ZMLUVA O DIELO č.04/2016
Uzavretá podľa § 536a nasl. Zákona č.513 91 Zb.
Obchodného zákonníka

O DODÁVKE PRÁC
1.1 Objednávateľ :Obec Šišov obecný úrad
V zastúpení: starosta obce p.Jaroslav Sitár
IČO :00311138

DIČ : 2021054288

Číslo účtu: 5028192/0200
IBAN : SK40 0200 0000 0000 0502 8192
1.2 Zhotoviteľ: Krško Vincent.

Dubnica nad Váhom
C1 52/127
018 41 Dubnica nad Váhom

V zastúpení: Krško Vincent
IČO: 32296533

DIČ 1021989947

Bankové spojenie:Slovenská sporiteľňa,č.ú SK3109000000000361144122/0900

II.Východiskové podklady a čas plnenia:

Cenová kalkulácia na: Opravu ciest
2.2 Miesto stavby : obec Šišov
2.3 Investor: starosta obce p.Jaroslav Sitár
2.4 Termín začatia dodávky: 25.4.2016

2.5 Termín ukončenia dodávky :25.6.2016
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III Predmet plnenia
3.1 Predmetom plnenia je dodávka stavebnej a technologickej časti opravy ciest a krajníc,
v hore uvedenej obci. Pod dodávkou stav.časti sa rozumie dodávka všetkých materiálov
výrobkov , prác a výkonov, podľa dohody a priloženej cenovej kalkulácie. Množstvo prác,
podľa objednávky a cenovej ponuky, ktorá bude súčasťou zmluvy.
3.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa
zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu.

IV. Cena
4.1 Cena za zhotovenie diela platí podľa predmetu zmluvy a je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle Zákona o cenách č.18/96 Z.z.a je doložená cenovou
kalkuláciou na opravu obecných komunikácii.
4.1 Cena za zhotovenie diela podľa č.III. tejto zmluvy činí spolu: 4 000,DPH
0
Spolu s DPH
4 000,V. platobné podmienky
5.1Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry.
Práce budú fakturované priebežne po dokončení spätných
povrchových úprav. Konečná faktúra za celú dodávku podľa predmetu zmluvy bude
vystavená ku dňu preberacieho konania.
5.2 Jednotlivé faktúry budú obsahovať tieto údaje:
. Potvrdený súpis vykonaných prác s ocenením
.Číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a splatnosti
.Označenie peňažného ústavu a číslo účtu, IČO, DIČ
.Označenie diela, adresy dodávateľa a objednávateľa
.Podpis oprávnenej osoby
5.3 Doba splatnosti faktúry je 14 dní od doručenia
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6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené v zmysle zmluvy, že počas záruky
bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
6.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vzniknú zavinením treťou osobou po odovzdaní
stavby.
6.4 Záručná doba – 2 roky začína plynúť dňom odovzdania diela.
6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady diela počas záručnej doby má objednávateľ
právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezplatne .
6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vzniknuté vady začať odstraňovať do 10 dní od uplatnenia
reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom možnom termíne, čo bude spísané zápisne.

VII.Podmienky vykonania diela

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stanovisko pre výkon prác v termíne
do 22.4.2016
7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie stavby tak , aby nedošlo k ohrozeniu alebo
ublíženiu na zdraví vlastných pracovníkov alebo v mieste stavby pohybujúcich sa osôb.
7.3 Zhotoviteľ na stavbe vedie stav.denník, ktorý je podkladom pre kontrolu postupu prác
a fakturácie.
7.4 Zhotoviteľ 7 dní pred ukončením diela vyzve objednávateľa k zvolaniu preb.konania
7.5 Zhotoviteľ v lehote 15 dní od odovzdania diela uvoľní stavenisko.
7.6 Cena diela sa môže zmeniť len pri devalvácii meny o 5% a vyššie v priebehu výstavby
a pri navýšení prác z požiadavky obstarávateľa.
VIII Zmluvné pokuty
8.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po termíne určenom v č.III. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú
pokutu vo výške 0,5% z ceny uvedenej v č. IV., za prvý mesiac omeškania. Týka sa to
omeškania termínu zavinením zhotoviteľa. Za každý nový mesiac omeškania sa zmluvná
pokuta zvyšuje na 1 % z dohodnutej ceny dodávky.
8.2 V prípade, že vady diela budú neodstrániteľné, stanovuje obstarávateľ zmluvnú pokutu za
vadu diela vo výške 10 % z ceny diela.
8.3 Dohodnuté pokuty môže obstarávateľ uplatňovať formou odpočtu z konečnej faktúry.
8.4 Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí
objednávateľ zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z fakturovanej čiastky v č.IV tejto zmluvy
za každý deň omeškania. Ak je omeškanie platby viac ako 1 mesiac, zmluvná pokuta sa

zvyšuje na 1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
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9.1 Ak sa počas realizácie zmení rozsah prác oproti zmluve, finančná aj technická úprava
bude realizovaná formou písomného dodatku k zmluve.
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 o viac ako 10
dní oproti zmluve.

X.Záverečné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ aj objednávateľ sú viazaní týmto návrhom zmluvy odo dňa podpísania tejto
zmluvy.
10.2 Zmluva je uzavretá po odsúhlasení jej obsahu obidvoma stranami a jej podpísaní oboch
zmluvných strán.
10.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá
objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
10.4 Súčasťou zmluvy je cenová ponuka, ktorá je podľa dohody záväzná.
10.5 Súčasťou zmluvy je i zameranie a požiadavka na množstvo prác vykonaných
oprávnenou osobou odberateľa.

V Šišove dňa 22.4.2016

……………………………….
Zhotoviteľ

……………………………
Objednávateľ
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