Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
I. Zmluvné strany
Objednávateľ :
Obchodné meno:
Miezgovce obec
Adresa:
Miezgovce 64, PSČ 957 01
Zastúpený:
starosta obce Juraj Trgyňa
Osoby oprávnené konať:
starosta obce Juraj Trgyňa
Právna forma:
obec
IČO:
00310760
DIČ:
2021053463
Bankové spojenie:
PRIMA BANKA Slovensko,
Číslo účtu, IBAN:
0657503008/5600, SK29 5600 0000 0006 5750 3008
Tel -Fax.:
0902257476
E-mail:
obecmiezgovce@stonline.sk
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Registrácia:
Adresa:
IČO:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpený:
Tel.:
E-mail:

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou,
Číslo živnostenského registra:
Novomeského 1331/7 Bánovce nad Bebravou
47730498
Slovenská sporitelna
SK44 0900 0000 0050 6838 9764
Martin Kramár
0905 658 884
info@zamkovadlazbamk.sk

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle §117 zákona
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a v súlade so Smernicou Obce Miezgovce o postupe
vykonávania verejného obstarávania a Uznesením obecného zastupiteľstva
v Miezgovciach č. 50/2017.

II. Východiskové údaje
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Predmet obstarávania: ,,Stavebné úpravy prístupového chodníka“.
Miesto zhotovenia prác: Obec Miezgovce.
Obstarávateľ:
Obec Miezgovce 64, PSČ 957 01.
Termín realizácie:
- zahájenie: do 5 dní od odovzdania staveniska
- ukončenie: 08/2017.

III. Predmet plnenia
•

Stavebné úpravy prístupového chodníka ku kultúrnemu domu a viacúčelovému
ihrisku.

3.2 . Rozsah prác a presné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v
ocenenom výkaze výmer.

IV. Čas plnenia
•
•
•

Zhotoviteľ splní svoju povinnosť odovzdaním predmetu plnenia do užívania
objednávateľovi.
Termín odovzdania staveniska pre zhotoviteľa: je najneskôr 5 dni pred zahájením prác.
Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného
spolupôsobenia objednávateľa.

V. Cena
•
•

Cena je zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku III. tejto zmluvy je stanovená
dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. a doložená oceneným
výkazom výmer, ktorá tvorí prílohu číslo 1 k tejto zmluve.
Cena diela je: cena bez DPH: 6 782,00€, DPH: 1 356,40€, cena s DPH: 8 138,40€

VI. Platobné podmienky
•
•
•

Práce budú fakturované po dodaní príslušnej časti predmetu v zmysle vypracovanej
ponuky, na základe skutočne vykonaných a vzájomne odsúhlasených realizovaných
prác.
Splatnosť faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi.
Faktúry musia mať náležitosti daňového dokladu podľa zákona NR SR č. 222/2004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien a doplnkov.

VII. Záručná doba – zodpovednosť za vady
•
•
•

Zhotoviteľ dáva objednávateľovi záruku, že ním zhotovené dielo bude spĺňať parametre
kvality stanovené normami po dobu 2 rokov. Záručná doba začína plynúť odo dňa
odovzdania a prevzatia diela.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ
iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady bez
zbytočného odkladu.

VIII. Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania
•
•
•
•

V súlade s § 537 a 542 Obchodného zákonníka zhotoviteľ prevedie dielo na svoj náklad.
Všetky pomôcky, náradie a materiál sú jeho vlastníctvom, za ktoré nesie aj svoju
zodpovednosť.
Obstarávateľ uhradí zhotoviteľovi diela cenu skutočne dodaných prác v zmysle
uzatvorenej zmluvy o dielo.
V prípade odovzdania predmetu plnenia bez vád a nedorobkov uhradí obstarávateľ túto
faktúru v lehote jej splatnosti, najneskôr do 30 dní od jej obdržania. V prípade
odovzdania dodávky s drobnými vadami a nedorobkami , nebrániacimi užívaniu stavby,
uhradí obstarávateľ zhotoviteľovi túto faktúru do 30 dní po odstránení poslednej vady.
respektíve nedorobku.

IX. Zmluvné pokuty
•

V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinností ním zavinených, riadne
ukončiť a odovzdať dielo v termíne podľa článku II. tejto zmluvy, má objednávateľ

•
•

nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z ceny diela za každý začatý deň
omeškania.
V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinností odstrániť v dohodnutej lehote
vady diela, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20eur za každý deň
omeškania až do ich odstránenia.
V prípade omeškania s platením faktúry zhotoviteľ má nárok na zmluvnú pokutu vo
výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

X. Vyššia moc
•

Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností
vyplývajúcich zo zmluvy ak dokáže, že nesplnenie nastalo následkom nepredvídaných a
neodvratných okolností mimoriadnej povahy, prekážky ani ich následky nebolo možné
v čase uzatvárania zmluvy predvídať, prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť
ani vyhnúť respektíve prekonať.

XI. Ostatné ustanovenia
•
•
•
•
•
•

Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy.
Prípadné zmeny dojednaných podmienok sa budú riešiť dodatkami k tejto zmluve, po
obojstrannom potvrdení sa stanú súčasťou základnej zmluvy. Stanovisko k návrhu
dodatku zmluvné strany vyjadria písomne do 7 dní od jeho doručenia.
Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia určujúcimi ustanoveniami
Obchodného zákonníka a zmluvnými ujednaniami. Pre právne vzťahy, ktoré nie sú
zmluvou riešenia, inak platia príslušné dispozitívne ustanovenia Obchodného zákonníka.
Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte
nebola splnená a to aj bez udania dôvodu.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitia materiálov podľa
projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu za účelom zvýšenia ceny či
zníženia vlastných nákladov.
Zmluva nadobúda účinnosť jej podpisom.

XII. Záverečné ustanovenia
•

Zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť vypracované písomne, odsúhlasené
a podpísané obidvoma zmluvnými stranami.
12.3. Zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane
jeden výtlačok.
V Miezgovciach, dňa 10.08.2017

za objednávateľa:
Juraj Trgyňa
starosta obce

za zhotoviteľa:
Martin Kramár
živnostník

