ZMLUVA O DIELO

„Asanácia objektu – ZUŚ Svit – Podskalka “

Číslo zmluvy objednávateľa:

Číslo zmluvy zhotoviteľa:

ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., t. j. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
Názov diela: „Asanácia objektu – ZUŠ Svit – Podskalka “
Zmluvné strany
1.

OBJEDNÁVATEĽ:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

Mesto SVIT
Hviezdoslavova 33 , 059 21 SVIT
326607

Zastúpené

PaedDr.Rudolf Abrahám - primátor

Bankové spojenie
Číslo účtu:
Osoby oprávnené konať
Vo veciach zmluvných:
Email:

VÚB Poprad, exp.Svit
24727562/0200
Mgr.Jana Stroea
jana.stroea@svit.sk

Ing.Andrea Kromková
andrea.kromkova@svit.sk
918322062
(ďalej len „objednávateľ“) na jednej strane
Vo veciach technických:
Tel.:

2.

ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno:
Sídlo:
konajúci:

MATRIX SLOVAKIA, s.r.o.
Letecká 35/2052, 052 01 Spišská Nová Ves
Miroslav Witkovský – konateľ
Michal Witkovský – konateľ
36 198 048
2020034082
SK2020034082
Okresného súdu Košice I, vložka č. 11586/V, oddiel Sro
OTP Banka a.s. Spišská Nová Ves
14555816/5200

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zápis v Obchodnom registri
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Osoby oprávnené konať
Miroslav Witkovský
Vo veciach zmluvných:
witkovsky@matrixslovakia.sk
Miroslav Witkovský
Vo veciach technických:
witkovský@matrixslovakia.sk
Adresa pre doručovanie:
Letecká 35/2052 ,052 01 Spišská Nová Ves
(ďalej len „zhotoviteľ“) na druhej strane
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Článok I

Predmet plnenia
1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa v mestskej časti Svitu Pod Skalkou
„ Asanácia objektu – ZUŠ Svit – Podskalka “
Predmet diela je podrobne špecifikovaný v prílohe č.1 (cenovej ponuke zhotoviteľa) tejto zmluvy
o dielo.
Celá stavba je špecifikovaná v zadávacej dokumentácii k verejnej súťaži
1.2 Súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa.
1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri
dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených touto zmluvou.
1.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto
zmluvy.
1.5 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a touto zmluvou vykonané a objednávateľom prevzaté
dielo zaplatiť dohodnutú cenu.
1.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi potrebnými pre zhotovenie
diela ako aj so skutkovým stavom na stavenisku a je si vedomý toho, že v priebehu
demolácie nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok a ceny diela
z dôvodov, ktoré mohol zistiť pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska
na mieste vykonania diela.
1.7 Podklady odovzdané objednávateľom, ako aj detaily výkonu diela sú súčasťou obchodného
tajomstva. Bez súhlasu objednávateľa nesmú byť použité k inému účelu, ako je predmet
zmluvy, ani nesmú byť žiadnym iným spôsobom zverejnené.
Článok II

Miesto plnenia
2.1 Miestom plnenia je: Areál bývalej ZUŠ Svit – Podskalka

Článok III

Čas plnenia
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať v dobe 4 týždňov .
• prevzatie staveniska a zahájenie prác
• odovzdanie staveniska a ukončenie prác podľa tejto zmluvy:
• protokolárne odovzdanie diela v zmysle čl. IX tejto zmluvy:
3.1 V prípade, že zhotoviteľ preruší práce na základe písomného pokynu objednávateľa, alebo
z viny objednávateľa, predlžuje sa termín odovzdania o dobu vynúteného prerušenia prác.
3.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za omeškanie z dôvodu dodržiavania vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva č.544 /2007 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom
a chladom pri práci.
Doba realizácie asanácie je tiež závislá na poveternostných
podmienkach . Pri silných búrkových a dažďových dňoch bude dĺžka realizácie o tieto
dni predĺžená. Uvedená skutočnosť bude vždy odsúhlasená so zástupcami zhotoviteľa
a objednávateľa a písomne zaznamenaná v stavebnom denníku.
3.3 V prípade ,že zhotoviteľ nezrealizuje dielo v zmysle čl.III bod 3.1 tejto zmluvy je zhotoviteľ
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2000€.

Článok IV

Cena diela, spôsob fakturácie a platobné podmienky
4.1 Cena za dielo predstavuje sumu:
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27 500 € + DPH
Dvadsaťsedemtisícpäťsto euro + DPH
Daň z pridanej hodnoty bude pripočítaná a účtovaná k cene diela v zmysle platných právnych
predpisov.
4.2 Faktúra bude zhotoviteľom vystavená po vykonaní celého diela a odovzdaní staveniska

objednávateľovi .Dojednáva sa platobná lehota 30 dní od doručenia úplných fakturačných
podkladov.
4.3 Faktúra bude obsahovať okrem náležitostí uvedených v zákone č. 222/2004 Z. z. aj tieto
údaje:
označenie faktúry a jej číslo,
a) názov zákazky resp. stavby, ktorej sa plnenie dodávky týka,
b) názov a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra
zaslaná, IČ pre DPH, DIČ a IČO objednávateľa a zhotoviteľa,
c) číslo zmluvy a označenie časti diela,
d) označenie banky a číslo účtu na ktorý sa má platiť,
e) deň vystavenia, dátum vzniku daňovej povinnosti a lehotu jej splatnosti,
f) výšku fakturovanej čiastky,
g) pečiatku a podpis vystavovateľa,
h) v prílohe: Preberací protokol potvrdený objednávateľom

Článok V

Povinnosti zhotoviteľa a spolupôsobenie objednávateľa
5.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ prevziať stavenisko v termíne

podľa časového harmonogramu postupu realizácie prác.
5.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že ku dňu odovzdania staveniska objednávateľ odovzdal a zabezpečil

5.3

5.4
5.5

5.6

5.7

5.8

pre zhotoviteľa riadne zariadenie staveniska. O odovzdaní staveniska bude vyhotovený
protokol podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán.
Zhotoviteľ určí zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na
stavenisku.
Zhotoviteľ je povinný viesť o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva svoj stavebný denník, do
ktorého musí zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku.
Zmluvné strany považujú stavebný denník zhotoviteľa za právne relevantný dokument, z tohto
dôvodu vzniká zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník objednávateľovi a
taktiež vzniká objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do
stavebného denníka na zápisy zhotoviteľa.
Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru Ing. Andreu Kromkovú v plnom rozsahu
práv a povinností počas celej doby výstavby. Zhotoviteľ poveruje pre styk so stavebným
dozorom objednávateľa svojich pracovníkov Ing. Štefan Kortiš
Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť, resp. poveriť vykonávaním diela podľa tejto zmluvy, len
personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu a schopnosti, ktorý vykonáva potrebné práce
podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený
vhodnými pracovnými pomôckami bezporuchovými prístrojmi.
Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné
normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej
republike.
Článok VI

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady
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6.1. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný spísať preberací protokol
v 4 - och vyhotoveniach, z ktorých po 2 vyhotoveniach obdržia obe zmluvné strany. Preberací
protokol musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán, resp. za objed
návateľa je osobou oprávnenou podpísať preberací protokol i osoba oprávnená konať vo
veciach zmluvných.
7.2 Preberací protokol bude obsahovať najmä:
• základné údaje o diele;
• súpis zistených vád a nedorobkov;
• lehoty na odstránenie vád a nedorobkov;
• zoznam odovzdávaných dokladov;
• prehlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá;
• podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán
• prehlásenie objednávateľa, že umožní zhotoviteľovi vstup na pracovisko - do objektu až do
odstránenia vád a nedorobkov.
Článok VII

Právne predpisy
7.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Rozhodné
právo zmluvy je právny poriadok Slovenskej republiky

Článok VIII

Záverečné ustanovenia
8.1. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je možné urobiť len
písomnými dohodami vo forme dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byť podpísané
štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán. Všetky zmeny a dodatky tejto zmluvy sú
platné len vtedy, ak budú riadne očíslované, vyhotovené v písomnej podobe a budú
podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch strán. Tieto zmeny a dodatky sa stávajú
súčasťou zmluvy a musia k nej byť riadne priložené.
8.2.Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 dostane objednávateľ a 2
vyhotovenia zhotoviteľ.
8.3.V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu v peňaž. ústavoch,
každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej
strane, v opačnom prípade sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo plnené správne.
8.4.Súčasťou tejto zmluvy sú:
• Príloha č. 1 – cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa
8.5.Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je
zrozumiteľný, jeho význam zrejmý a určitý, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými
podpismi.
8.6.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných
strán a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení podľa §47 a OZ. Jej platnosť končí splnením
všetkých záväzkov obidvoch strán.
Vo Svite 05.08.2014
Za objednávateľa
..............v.r.............................
PaedDr.Rudolf Abrahám
primátor mesta

Za zhotoviteľa
.................v.r.................
Miroslav Witkovský
konateľ
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MATRIX SLOVAKIA, s.r.o.

