
ZMLUVA O DIELO č. 02/2013

Uzavretá podľa Obchodného zákonníka a na základe výsledku verejného obstarávania

na predmet zákazky Rekonštrukcia strechy ZŠ s MŠ Smolinské - dodatočné práce (ďalej

len "zmluva o dielo")

ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ:

a) Adresa:

b) Zastúpený:

c) IČO:

d) Bankové spojenie:

e) Číslo účtu:

f) Telefón:

g) Fax:

h) E-mail:

Zhotoviteľ:

a) Adresa:

b) Zastúpený:

c) Zapísaný:

d) IČO:

e) DIČ:

f) Bankové spojenie:

g) Číslo účtu:

h) Telefón:

i) Fax:

j) E-mail:

Obec Smolinské

908 42 Smolinské 334

MVDr. Peter Betták - starosta obce

OO 309 991

VÚB Šaštín - Stráže

12626-182/0200

+421 918678066

034/6592853

obecsmolinske@smolinske.sk

(ďalej len "objednávatel"')

a

Jozef Cintula

Na vŕšku 327/12, 908 77 Borský Mikuláš

Jozef Cintula

Odbor živ. pod. Senica reg. Č. 205-11820

30767750

1020290843

SLSP Šaštín

0251873463/0900

0907430768

cintula j ozef@zoznam.sk

(d'alej len "zhotovitel''')



\ PREAMBULA

Objednávateľ na uzavretie tejto zmluvy použil § 9 odseku 9 Zákona č.25/2006 Z. z. o

verejnom obstarávaní v platnom znení.

Článok II. PREDMET ZMLUVY

Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa bez vád na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo v

rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve o dielo vykonať dielo: Rekonštrukcia strechy

ZŠ s MŠ Smolinské (ďalej len "predmet diela"), a to v súlade so súťažnými podkladmi,

zmluvou o dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela v

tejto zmluve o dielo. Pod dielom sa rozumie: uskutočnenie stavebných prác v rozsahu podľa

ponuky zo dňa 16.07.2013.

Článok III. ČAS a MIESTO PLNENIA

3.1. Pre predmet plnenia v obsahu a rozsahu podľa čl. II. je v zmluve o dielo dohodnutý termín

plnenia:

Termín zahájenia prác: 23.10.2013

Termín ukončenia: 30.11.2013

3.2. Dodržanie času plnenia zmluvy zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného

spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v zmluve o dielo. Po dobu omeškania

objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením

záväzku.

Článok IV. SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY - REALIZÁCIA DIELA

4.1. Z poverenia objednávateľa bude vykonávať technický dozor investora na stavebné práce

fakturačné celky: Ing. Pavel Šúrek.

4.2. Zhotoviteľ povedie od prvého dňa odovzdania staveniska až do odstránenia závad stavebný

denník.
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Zhotoviteľ prostredníctvom svojho zástupcu /stavbyvedúceho/ bude do stavebného denníku

zapisovať všetky údaje, ktoré pokladá za dôležité pre riadne vykonanie diela. Denník bude

uložený na stavbe. Je zakázané zápisy v denníku prepisovať, škrtať a tiež vytrhávať jednotlivé

číslované stránky, ktoré majú v denníku zostať.

Za objednávateľa je oprávnený do denníku zapisovať a do neho nazerať:

technický dozor: Ing. Pavel Šúrek

poslanci obecného zastupiteľstva

za objednávateľa: .

4.3. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje dodržiavať záväzné predpisy,

technické normy a dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi

objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, pokynmi objednávateľa, zápismi a

dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a

organizácii.

4.4. Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na pracovisku a Je povinný

odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami a je povinný

zabezpečovať stavbu proti vniknutiu nepovolaných osôb - s výnimkou povolenia

objednávateľa.

4.5.V zmysle cestného zákona zhotoviteľ bude povinný počas stavebných prác udržiavať

čistotu na stavbou znečistených komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu

zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky.

4.6. Prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na

vybudovanie, prevádzku, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou

zmluvnej ceny.

4.7. Náklady na dopravu, skladovanie materiálu a jeho presun na pracovisko sú súčasťou

zmluvnej ceny. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby

písomného odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i poistenie

stavby na dobu realizácie stavebného diela.

Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v

priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také

bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom

priestranstve.

Zhotoviteľ zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre

ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho

dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne
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zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby

oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a dohliadať na ich dodržiavanie počas výstavby.

4.8. Zmluvné zabezpečenie odberu odpadov vzniknutých pri realizácii stavby k likvidácii s

oprávnenými subjektmi zabezpečí zhotoviteľ. Potvrdenie o likvidovaní odpadov a uloženie

odpadov na legalizovanú skládku predloží zhotoviteľ objednávateľovi na preberacom konaní.

4.9. Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku,

škôd následkom zatečenia objektu pri dažďoch, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde

počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ nenesie

zodpovednosť v prípade výnimočných rizík, ktorými sú: škody spôsobené výlučne chybným

návrhom diela. okrem návrhov za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ.

4.10. V prípade, ak zhotoviteľ zadá subdodávku alebo ďalej deleguje akúkoľvek prácu týkajúcu

sa zhotovenia diela podľa tejto zmluvy ktorémukoľvek subdodávateľovi, za riadne a včasné

vykonanie príslušných prác, dodávok alalebo služieb, vykonaných zo strany subdodávateľov

zodpovedá v plnom rozsahu, ako keby ich vykonával sám.

4.11. Zhotoviteľ úplne vyprace stavenisko v termíne ku dňu preberacieho konania.

4.12. Dielo bude dodané /odovzdané/ protokolárnym odovzdaním.

4.13. Objednávateľ prevezme dielo iba bez závad a nedorobkov.

Článok V. CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Cena za vykonávanie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3

zákona Č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Cena bude vyfakturovaná podl'a skutočného množstva vykonaných prác.

Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy je dohodnutá podľa položkového rozpočtu, ktorý

tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy:

Cena za práce je cena pevná a je dohodnutá v nasledovnej výške:

Cena bez DPH DPH 20% Cena spolu
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Cena v EUR 20684,05 4 136,81 24820,86

Slovom: dvadsaťštyritisícosemstodvadsať, 86/100 EUR

V cene uvedenej v tomto bode sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, na plnenie predmetu

tejto zmluvy alebo v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.

5.2. Predmet zákazky sa môže financovať priebežne, najviac však v jednej čiastkovej ajednej

konečnej faktúre.

5.3. Objednávateľ uhradí cenu predmetu zmluvy na základe faktúry po ukončení

a odovzdaní diela.

5.4. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúr, predložených zhotoviteľom bude do 30

dní odo dňa odsúhlasenia a jej doručenia objednávateľovi.

5.5. K úprave ceny dohodnutej podľa tejto zmluvy môže dôjsť z dôvodu a v rozsahu zmeny

sadzieb dane z pridanej hodnoty.

5.7. Platba zo strany objednávateľa bude realizovaná formou bezhotovostného platobného

styku v EUR.

Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti:

o označenie "faktúra" a jej číslo,

o registračné číslo zmluvy a deň jej podpisu,

o predmet zmluvy a deňjeho splnenia,

o deň odoslania faktúry a lehotu splatnosti,

o označenie banky a číslo účtu ,

o celkovú fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty

o K faktúre bude priložený súpis vykonaných prác s výkazom výmer.

Objednávateľ má päť (5) dní na kontrolu predloženého súpisu vykonaných prác. Súpis

vykonaných prác, v ktorom sú nejasnosti a zhotoviteľ nevie preukázať ich zhodu so skutočným

stavom, bude zamietnutý. Následne po písomnom odsúhlasení požadovaných

kontrolovateľných podkladov objednávatel om je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru a

doručiť ju objednávateľovi.

Ak faktúra nespÍňa zákonom stanovené a dohodnuté náležitosti alebo neboli splnené

podmienky pre vystavenie faktúry uvedené v tejto zmluve, je Objednávateľ oprávnený faktúru

vrátiť a písomne požiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov. V takom prípade
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nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť v deň nasledujúci po dni, kedy boli zistené

nedostatky odstránené a Objednávateľovi doručená nová faktúra do sídla Objednávateľa.

Článok VI. SPOLUPÔSOBENIE

Spolupôsobenie objednávateľa označené ako povinnosť, od ktorej je závislé včasné splnenie

dodávky sa objednávateľ zaväzuje plniť takto:

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi celé stavenisko, ktoré je predmetom

diela najneskôr. do 5 dní odo dňa účinnosti zmluvy.

6.2.0 výsledku preberania staveniska spíšu splnomocnené osoby - zástupcovia zmluvných

strán zápisnicu z odovzdania a prevzatia staveniska.

Článok VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe

v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo zo všeobecne

záväzných právnych predpisov. O škodách bude zhotoviteľ objednávateľa neodkladne

informovať a nahradí objednávateľovi škodu, resp. vykoná opatrenia k odstráneniu škôd bez

zbytočného odkladu.

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané bez akýchkoľvek vád, v súlade

s touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi, bude mať kvalitatívne vlastnosti

určené touto zmluvou a platnými STN.

7.3. Zmluvné strany dojednávajú všeobecnú záručnú dobu 60 mesiacov, počas ktorej

zhotoviteľ zodpovedá za vady diela. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho

odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet

diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na používanie na dohodnutý účel. Plynutie záručnej

doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád

- doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

7.4. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak pri preberani diela

objednávateľ zistí, že dielo má vady, je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spíše so
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zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má

povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri

odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas.

7.5. Dielo má vady ak:

• vykonanie diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto zmluve,

• príslušným STN a záväzným predpisom,

• nie je dodané v požadovanej kvalite,

• vykazuje nedorobky (t.zn. nie je vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy

a zhotoviteľom vypracovanej cenovej ponuky na realizáciu),

7.6. Drobné vady a nedostatky zistené pri odovzdávaní a prevzatí diela sa nepovažujú za

vady diela a nemajú vplyv na lehotu zhotovenia diela. Zhotoviteľ sa ich zaväzuje odstrániť

okamžite po zistení, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.

7.7. Akje vada zrejmá a zhotoviteľ odmietne bezdôvodne podpísať protokol o vadách, alebo

ak tento protokol podpíše, avšak nezačne s odstraňovaním vád v dohodnutej lehote,

objednávateľ je oprávnený dať vady odstrániť u tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

7.8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov alebo vecí

prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti a odbornosti

nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil písomne objednávateľa, ale ten na ich

použití trval.

7.9. Reklamácia (oznámenie vád) musí byť vykonaná písomne. Musí obsahovať označenie

vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Zhotoviteľ sa zaväzuje

odstránit reklamované vady okamžite, a v technicky čo možno najkratšom čase max do 5 dní.

7.10. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v určenom čase, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť

odstránenie vád na náklady zhotoviteľa a má právo jednostranne započítať náklady na

odstránenie vád, resp. zľavu z ceny, prípadne vzniknuté škody a zmluvné pokuty proti nárokom

zhotoviteľa voči objednávateľovi.

7.11. O odstránení vady diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú:

• číslo zmluvy a mená zástupcov zmluvných strán,

• dátum odstránenia vady,

• popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia,

• dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady,

• celková doba trvania vady od jej oznámenia do odstránenia,

• vyjadrenie, či vada bránila riadnemu užívaniu diela,
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• podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.

Článok VIII. ZMLUVNÉ SANKCIE

8.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v zmluve dohodnutom termíne má

objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% ceny diela za každý aj začatý deň

omeškania.

8.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr má zhotoviteľ nárok na úroky z

omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania.

Článok IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po doručení

písomného oznámenia o poskytnutí finančných prostriedkov MŠ VaV SR .

9.2. Právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného

zákonníka.

9.3. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia zmluvy si vyžadujú súhlas zmluvných strán a budú

realizované formou písomného dodatku k nej, podpísaného oprávnenými osobami zmluvných

strán.

9.4. Peňažný záväzok sa na účely zmluvy o dielo považuje za splnený dňom, v ktorom bola

príslušná suma odpísaná z bankového účtu povinnej zmluvnej strany.

9.5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva pre každú zmluvnú stranu .

Zmluvné strany súhlasne konštatujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na

znak súhlasu ju podpísali.

9.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy o dielo oboznámili, túto uzatvorili

slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú

vlastnoručný podpisom.

V Borskom Mikuláši, dňa 23.10.2013 V Smolinskom, dňa 23.10.2013
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Objednávateľ
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