Zmluva o dielo
č. 1916/2016
uzatvorená v zmysle ust.§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,
v znení neskorších zmien a doplnkov
1. Definovanie zmluvných strán.
Objednávateľ:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH :
bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:

Obec Brestovec
Brestovec 273,
907 01 Myjava
Ing. Dušan Duga, starosta obce
00309435
2021081425
SK2021081425
VÚB Myjava
SK8102000000002234339751
SUBASKBX

telefón:

034/6215922

Zhotoviteľ:
zastúpený:

Lesné a vodné stavby s.r.o.
Krškanská 25, 949 05 Nitra
Ing. Adrián Mikač, riaditeľ

poverený zástupca vo veciach:
zmluvných
Ing. Adrián Mikač
technických
Ján Ondriaš
IČO:
46724486
IČ DPH:
SK2023533094
bankové spojenie:
VÚB Nitra
IBAN:
SK0202000000000018302162
SWIFT:
SUBASKBX
zapísaný v obchodnom registri: OS Nitra, oddiel Sro, vložka č. 31884/N
telefón:
037/6525266
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2. Predmet zmluvy a miesto plnenia.
2.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre
objednávateľa práce na stavbe:
Oprava MK U Svitkov a MK U Ticháčkov

3. Zmluvná cena.
3.1.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa výkazu výmer je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov.

Dohodnutá zmluvná cena podľa stavieb:
Objekt
Oprava MK U Svitkov a
MK U Ticháčkov

Zmluvná cena
bez DPH v Eur

DPH sadzba
(20%)

Zmluvná cena s
DPH v Eur

46 554,29

9 310,86

55 865,15

Rozpočet a ocenené položky výkazu výmer sú prílohou č.1 tejto zmluvy a tvoria jej
neoddeliteľnú súčasť.

3.2.

Zmluvná cena obsahuje všetky náklady spojené s dodaním predmetu tejto zmluvy
podľa bodu 2.1. a zmluvná cena je pevná a nemenná.
4. Platobné podmienky

4.1.

Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok, ani zálohu.

4.2.

Fakturácia bude realizovaná po ukončení prác. Podkladom pre vyhotovenie
faktúry bude zhotoviteľom vypracovaný súpis vykonaných prác a dodávok,
potvrdených povereným zástupcom objednávateľa.

4.3.

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Vystavená faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu. V opačnom
prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na jej opravu
a lehota splatnosti opravenej faktúry začne plynúť až odo dňa jej doručenia
objednávateľovi.
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4.4.

Faktúra bude uhrádzaná na základe skutočne vykonaných prác po obojstrannom
odsúhlasení súpisu prác na faktúre.

4.5.

V prípade naviac prác požadovaných objednávateľom nad rámec predmetu tejto
zmluvy budú tieto riešené dodatkom k tejto zmluve po odsúhlasení ich rozsahu
v stavebnom denníku obidvoma zmluvnými stranami.
5. Čas plnenia a dodacie podmienky:

5.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že celý predmet zmluvy zhotoví podľa cenovej ponuky a
výkazu výmer najneskôr do 30.09.2016.

5.2.

Objednávateľ sa zaväzuje, že ak pripraví dielo na jeho odovzdanie pred
dohodnutým termínom, prevezme toto dielo aj v tomto ponúknutom termíne.
Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov. Záručná
doba začína plynúť odo dňa podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí
zhotoveného diela.

5.3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa podmienok
dohodnutých v tejto zmluve a počas záručnej doby bude mať dohodnuté vlastnosti.

5.4.

Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať objednávateľa
o akejkoľvek udalosti, ktorá by mala ovplyvniť termín realizácie predmetu zmluvy.

5.5.

V prípade zásahu vyššej moci, orgánov štátnej moci resp. z iných dôvodov na
strane objednávateľa pre ktoré bude realizácia prác pozastavená, má zhotoviteľ
právo predĺžiť termín realizácie prác o dobu vynúteného prerušenia prác.
6. Podmienky zhotovenia práce.

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

Zhotoviteľ požaduje odovzdanie staveniska v termíne najneskôr do 3 dní od
nadobudnutia platnosti tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu
zmluvné strany zápis.
Zhotoviteľ je povinný počas realizácie prác viesť stavebný denník, do ktorého
bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti súvisiace so zhotovením prác.
Zápisy do stavebného denníka bude zapisovať zhotoviteľom určený stavbyvedúci
Ján Ondriaš. Objednávateľ určí svojho zástupcu pre veci technické (technický
dozor) zápisom do stavebného denníka pri odovzdaní staveniska.
Stavebný denník sa musí nachádzať na mieste realizácie prác a musí byť
prístupný objednávateľovi.
Zhotoviteľ počas realizácie prác zodpovedá za dodržiavanie všeobecne platných
a záväzných predpisov a technických noriem, požiarnych a bezpečnostných
predpisov, ochranu životného prostredia, poriadok a čistotu na stavenisku
a prístupových komunikáciách.
Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo, jeho riadnym dokončením
v rozsahu výkazu výmer v predpísaných kvalitatívnych parametroch, materiáloch
a dodávkach.
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6.7.
6.8.

6.9.

Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela min. 7 kalendárnych
dní pred jeho plánovaným odovzdaním.
Pre odovzdanie a prevzatie diela platí:
- zmluvné strany vyhotovia zápis o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude
obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených vád
a nedorobkov (ak sa tieto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich
odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady.
Zhotoviteľ je povinný vady a nedorobky bezodplatne odstrániť v dohodnutom
termíne.
- prípadné drobné nedorobky, zistené pri odovzdávaní a preberaní diela,
ktorých charakter umožňuje užívanie diela, nie sú dôvodom jeho neprevzatia
objednávateľom.
Pri odovzdávaní a preberaní diela zhotoviteľ zároveň odovzdá objednávateľovi:
- Certifikáty a zhody materiálov
- stavebný denník
7. Zmluvné pokuty

7.1.

7.2.

Ak zhotoviteľ nedodrží termín na zhotovenie prác v zmysle bodu 5.1. tejto zmluvy
má objednávateľ právo požadovať zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05%
zmluvnej ceny (bez DPH) predmetu zmluvy za každý, aj začatý deň omeškania.
V prípade omeškania s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo požadovať zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy ( bez DPH) za každý deň omeškania.
8. Záverečné ustanovenia

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Meniť a dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných jej dodatkov,
ktoré budú platné a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Ostatné, v tejto zmluve neupravené, náležitosti sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a príslušnými všeobecne platnými právnymi predpismi.
Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia
sú určené objednávateľovi a dve pre zhotoviteľa.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania objednávateľom a zhotoviteľom.
Zmluvné strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, zmluve rozumejú a na znak
súhlasu ju podpísali.

V Brestovci, dňa 30.8.2016

V Nitre, dňa 30.8.2016

Ing. Dušan Duga

Ing. Adrián Mikač
riaditeľ

starosta obce

----------------------------

----------------------------

Objednávateľ

Zhotoviteľ
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