Zmluva o dielo č. 23 R /2014
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“)
I. ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Objednávateľ:

Mesto Svit
Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta

Zastúpený:
Zástupca na rokovanie
vo veciach:
a) zmluvných:
b) technických:
IČO:
Bankové spojenie:

Mgr Jana Stroea
Ing. Andrea Kromková
00 326 607
VÚB a.s Poprad exp. Svit č.ú: 24727562/0200

1.2. Zhotoviteľ:

C.M.R. Slovakia, s.r.o.

Sídlo:

Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice

Štatutárny orgán:

Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti

Zástupca na rokovanie o veciach
zmluvných:
technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
31 721 079
2020524000
SK2020524000

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
SK61 1111 0000 0066 2075 3027
II. PREDMET ZMLUVY

1. V súlade s ustanoveniami tejto zmluvy predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác:
„Asfaltovanie chodníkov Svit“
(ďalej len „dielo“) podľa predloženej cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 6.11.2013.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť technické a kvalitatívne požiadavky predmetu tejto zmluvy v súlade
s podmienkami objednávateľa.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
III.

CENA PREDMETU ZMLUVY

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. je stanovená dohodou zmluvných strán, v zmysle
zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená položkovitým rozpočtom, ktorý
tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
Cena bez DPH:
DPH 20%:
Cena s DPH:

6 657,96 €
1 331,59 €
7 989,55 €

Slovom: Sedemtisícdeväťstoosemdesiatdeväť eur, 55/100.
2. Cena za predmet plnenia zmluvy môže byť zmenená iba písomnou dohodou zmluvných strán vo forme
samostatného dodatku k tejto zmluve v zmysle všeobecne záväzných predpisov a zákonov a to len
v nasledovných prípadoch:
- pri rozšírení (naviac práce) alebo zúžení (menej práce) rozsahu predmetu plnenia zhotoviteľa dohodnutého
v tejto zmluve, písomne požadovaného objednávateľom osobitným listom,
3. Ak nastanú skutočnosti podľa bodu 2. tohto článku, ktoré budú mať vplyv na dohodnutú cenu, uvedenú
v bode 1. tohto článku, zmena zmluvy bude predmetom osobitného rokovania.

IV. TERMÍN PLNENIA
1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia zákazky celkom, do jej písomného odovzdania a prevzatia
objednávateľom.
2. Termín plnenia zmluvy : do 10/ 2014
Termín nástupu na realizáciu prác je podmienený odovzdaním staveniska do uvedeného
3. Prevzatie staveniska: min. 3 dní pred nástupom na realizáciu prác.
4. Ak zhotoviteľ pripraví zákazku na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaväzuje sa objednávateľ
túto zákazku prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote.
5. Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia
objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím
spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
Po dobu, ktorú trvá omeškanie objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia sa predĺži termín dokončenia
prác, pokiaľ začiatok aj koniec tohto omeškania zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, a to do 5 dní
odo dňa vzniku skutočností zakladajúcich vznik alebo zánik takéhoto omeškania
V. PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za dielo na základe súpisu vykonaných prác a dodávok, ktorý
zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie zástupcovi objednávateľa.
2. Objednávateľ je povinný predložený mesačný súpis vykonaných prác a dodávok odsúhlasiť, resp. uviesť
svoje výhrady do 3 pracovných dní odo dňa predloženia zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác potvrdený
objednávateľom a zhotoviteľom bude prílohou faktúr.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť
ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti
začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
5. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na
deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci
pracovný deň.
6. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa
považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
7. Faktúra musí byť objednávateľovi vrátane všetkých príloh doručená v 2 originálnych vyhotoveniach.
VI. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
1. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce
v súlade s podmienkami zmluvy.
2. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt
a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na stavenisko.
3. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený
neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
4. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.
5. Objednávateľ vyčistí podklad, na ktorý sa budú realizovať asfaltové práce.
6. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude
riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
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7. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie predpisov
o ochrane pred požiarmi (OPP) a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP).
8. Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska,
skládky, atď.
9. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady,
ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa
stanú neprístupnými minimálne 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu
týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie
týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej
kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
11. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.
12. Objednávateľ sa stáva vlastníkom zákazky po jej prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním
preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní verejnej práce).
13. Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce spíšu zmluvné strany ihneď po skončení
stavebných prác a dodávok na základe písomnej výzvy zhotoviteľa.
14. Zákazka bude zhotoviteľom odovzdaná a objednávateľom prevzatá aj v prípade, že v preberacom protokole
o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia
plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom
protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej práce so stanovením termínu ich odstránenia.

VII.

ZÁRUČNÁ DOBA A KVALITATÍVNE PODMIENKY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy podľa požiadaviek objednávateľa a podľa platných STN.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vlastnosti dodaného predmetu zmluvy podľa vyššie uvedených STN počas záručnej
doby v trvaní 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela do užívania.
3. Zhotoviteľ nezodpovedná za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na
ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy, vzniknuté haváriami, prírodnými katastrofami a nevhodnými zásahmi
tretích osôb, ani za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom do diela, napr. pôsobením oleja, nafty,
chemickým čistením, mechanickým poškodením alebo nesprávnym užívaním alebo udržiavaním. Záruka sa
nevzťahuje na prirodzené opotrebovanie diela pri jeho bežnej prevádzke.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli spôsobením podkladných vrstiev, ktoré nie sú predmetom
plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.
6. Objednávateľ je povinný zjavné vady bez zbytočného odkladu písomne reklamovať, najneskôr do 3 dní od
ich zistenia.
7. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku nesplnenia
zmluvných podmienok.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania kvality použitých materiálov a nekvalitne
zrealizovaných živičných úprav, zhotoviteľ po uplatnení oprávnenej reklamácie zrealizuje neodkladne
náhradné plnenie v požadovanej kvalite na svoje náklady.
9. Ostatné záručné a pozáručné podmienky budú spravované zákonom.

VIII. ZMLUVNÉ POKUTY
1. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu
z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
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2. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín ukončenia diela, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo
výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania. maximálne do výšky 10 % z celkovej ceny diela bez
DPH

VIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným
zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma
zmluvnými stranami.
3. Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch
zmluvných strán.
4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie
zmluvy, druhej strane.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ocenený výkaz výmer - rozpočet.
6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ aj Zhotoviteľ obdržia dve vyhotovenia.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť
nadobúda podľa zákona č. 546/2010 Z.z. dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke
objednávateľa.

V Ľuboticiach, dňa 10.10.2014

Vo Svite, dňa: 10.10.2014

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

v.r.

v.r.

Ing. Milan Dreveňák
konateľ spoločnosti

PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta
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