ZMLUVA O DIELO č. 011/2018
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/91 Zb.
Obchodného zákonníka
O DODÁVKE PRÁC
I. ZMLUVNÉ STRANY
1,1 Objednávateľ:
v zastúpení:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

Obec Priechod
Mgr. Stanislav Chaban, starosta obce
Priechod č. 157 976 11 Selce
00 313 769
2021121388
Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK75 5600 0000 0012 0550 3001

1,2 Zhotoviteľ:
v zastúpení:
Adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie :
Tel:

MD Staving s.r.o.
Ing. Mária Martincová
Priechod 239, 976 11 Selce
44111436
2022613868
SK2022613868
IBAN: SK20 0200 0000 0024 4718 7755
0905810734, 0908960552

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ČAS PLNENIA
2,1 Názov stavby:
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6

Miesto stavby:
Charakter stavieb
Investor:
Termín začatia dodávky:
Termín ukončenia dodávky:

„Rekonštrukcia miestnej komunikácie Priechod –
Podkonice“
Priechod
stavebné práce
Obec Priechod
Od účinnosti zmluvy
do 15 dní

III. PREDMET PLNENIA A OCENENIE DODÁVKY
Predmetom tejto zmluvy je dodávka diela - vykonanie: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Priechod – Podkonice“
3.1 Stavebné práce v rozsahu podľa požadovaného výkazu výmer a cenovej ponuky zo dňa
25.10.2018 v členení podľa jednotlivých položiek:
 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve
od 0,50 do 0,70 kg/m2 v celkovom množstve 2665,12 m2
 Betón asfaltový nemodifik. II.tr. strednozrnný AC 16 O po zhutnení hr. 50 mm
v celkovom množstve 2665,12 m2




Betón asfaltový nemodifik. II.tr. hrubozrnný AC 22 L po zhutnení hr. 50 mm
v celkovom množstve 2665,12 m2
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek
dĺžky objektu v celkovom množstve 862,841 t

3.2 Zhotoviteľ vykoná dielo pod bodom 3.1 s akceptovaním prípadných zmien požadovaných
investorom.
3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3.4 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené výkonom prác podľa zmluvy.

IV. CENA
4.1 Cena za zhotovenie diela podľa predmetu zmluvy v rozsahu čl. III tejto zmluvy je
stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z z. a
predstavuje čiastku
51 611,68 € bez DPH
DPH 20 %
10 322,336 €
Celková cena s DPH
61 934,016 €

V. PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry za prácu.
5.2 Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
- číslo zmluvy, číslo FA, deň odoslania a splatnosti
- označenie peňažného ústavu a č.u.- IČO, IČ DPH
- označenie diela, adresy objednávateľa a dodávateľa
- podpis oprávnenej osoby
5.3 Lehota splatnosti FA je 14 dní od doručenia.

VI. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
6.1 Investor zabezpečí všetky potrebné povolenia.
6.2 Poplatky, prípadné pokuty a majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených
povoľujúcim orgánom znáša zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
6,. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu. Je povinný
odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác.
6.4 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a
zabezpečiť bezpečnosť pri prevádzaní prác.
6.5 Obec zabezpečí prístup na stavenisko a zabezpečí uzavretie komunikácie počas realizácie
stavby
6.6 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom
rozsahu zabezpečí zhotoviteľ, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávať záväzné pokyny.
6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita dodávky bude zodpovedať príslušným STN normám a
technickým podmienkam.
6.8 Vykonané práce budú prebraté objednávateľom spolu s písomným protokolom o prevzatí
prác ktorý vyhotoví zhotoviteľ.
6.9 Záruka za zrealizované dielo je 24 mesiacov od prevzatia diela.
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VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené v zmysle zmluvy, platných STN, EN.
7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli
spôsobené porušením jeho povinností.
7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zistené nedostatky a vady odstrániť do 5 dní od ich uplatnenia
reklamácie, prípadne v dohodnutom termíne. Termín odstránenia sa dohodne písomnou
formou so zástupcom obce.

VIII. ZMLUVNÉ POKUTY
8.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po termíne určenom v čl.II tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú
pokutu vo výške 0,05% z ceny uvedenej v čl. IV za každý deň omeškania. Týka sa to
omeškania termínu zavinením zhotoviteľa.
8.2 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať vady v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu
vo výške 10 € za každý omeškaný deň.
8.3 Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí
objednávateľ zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny za každý deň meškania.

IX. OSTATNÉ USTANOVENIA
9.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela ( ústne,
telefonicky, písomne,)
9.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zmluvné, obchodné a technické informácie
nesprístupnia tretím osobám.
9.3 Podstatným porušením zmluvy je prekročenie termínov zhotovenia diela viac ako 5 dní.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
10,1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy odo dňa podpísania a účinnosti tejto
zmluvy.
10,2 Zmluva je uzavretá po odsúhlasení jej obsahu obidvoma stranami a jej podpísaním.
10,3 Meniť, či doplňovať túto zmluvu je možné len formou písomného dodatku a podpisom
obidvoch strán.
10,4 Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach z ktorých dve si ponechá
objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
Miesto a dátum podpisu zmluvy: Priechod
dňa:12.11.2018

dňa: 12.11.2018

.........................................
zhotoviteľ

............................................
objednávateľ
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