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Zmluva o dielo na opravu miestnych'
komunikácií v meste Sládkovicovo

ZMLUV A

o DIELO

NA OPRAVU MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
V MESTE SLÁDKOVICOVO
.,
uzavretá podla § 536 a nasledujúcich Obcianskeho zákonníka

medzi

Zhotovitel:

STAVCENT,

spol. sr. o.

925 81 Diakovce 608
zastúpený štatutárnym orgánom: Takács Ferdinand
ICO: 36526525
DIC: SK 2021493177
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu
v Trnave v oddiele Sro
vložka císlo 16131/T
bankové spojenie: Slovenská Sporitelna a.s ..
C. úctu: 0202234956/0900

a
Objednávatel:

Mestský úrad Sládkovicovo
Fucíkova ul. C. 329, 92521 Sládkovicovo
Zastúpený štatutárnym orgánom: Ing. Anton Szabó
ICO: 00306177
DIC:
bankové spojenie: 18028-132/0200

~
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l.
PREDMET

ZMLUVY

1.1 Predmetom tejto zmluvy je oprava miestnych komunikácií v Sládkovicove

na uliciachiF

Mraziarenská, Hriezdoslavova, Cintorinska, Mierová, J.Krála, J.Dallosa, Devátová,:':
Danový úrad, Vincov les.
-._,C' .~
1.2 Zhotovitel' sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a V iWzsahu podl'a
výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dna 08. 07. 2011 zrealizuje staveb~é práce.
1.3 Zhotovitel' sa zaväzuje vyhotovit' dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpO:Yednost'. ;
1,4 Objednávatel' sa zaväzuje dielo prevziat' a zaplatit' zhotovitel'ovi dohodnutú ~~nu diela. '
<

-

II.
CAS PLNENIA

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na zacatí opravy miestnych komunikácií v Sládkovicove v
termíne:
2.1.1 zacatie prác
12.07.2011
2.1.2 ukoncenie prác 29.07.2011.

III.
ZMLUVNÁ CENA

3.1 Zmluvná cenaje výsledkom predloženej vyhodnotenej cenovej ponuky zo strany
zhotovitel'a a považuje sa za cenu maximálnu platnú pocas doby trvania zmluvy.
Celková cena vo výške 6.274,55 Eur, s DPH vo výške 7.529,35 Eur.
3.2 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba cinností nezahrnutých do rozpoctu, pokial' tieto
cinnosti neboli predvídatel'né v case uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotovitel'
domáhat' primeraného zvýšenia ceny. Objednávatel' môže bez zbytocného odkladu
odstúpit' od zmluvy, ak zhotovitel požaduje zvýšenie ceny o sumu, ktorá presahuje o viac
ako 10% cenu urcenú na základe rozpoctu. V tomto prípade je objednávatel' povinný
nahradit' zhotovitel'ovi cast' ceny zodpovedajúcu rozsahu ciastocného vykonania diela
podl'a rozpoctu.
3.3 Ak objednávatel'ovi sa vyskytnú dalšie potreby vykonania stavebných prác, ktoré sú nad
rámec rozsahu tejto zmluvy, dalšie práce budú vykonané na základe objednávok
v priebehu roka 2011 do výšky povoleného financného limitu.
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IV.
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

4.1 Práce sa budú uhrádzat podla predložených faktúr a podla skutocne vykonaných prác>;
"'j.
•..
.'
odsúhlasených povereným pracovníkom objednávatela.
4.2 Lehota splatnosti faktúry bude 14 dní od dorucenia a potvrdenia zo stranyob}~~návatela. :
4.3 Nedelitelnou
súcastou faktúry bude povereným pracovníkom odsúh~sený
súpis
vykonaných prác v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cen~. Zhotovitä
.
musí svoje práce vyúctovat overitelným spôsobom.
•f
4.4 Faktúry musia obsahovat náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zák. C. 513/1991 Zb.,
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ako i náležitosti predpísaIlé
v zmysle zák, C. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, a budú predkladané
v dvoch vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovat nesprávne údaje
vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotovitelovi vrátená. Zhotovitel je povinný
predložit novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti odvíjat od termínu
predloženia novej faktúry.
4.5 Objednávatel má právo zadržat z konecnej faktúry ciastku do výšky 10 % z ceny diela až
do doby odstránenia zistených závad pri odovzdaní a prevzatí diela.

V.
DODACIE PODMIENKY

5.1

Zhotovitel svojou cinnostou nesmie narušit bezpecnost osôb pohybujúcich sa mimo
staveniska.
5.2 Zhotovitel vykonáva cinnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednost
podla zmluvy, pricom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy,
vyhlášky platné v SR, zákon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon
o životnom prostredí, všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je
povinný preukázatelne
poucit
všetkých zamestnancov
pracujúcich
na stavbe
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri práci.
5.3 Zhotovitel vykoná práce podla pokynov poverenej osoby objednávatela v rozsahu už
uvedenej vo výzve objednávatela.
5.4 Prevzatie predmetu diela môže byt odmietnuté pre chyby, a to až do ich odstránenia.

'::
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ZODPOVEDNOST

VI.
ZA VADY, ZÁRUCNÁ DOBA
-"';:

6.1

Zhotovitel rucí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmlu~J~e.dohodnuté:·
vlastnosti, že nemá vady.
:~_1~'~
bezplatné
Ak objednávatel
prevezme vadnú dodávku, má právo na dodatOQhé
,.
odstránenie vady.
"~~.
~'.
Zmluvné strany sa dohodli na zárucnej dobe 36 mesiacov.
.;,~.
~

6.2

.'

; •••~>

'~~

6.3

VII.

ZMLUVNÉ POKUTY

7.1 Nedodržanie termínu zo strany zhotovitela,
15,- Eur za každý den omeškania
s dokoncením diela v dohodnutej lehote.
7.2 Pre nedodržanie termínu zo strany objednávatela, 15,- Eur za každý den omeškania
s odstránením oznámených vád objednávatelom v dohodnutej lehote. Zhotovitel je
oprávnený úctovat objednávatelovi zmluvnú pokutu za omeškanie s platením faktúry vo
výške 15,- Eur za každý den omeškania.

VIII.
RIEŠENIE SPOROV
.

8.1 V prípade sporov, ktoré nebude možné riešit dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo
zmluvných strán o rozhodnutie súdu.
8.2 Spory zmluvných strán neoprávnujú zhotovitela zastavit plnenia predmetu zmluvy.

IX.
OSTATNÉ PRÁ VA A POVINNOSTI

9.1
9.2

Zhotovitel nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávatela previest záväzky zo
zmluvy na tretiu osobu.
Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovat mlcanlivost o akýchkolvek poskytnutých
údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejnit podla zákona.
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X.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1 Od zmluvy možno odstúpit v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násL; :
Obchodného zákonníka. Zhotovitelovi prináleží náhrada iba za skutocne vykonanf'
služby.
0'.'
10.2 Odstúpenie od zmluvy musí byt druhej strane oznámené písomne.
::'~
10.3 Objednávatel môže odstúpit od zmluvy v prípade, že zhotovite'l m~šl{~ so splnením
zmluvného termínu.
;'it '
1004 Zhotovitel môže od zmluvy odstúpit v prípade, ak objednávatel neplní :~yoje zmluvné
povinnosti a tým zhotovitel'ovi znemožní vykonávanie prác. Musí :~;však vyivat
objednávatela
a urcit mu dodatocne primeranú lehotu na splnelhie záväikov
vyplývajúcich zo zmluvy.

Xl.
ZÁVERECNÉ USTANOVENIA

11.1 Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.
11.2 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzájomné vztahy zmluvných strán sa
riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiáme ustanoveniami Obcianskeho
zákonníka a právnymi predpismi SR.
11.3 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robit len písomnými dodatkami podpísanými
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú ocíslované podla
poradia.
IIA Táto zmluva je vypracovaná
v štyroch vyhotoveniach,
z ktorých dve obdrží
objednávatel a dve zhotovi tel'.
11.5 Táto zmluva nadobúda platnost a úcinnost podpisom obidvoch zmluvných strán.

, V Diakovciach dna 08. júla 2011

STAVCENT, spol. s. r.o.
925 81 DIAKOVCE C. 608

I

: 3"

525
(])
493177

objednávatel

