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Zmluva o dielo na opravu miestnych
komunikácií v meste Sládkovičovo

ZMLUVA

o DIELO

NA OPRAVU MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
V MESTE SLÁDKOVIČOVO
uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka

medzi

Zhotoviteľ: STA VCENT, spol. s r. o.
925 81 Diakovce 608
zastúpený štatutárnym orgánom: Takács Ferdinand
IČO: 36526525
DIČ: SK 2021493177
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu
v Trnave v oddiele Sro
vložka číslo 16131/T
bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa a.s..
č. účtu: 0202234956/0900

a
Objednávateľ:

Mestský úrad Sládkovičovo
Fučíkova ul. č. 329, 925 21 Sládkovičovo
Zastúpený štatutárnym orgánom: Ing. Anton Szabó
IČO: 00306177
DIČ:
bankové spojenie: 18028-132/0200
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l.

PREDMET ZMLUVY
1.1 Predmetom tejto zmluvy je oprava miestnych komunikácií v Sládkovičove na uliciach:
Hriezdoslavova,
F.Kazinciho, J.Král'a, Železničná, Železničná pred garážami,

Mlynská, Daňový úra od kolajníc, Vincov les.
1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v rozsahu podľa
výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa 07.11.2012 zrealizuje stavebné práce.
1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
1.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

II.
ČAS PLNENIA
2.1 Zmluvné strany sa dohodli na začatí opravy miestnych komunikácií v Sládkovičove v
termíne:
2.1.1 začatie prác
09.11.2012
2.1.2 ukončenie prác 16.11.2012.

III.
ZMLUVNÁ CENA
3.1 Zmluvná cena je výsledkom predloženej vyhodnotenej cenovej ponuky zo strany
zhotoviteľa a považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy.
Celková cena vo výške 5.223,60 Eur, s DPH vo výške 6.268,32 Eur.
3.2 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto
činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ
domáhať primeraného zvýšenia ceny. Objednávateľ môže bez zbytočného odkladu
odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ požaduje zvýšenie ceny o sumu, ktorá presahuje o viac
ako 10% cenu určenú na základe rozpočtu. V tomto prípade je objednávateľ povinný
nahradiť zhotoviteľovi časť ceny zodpovedajúcu rozsahu čiastočného vykonania diela
podľa rozpočtu.
3.3 Ak objednávateľovi sa vyskytnú ďalšie potreby vykonania stavebných prác, ktoré sú nad
rámec rozsahu tejto zmluvy, ďalšie práce budú vykonané na základe objednávok
v priebehu roka 2011 do výšky povoleného finančného limitu.
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IV.
.
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA
4.1 Práce sa budú uhrádzať podľa predložených faktúr a podľa skutočne vykonaných prác
odsúhlasených povereným pracovníkom objednávateľa.
4.2 Lehota splatnosti faktúry bude 14 dní od doručenia a potvrdenia zo strany objednávateľa.
4.3 Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude povereným pracovníkom odsúhlasený súpis
vykonaných prác v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena. Zhotoviteľ
musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom.
4.4 Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zák. Č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ako i náležitosti predpísané
v zmysle zák. č. 22212004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, a budú predkladané
v dvoch vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje
vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný
predložiť novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti odvíjať od termínu
predloženia novej faktúry.
4.5 Objednávatel' má právo zadržať z konečnej faktúry čiastku do výšky 10 % z ceny diela až
do doby odstránenia zistených závad pri odovzdaní a prevzatí diela.

V.
DODACIE PODMIENKY

5.1 Zhotovi tel' svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb pohybujúcich sa mimo
staveniska.
5.2 Zhotovitel' vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť
podl'a zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy,
vyhlášky platné v SR, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon
o životnom prostredí, všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotovitel' je
povinný preukázatel'ne
poučit' všetkých zamestnancov
pracujúcich na stavbe
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
5.3 Zhotoviteľ vykoná práce podľa pokynov poverenej osoby objednávatel'a v rozsahu už
uvedenej vo výzve objednávateľa.
5.4 Prevzatie predmetu diela môže byť odmietnuté pre chyby, a to až do ich odstránenia.
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VI.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA

6.1
6.2
6.3

Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, že nemá vady.
Ak objednávateľ prevezme vadnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné
odstránenie vady.
Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe 36 mesiacov.

VII.

ZMLUVNÉ POKUTY
7.1 Nedodržanie termínu zo strany zhotoviteľa, 15,- Eur za každý deň omeškania
s dokončením diela v dohodnutej lehote.
7.2 Pre nedodržanie termínu zo strany objednávateľa, 15,- Eur za každý deň omeškania
s odstránením oznámených vád objednávateľom v dohodnutej lehote. Zhotoviteľ je
oprávnený účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s platením faktúry vo
výške 15,- Eur za každý deň omeškania.

VIII.
RIEŠENIE SPOROV

8.1 V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo
zmluvných strán o rozhodnutie súdu.
8.2 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenia predmetu zmluvy.

IX.
OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI

9.1 Zhotovitel' nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo
zmluvy na tretiu osobu.
9.2 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých
údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
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X.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
10.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl.
Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané
služby.
10.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne.
10.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením
zmluvného termínu.
10.4 Zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné
povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať
objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov
vyplývajúcich zo zmluvy.

Xl.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11.1 Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.
11.2 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa
riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiáme ustanoveniami Občianskeho
zákonníka a právnymi predpismi SR.
11.3 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa
poradia.
11.4 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach,
z ktorých dve obdrží
objednávateľ a dve zhotoviteľ.
11.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom obidvoch zmluvných strán.

V Diakovciach dňa 07. novembra 2012

zhotoviteľ

objednávateľ

