
rozsahu dodávky.

materiál vlastníctvom

zhotovitel'a v celom

9. Zmluvné strany sa zavázujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú
oznamovat' do troch dní po tom, ČO ku zmene došlo.

VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE
1. Pri prevzatí a odovzdaní diela uvedeného v predmete zmluvy sa budú zmluvné strany
riadit' príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
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3. Objednávatel' rnóže dielo prevziať, ak toto má ojedinelé drobné nedostatky,
preberacom konaní dohodne lehotu na ich odstránenie.

pričom na

4. Odstránenie vád, nedorobkov a vykonanie naviac prác sa považuje za splnené dňom
podpísania záznamu o odstránení technickým
dozorom objednávatel'a,
alebo ním
povereným zástupcom.
5.

Záručná

lehota začína plynúť podl'a § 563 Obchodného zákonníka písomným odovzdaním
a prevzatím diela a je stanovená na 24 mesiacov.
Chyby diela, ktoré sú zrejmé pri odovzdaní a prevzatí musí objednávatel' reklamovať
v zápise o odovzdaní a prevzatí, inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.

6. Zhotoviter

nepreberá

záruku za podkladové

vrstvy,

ktoré sú už zrealizované.

7. Oznámenie vád musí byť podané len písomnou formou a v záručnej lehote, inak je
neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh na vysporiadanie
vád.
8. lmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávatel'
právo požadovať a zhotovitel' bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

VIII. SPOLUPÓSOBENIE

OBJEDNÁ VATE~A

1. Objednávatel' sa zavazuje odovzdať zhotovitel'ovi vypratané stavenisko
tretích osob s vytýčením základných výškových a smerových bod ov.

zbavené

práv

2. Objednávatel' písomne vyzve zhotovitel'a k prevzatiu staveniska minimálne 2 dni vopred.
3. Povolenie na rozkopávky a prípadné poplatky za ne znáša objednávatel'.

IX. STAVEBNÝ DENNíK
1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46 d
zákona č. 50/1976 lb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov .
2. lhotovitel' je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude den ne zaznamenávať
všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najma údaje o časovom postupe
prác, ako aj údaje dóležité na posúdenie hospodárnosti prác. Povinnosť viesť stavebný
denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
3. Objednávatel' je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje
stanovisko. V priebehu pracovného času musí byť denník trvale prístupný technickému
dozoru objednávatel'a.

X. NÁHRADA ŠKODY
1. Pri uplatnení a úhrade škod a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými
ustanoveniami Obchodného, resp. zákona č. 40/1964 lb Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len .Občiansky zákonnlk"),
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2. Zhotovitel' nezodpovedá za vady spósobené
dodržaním nevhodných pokynov daných
objednávateřorn, ak zhotovitel' na nevhodnost' týchto pokynov upozornil a objednávater na
ich dodržaní trval, alebo ak zhotovitel' túto nevhodnost' nemohol zistit'.
2.

Obe zmluvné strany rnóžu žiadat' o prerušenie prác, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú
za škody týmto spósobené.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Vzt'ahy neupravené touto zmluvou
resp. Občianskeho zákonníka.

sa riadia príslušnými

ustanoveniami

Obchodného,

2. Objednávatel' je povinný pristúpit' na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a čase plnenia
v týchto prípadoch :
ak sa zmení rozsah prác oproti zmluve
ak objednávatel' odovzdá oneskorene stavenisko, alebo doklady potrebné ku začatiu
stavby
ak dojde k zastaveniu alebo prerušeniu prác z dóvodov na strane objednávatera
v prípade živelných pohrom
3. Zmena závazkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovat' formou písomných dodatkov. Po
predložení návrhu dodatku zmluvnou stranou je druhá zmluvná strana povinná do 5 dní
od jeho doručenia oznámit' svoje stanovisko.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 4-och vyhotoveniach,
zhotovitel'a.

z toho 2x pre objednávatera

a 2x pre

5. Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za závazný a potvrdený zmluvnými stranami.
6. Táto zmluva nadobúda platnost' a účinnost' v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka
a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a.

Za zhotovitel'a :

Za objednávatel'a :

