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ZMLUVA O DIELO č. 71/2013
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany
1. Objednávateľ:

Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

2. Zhotoviteľ:
V zastúpení:
Zástupca oprávnený jednať:
IČO:
IČ DPH:

Mesto Sládkovičovo
Fčíkova 329
92521 Sládkovičovo, Fučíkova 329
Ing. Anton Szabó - primátor mesta
Ing. Anton Szabó

00306177
2021006746
VÚB Galanta

č.ú,

18028-132/0200

Savingplus spol. s r.o.
Veľkoúľanská 1729, 925 21 Sládkovičovo
Ing. Takáč Tomáš - konateľ spoločnosti
Bednár Tomáš

36258547
2021821307

l.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác: Rekonštrukcia chodníkov (ul. Fučíkova
Sládkovičovo) l. etapa v zmysle cenovej ponuky a záznamu o vykonaní prieskumu trhu zo
dňa 30.09.2013.

n.
Cena plnenia predmetu zmluvy

Zmluvné strany cenu dohodli za práce uvedené v článku l tejto zmluvy na 35 388 € (slovom:
tridsaťpäťtisíctristoosemdesiatosem Eur) vrátane DPH v zmysle zákona Č. 18/1996 Z.z. o cenách v
znení neskorších predpisov). Cena obsahuje aj náklady za materiál, prenájom techniky,
nákladné dopravné prostriedky, náklady na energiu.
III.
Možnosť a spôsob úpravy ceny
1. Cena je pevná a nemenná počas trvania zmluvy. Cenu je možné meniť len dodatkom na
základe dohody strán, a to v prípade ak sa významne zmenia ceny alebo iné vonkajšie
podmienky rozhodujúce o cene diela a zhotoviteľ bez zbytočného odkladu oznámi túto
skutočnosť objednávateľovi.
2. Objednávateľ v prípade potreby a v závislosti od finančných prostriedkov môže zvýšiť
alebo znížiť rozsah prác, prípadne určiť práce naviac.

IV.
Termín realizácie predmetu zmluvy
Termín realizácie prác: október až december 2013.

V.
Termín dodania - čas plnenia zmluvy

Do 31.12.2013.
VI.
Doba platnosti zmluvy
Zmluva o dielo je uzavretá na dobu určitú do 31.12.2013.

VII.
Miesto zhotovenia práce
Ulica Fučíkova Sládkovičovo.
VIII.
Platobné podmienky, faktu rácia a zmluvné pokuty
1. Objednávateľ neposkytne na dodávku prác preddavok.
2. Úhrada finančných prostriedkov za vykonanú prácu sa uskutoční na základe
s objednávateľom odsúhlasených faktúr prác prevodom finančných prostriedkov z účtu
objednávateľa na účet zhotoviteľa. Pričom počas realizácie vystavené faktúry nemôžu
prevýšiť čiastku 60 % z dohodnutej zmluvy. Konečná faktúra sa vystaví až po odovzdaní
a prevzatí predmetu zmluvy.
3. Splatnosť faktúry je 15 dní po jej doručení objednávateľovi.
Ak sa objednávateľ omešká so zaplatením ceny, zaplatí zmluvnú pokutu z omeškania vo
výške 0,05 % z hodnoty zmluvného objemu prác za každý deň omeškania.
V prípade nevykonania diela v čase podľa čl. V. tejto zmluvy zaplatí zhotoviteľ zmluvnú
pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania ..
IX.
Záručná doba - zodpovednosť za škody
1. Zhotoviteľ poskytne záruku na dielo 36 mesiacov odo dňa prevzatia diela.
2. Zhotoviteľ sám zodpovedá za prípadné vzniknuté škody na svojom majetku pri
uskutočňovaní prác, dňom začatia plnenia zmluvy.
3. Zhotoviteľ bezplatne odstráni vady na diele po uplatnení oprávnenej reklamácie
objednávateľom do 10 dní počas záručnej doby.

X.
Podmienky plnenia predmetu zmluvy, náhradné plnenie, realizácia a prevzatia diela
1. Realizácia predmetu zmluvy bude zabezpečená podľa ustanovení príslušných
predpisov.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vlastnými kapacitami.
3. Zhotoviteľ ohlási začiatok a ukončenie prác poverenej osobe objednávateľa.
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4. Počas realizácie predmetu zmluvy zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia
vlastných pracovníkov.
5. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník o vykonaných prácach a predkladať ho k dennému
podpisu povereným osobám ( stavebný dozor ) zo strany objednávateľa, za účelom
odsúhlasenia rozsahu vykonaných prác a ich kvality.
6. Požiadavky objednávateľa naviac, sa na základe zápisov v stavebnom denníku, následne
dohodnú dodatkom k zmluve o dielo.
7. Objednávateľ zabezpečí riadne odovzdanie staveniska zhotoviteľovi na realizáciu stavby.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky tejto
zmluvy
9. Po ukončení prác poverený pracovník objednávateľa prevezme dielo a vyhotový sa
písonmý záznam o prevzatí.

Xl.
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou sa
riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Jednotlivé ustanovenia zmluvy možno meniť na základe dodatku po dohode s druhou
zmluvnou stranou.
3. Vyššia moc: V prípade okolnosti vyššej moci, ktoré prechodne znemožní jednému zo
zmluvných partnerov realizáciu zmluvných podmienok, predlžuje sa lehota pre splnenie
tejto povinnosti o dobu trvania okolnosti vyššej moci, prípadne o dobu jej následkov.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že spory budú riešiť formou obojstrannej dohody. V prípade
neúspešnej dohody spory bude riešiť Okresný súd v Galante.
5. Zmluvaje vyhotovená v štyroch exemplároch, po 2 pre každú zmluvnú stranu.

V Sládkovičove,

dňa 01.10.2013

Savlngplus, spol. s r.o.
92521 Sládkovičovo

Veľkoúľanská cesta 1729
'ČO: 36258547

IČ DPH: SK21l21821307
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Objednávateľ ~

Zhotoviteľ: /, .....----..-..
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