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znnLuyA o DIELo l.. ?š/.lí.tzols
uzatvorená v zmvsle § 536 a nasl. obchodného zákonníka

wnótw oaS s. r.o.
Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici,
Oddiel : Sro, vložkač.2453613
Osloboditeťov 933, 963 0I Krupina
JUDr. Tomáš Veróny, konateť
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK57 0200 0000 0031 65929153
47 2l0 621
2023810382 tčopH:SK20238t0382

obec záhorce
Krtíšska 173198,99I 06 Zéútorce
PaedDr. Branislav Ká.zmer - starosta obce
starcsta@zahorce.sk
00 319 694
2021243323
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK95 0200 0000 0037 3400 9454

zhotoviteť
zapísaná

so sídlom
zastúpený
bankové spojenie
IBAN
IČo
DIČ

a

Objednávateť
adresa
zasfupený
e-mail
tČo
DIČ
bankové spojenie
IBAN

Zhotovíteí a objednávateí uzatvárajú podťa Obchodného zákonníka tuto zmluvu o dielo:

čHnok 1
Predmet plnenia

I

1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenia diela ,,Rekonštnrkcia hasičskej zbrojnice
Záhorce" podl'a podkladov uskutočneného verejného obstarávania, podlia projekíovej
dokumenácie vypracovanej Ing. Stanislava Miková, Banská Byshica v 0812017 a podťa
rozpočtu výkazuqýmer.
2. Zhotoviteí sa zavázuje, že pre objednávatefa zhotoví dielo podťa odsúhlaseného *>-

ponukového rozpočfu a v rozsahu požadovanom objednávateťom.
3. Objednávateť sa zavázuje riadne dokončené dielo prevziať azaplattť zaňcenupodťa č1.4.
4. Práce nad rámec schváleného a vzájomne odsúhlaseného výkazu-vlýmer (zoznammateriálu
aprác) budú po vzájomnej dohode zmlu,,rných strárr riešené písomne vzájomne odsúhlaseným
súpisom prác naviac, v ktorom bude dohodnutácetazaichvykonanie.

čHnok 2
Čas plnenia

I. Zmluvné sfrany sa dohodli, že zhotoviteť zhotoví pre objednávateťa dielo v zmysle
predmetu plnenia tejto zmluvy nasledorme :

a) Prevzatie staveniska: na zéklade výmy objednávateťa
b) Začatíe prác : Do 7 dní odprevzatia staveniska
c) Ukončenie prác: Do 4 mesiacov od zařatiaprác

2. Dielo je dodané dňom podpísania preberacieho aodovzdávacieho protokolu oboma
zmluvnými stranami.
3. zhotoviteť má právo odovzdať dielo pred tetmínom stanoven;ilrn v odseku 1. tohto článku,
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ak nebude vykazovať nedorobky a vady. Objednávateí sa zavázttje dielo prebrať do 3 d4í od
doručenia výzw kprevzatiu diela zhotoviteťom azaplatiť dohodnutu sumu za zhotoveiiie
diela.
4. V prípade, že zhotoviteť nebude mócť rca7izovať predmet diela zdóvodu prekéňok na
strane objednávateťa, alebo klimatických podmienok, zmluvné strany sa dohodli, že lehota
pre dokončenie diela sa posunie o dobu odstránenia prekážok.
5. Vadou sa rozumie odchýlka od plafirých noriem pre vykonávanie stavebných prác,
nedorobkom sa rozumie nedokončenie prác oproti projektovej dokumentácii.
6. K prevzatiu ucelených celkov vykonaných prác prisfupi objednávateť do troch dní od
doručenia yýzw na prebratie prác zhotoviteťom. Zhotoviteť móže použiť na vyzvanie
k prevzatiu ucelených celkov e-mail, mobil, SMS, alebo list.

čHnok 3
Miesto plnenia

Zhotoviteí sa zavánlje odovzdať dielo objednávateťovi v mieste výkonu diela : Hasičská
zbojnica Zéůtorce,kttZáhorce, parc.č. 602, siry.č. I73.

Článot< 4
Cena za dielo a platobné podmienlql

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cenazarealizáciu predmetu plnenia tejto zmluvy je v súlade
s qisledkom verejného obstarávania stanovená nasledovne :

Cena bez DPH 28.397,85 Eur
DPH20% 5.679,57 Eur
Cena s DPH 34.077,42Ear
Cena s DPH slovom : Tridsat'štyritisíc sedemdesiatsedemt42lt0O ernr.

2. Y prípaďe, že objednávateí požiaďa o nevykonanie alebo vykonanie niektorych prác alebo
požiadao nedodanie alebo dodanie materiálu, o tie{o položky bude upravený rozpočet.
3. Pre ptípaď omeškania objednávateťa s úhradou konečnej faktúíy vystavenej zhotoviteťom
podťa tejto zmluvy sa objednávateí zavázuje zaplatť zhotoviteťovi urok z omeškania a to vo
výške 0,050Á z ceny díela zakaždý deň omeškania.
4. V prípade nedodržania termínov podťa čl. 2, bod l zaplatí zhotoviteť írok z omeškania
vo výške 0,05 Yo z ceíIy díelazakďždý omeškaný deň.
5. Zhotoviteť je oprávnený fakturovať áotovovanie diela priebežne po skončení
kalendárneho mesiaca, na zél<Laďe odsúhlaseného výkazu qýmer a potwdeného preberacieho
a odovzdávacieho protokolu.
6. Splatnosť faktur je najneskór do 15 dní od doručenia objednávateťovi.
7. Konečnú faktúru vystaví objednávateť po protokolárnom odovzdaní diela na záiďaďe

odovzdávacieho protokolu, bez vátd a nedorobkov.

čUnok S
záruka za akosť

I. Zhotoviteť sa zavázuje poskytnúť objednávateťovi na zhotovené dielo záruku na akosť
v trvaní 36 mesiacov od prevzatia diela. Pri dodávkach, na ktoré sa vďahuje záručná doba
qýrobcu, pLatí zéručnádoba výrobcu. Záruónáďobazaéinaplynúť dňom podpísania súpisu
vykonaných prác a dodávok.

2. Zhotovíteť zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy bude zhotovený podťa tejto
zmluvy a prehlasuje, že dielo bude mať vlastnosti zodpovedajúcej normám STN..

3. Zhotoviteť sa zavázuje, že v prípade reklamácie nedostatkov diela nastupi na opravu do 5
dní od doručenia písomnej Ýzvy objednávateťom.
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4. Zhotoviteí zodpovedá
povinností zhotoviteťa
preukázané.

za škodu, ktorá vznikla na strane
podťa tejto zmluvy, ak toto zavinenie

čHnot< 6
Práva a povinnosti zmluvných strán

objednávatel3a neplnením
bude zhotoviteťovi zjavne

J.

4.

1. Objednávatef sa zav'ázuje vykonať prípravu staveniska a priestorov na vykonanie diela,
umožniť zhotoviteťovi vstup do priestorcv realizácie diela a umožniť zhotoviteťovi
pracovať aj v mimopracovných hodinách a v dňoch pracovného pokoja.

2. Za bezpečnosť a ochranu zdravia montžňnej čaty zhotoviteťa na stavbe zoďpoveďá
zhotovite]].
Zhotovíteí zabezpečí odpratanie zvyškov a vyčistenie staveniska priebežne počas
vykonávania prác. Zhotoviteí zabezpečí kontajnery, odvoz, likvidáciu aúhradu za
nebezpečný odpad vyprodukovaný počas realizácie prác.
Objednávateť a zhotovitel] sa spoločne dohodli, že qýkon prác podťa článku 1 tejto zmluvy
vykoná zhotoviteť na vlasbrú zodpovednosť a vo vlastnom mene. Ak zhotoviteť pri výkone
činností podťa članku 1 spósobí škodu objednávateťovi alebo tretej osobe atáto mu bude
ďokázaná, zodpovedá za spósobenú škodu vplnom rozsahu azavázuje sa takto spósobenú
škodu bezodkladne na vlastné naklady odstrániť.
V prípade, že zholrvrteť pri výkone svojej činností zistí, že hrozí vznik škody na majetku
objednávateťa alebo tretích osób, zavázuje sa bezodkladne o tom informovať
objednávateía. Za oznámenie sa bude považovať aj oznam SMS poslaný prostredníctvom
mobilných sietí. Objednávateí zabezpečí počas realízácie prác sálu dostupnosť na
uvedených telefonnych číslach.

čHnot< Z
O s t atné doho dnut é p o dmienlql

Zhotoviteť si zabezpečí pripojenie na energie (elekírina, voda), cez určený prístup
a cez prenosné merače spotreby.
Všetkl náležitosti tejto zmluv} je možné písJmnou formou zmeruť na zéklaďe dohody
zmluwých strrán.

Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvarají slobodne a vážne a že sú si vedomí
právnych následkov z nej vyplfvajúcich, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
Táto zmluvabolavyhotovenávtrochvyhotoveniach,zktorych Ixprevzalzhotovíteí a 2x
objednávateť.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisom oboma zmluvný,rni stranami
a účinnosť po jej zverejnení v zmysle príslušných predpisov.
Zoznampríloh:
6. 1. Rozpočet qýkaz-výmer

v Krupine, dra .Jď, ..9..,.{E.K.
3 0 MÁJ 2018

PaedDr. Branislav Kávmer
starosta obce
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VERóNY Oa§ s.r.o.

l

JUDr. Tomáš Veróny
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