ZMLUVA O DIELO
Uzatvorená v zmysle §536 Obchodného zákonníka
v zmysle zákona č. 455/1991 Zb.
1. Zmluvné strany
Objednávateľ:

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Oprávnený konať:
Poverený jednať:
Telefón:
Zhotoviteľ:

Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

Obecný úrad Zubrohlava
Plátennícka 464
029 43 Zubrohlava
00315044
2020561928
PRIMA Banka 4001431003/5600
Pavol Bugeľ – starosta obce
Pavol Bugeľ – starosta obce
0907320611
Stanislav Šimurda
Nová bobrovská 107
029 43 Zubrohlava
Zapísaný v ŢR OÚ Námestovo, reg. číslo: 507 – 740
Stanislav Šimurda
30538891
SK1020470022
TATRA Banka 2627086353/1100

2. Východiskové údaje a zhotovenie diela
2.1.
Vykonanie diela:
2.1.1. Vykonanie diela vykoná zhotoviteľ – na akcii „Rekonštrukcia kotolne ZŠ Zubrohlava“
v objekte ZŠ s MŠ Zubrohlava.
2.1.2. Riadenie, výkon a preberanie prác za objednávateľa bude zabezpečovať:
Zamestnanec ZŠ s MŠ Jaroslav Jevjak
2.1.3. Zhotoviteľ vykoná práce podľa „projektovej dokumentácie – krycí list rozpočtu“ vo
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodrţiavaní kvalitatívnych
a technických podmienok.

3. Predmet plnenia
3.1.
3.2.

Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie diela: Rekonštrukcia kotolne ZŠ Zubrohlava.
Zhotoviteľ sa zaväzuje na danej stavbe postupovať podľa noriem a oprávnenia č.
02181/30/08/TZ-OAb1, b1 Ba1, b1, b2, d1, d2, e1, e2, e3/OPR.

4. Čas plnenia
4.1.

Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať stavebné práce v zmysle čl. 3. Ich riadnym
dokončením a odovzdaním vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť
v dohodnutom čase a mieste s termínom ukončenia:
4.1.1. Termín začatia:
júl 2012
4.1.2. Termín ukončenia:
september 2012
4.2.
Objednávateľ sa zaväzuje, ţe dokončené práce prevezme a stanovenú cenu zaplatí
v dohodnutom termíne.

5. Cena
5.1.

Cena za obstarávané práce je stanovená v zmysle zákona §3 NR SR č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako

Cena diela
103.754,35 EUR
ZRN DPH 20%
Sumár ceny za dodanie prác (s DPH)

86.461,96 EUR
17.292,39 EUR
103.754,35 EUR

6. Platobné podmienky
6.1.

6.2.
6.3.

Obstarávateľ sa so zhotoviteľom dohodli, ţe cenu za zhotovenie diela, ktorá bude
zodpovedať vykonaným prácam, obstarávateľ zhotoviteľovi uhradí na základe
potvrdeného zisťovacieho protokolu a vystavenej faktúry za celkové dielo.
V prípade nesúladu skutočnej výmery s mnoţstvom uvedeným v cenovej ponuke sa
cena vypočíta podľa skutočného stavu vykonaných prác.
Lehota splatnosti faktúry je vzájomne dohodnutá do 14 dní odo dňa prevzatia faktúry.

7. Záručná doba – zodpovednosť za vady
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

Záruka za vykonané práce je v dĺţke 48 mesiacov, na pouţité výrobky je záruka
stanovená podľa záruky výrobcu, min. 24 mesiacov (kotol, čerpadlo a i.), okrem
dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku a spolupôsobenie pri realizácii
prác, ktoré zabezpečí svojpomocne a začína plynúť odo dňa úspešnej kolaudácie.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe jeho práce budú vykonané podľa podmienok tejto
zmluvy a ţe počas záručnej doby bude mať predmet tejto zmluvy vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet v čase 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, ţe počas záručnej doby má
objednávateľ právo poţadovať a zhotoviteľ povinnosť vady bezodkladne odstrániť.
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 5
dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo
najkratšom techniky moţnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou
formou.

8. Zmluvné pokuty
8.1.

8.2.
8.3.

Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po termíne september 2012, môţe objednávateľ uplatniť
zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR za kaţdý aj začatý týţdeň omeškania plnenia
predmetu.
V prípade vzniku nároku zhotoviteľa, úrok z omeškania môţe byť uplatňovaný
v zmysle §517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a nariadenia Vlády č. 87/95 Z.z. §3.
V prípade vzniku nároku na zmluvnú pokutu, resp. úrok z omeškania, zmluvné strany
sa dohodli, ţe uplatnenie tejto sankcie je podmienené vystavením samostatnej
faktúry.

9. Spolupôsobenie a odovzdanie diela
9.1.
Spolupôsobenie objednávateľa
9.1.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pracovisko na základe vzájomnej dohody.
9.1.2. Objednávateľ je povinný odovzdať pracovisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na
nich začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. Objednávateľ zodpovedá za to, ţe
riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľ nebude rušený neoprávnenými zásahmi
tretích osôb. Zmluvné strany vyhlasujú záväzky uvedené v zápise z odovzdania
pracovísk za nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
9.1.3. Zhotoviteľ zodpovedá za dodrţiavanie povinností za bezpečnosť a ochranu zdravia
vlastných pracovníkov ustanovené v § 8 zákona NR SR č. 330/96 Zb., § 132-135
Zákonníka práce, vyhl. SÚSP a SBÚ č. 374/90 Zb., 9 bezpečnosti a ochrane zdravia
pri stavebných prácach a technických zariadení.
9.1.4. V prípade, ţe dôjde k omeškaniu objednávateľa so spolupôsobením dohodnutým
v tejto zmluve, resp. pri odovzdaní a prevzatí pracoviska, zmluvné strany vzájomne
dohodnú nový termín ukončenia diela Dodatkom k tejto ZoD.

9.2. Odovzdanie diela
9.2.1. Zhotoviteľ zodpovedá za riadne vykonanie prác podľa poţiadaviek objednávateľa a
„projektovej dokumentácie – krycieho listu rozpočtu“.
9.2.2. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy.

10. Ostatné ustanovenia
10.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou
starostlivosťou.
10.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, ţe má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu článku 3. Tejto
zmluvy, čo dokumentuje ţivnostenským listom, ktorý je súčasťou tejto ZoD.

11. Záverečné ustanovenia
11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým obsahom, táto je riadne potvrdená
a podpísaná oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
11.2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je moţné len formou písomných dodatkov
zmluvných strán.
11.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- Zápis z odovzdania a prevzatia pracoviska
- Cenová ponuka
11.4. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z toho pre objednávateľa aj pre
zhotoviteľa po jednom vyhotovení.

V Zubrohlave dňa 15. 06. 2012

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

