Zmluva o dielo č.: 32/2018
/ďalej len zmluva/
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v platnom znení
I.
Zmluvné strany
1.1. Objednávateľ:
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Zastúpený:
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón, fax:
/ďalej len objednávateľ/
1.2. Zhotoviteľ:
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Štatutárny orgán :
Kontaktná osoba:
Právna forma :
Registrácia:
IČO:
DIČ:
IČ DPH :
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón, fax:
e-mail, WEB:
/ďalej len zhotoviteľ/

Obec Mužla
Obecný úrad, č. 711, Mužla 943 52
Ing. Iván Farkas – starosta obce
Ing. Iván Farkas – starosta obce
Ing. Iván Farkas – starosta obce
00309125
2021060558
Prima banka Slovensko, a.s.
SK61 5600 0000 0009 0498 6001
+421 36 758 31 02, +421 36 753 20 11

Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o. Komárno
Roľníckej školy č. 873, 945 01 Komárno
Ing. Ladislav Nyers
Ing. Gabriel Nagy – výrobno–technický námestník
S.r.o.
Právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Nitra, oddiel: Sro, vložka č: 7/N
34096116
2020399612
SK2020399612
VÚB Banka Komárno
2898619051/0200
035/7741680, 035/7741530
korekt@korekt.sk, www.korekt.sk

II.
Základné údaje
2.1.
2.2.
2.3.

Názov diela:
„Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Mužla“
Miesto plnenia: obec Mužla, pozemok parciel č.
Objednávateľ: Obecný úrad Mužla
III.
Predmet zmluvy

3.1.

3.2.

Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavby:
„Revitalizácia chodníkov pri základnej škole v obci Mužla“
(ďalej len diela) v tomto rozsahu:
Podľa cenovej ponuky, ktorá došla dňa: 1. 6. 2018, č. 3095/18.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3.3.

Objednávateľ si vyhradzuje právo v závislosti od finančných prostriedkov upraviť rozsah
požadovaných prác.
IV.
Spôsob a čas plnenia

4.1.

4.2.

4.3.

Zmluvné strany sa dohodli tieto termíny plnenia:
- zahájenie prác:
12.7.2018
- dokončenie prác:
17. 8.2018
Lehota ukončenia je záväzná, je meniteľná len v prípade živelnej pohromy resp. dôvodu vyššej
moci.
Predmet zmluvy diela bude vykonaný nasledovným spôsobom:
- Vytrhanie obrúb, rozoberanie chodníka
- Odkopávka
- Zhotovenie podkladov
- Osadenie obrubníkov, kladenie betónovej dlažby
Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa
objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
V.
Cena a platobné podmienky

5.1.
5.2.

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z.
vykonávacej vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z., za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. III tejto
zmluvy.
Celková cena za zhotovenie diela:
„Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Mužla“

5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

Cena bez DPH

16 374,67 €

DPH 20%

3274,93 €

Cena celkom s DPH

19 649,60 €

Podrobný rozpis položiek je uvedený v prílohe rozpočtu zo dňa 31. 5. 2018. vypracované
zhotoviteľom.
Cenu za realizované dielo uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a
odošle objednávateľovi v zmysle nasledovných podmienok: zhotoviteľovi prislúcha úhrada za
skutočne vykonané práce, záloha sa neposkytuje podkladom pre fakturáciu bude výkaz „ súpis
prác a dodávok“, potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa
Lehota splatnosti faktúry je 30 (tridsať) dní od doručenia objednávateľovi.
Naviac práce sa realizujú až po predbežnom súhlase objednávateľa. Naviac práce ak ich druh
je súčasťou ponuky tak sa použije ponuková cena, ak nie je, použije sa cenník Cenekon.
Stanovená cena (cenová ponuka) až do ukončenia stavby zostáva pevná a neprekročiteľná.
VI.
Záručná doba a zodpovednosť

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet diela /III/1,2/ je zhotovený podľa podmienok zmluvy,
že počas záručnej doby bude mať dohodnuté vlastnosti.
Záruka na stavbu je 36 (tridsaťšesť) mesiacov, pri bežnej prevádzke a začína plynúť odo dňa
prevzatia diela.
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diel, že počas záručnej doby má objednávateľ
právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezplatne.
Uplatňovanie reklamácií bude podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu uplatní bezodkladne po jej zistení,
písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
Zhotoviteľ sa zaväzuje s odstraňovaním prípadných vád a oprávnených reklamácií
bezodkladne. Termín a podmienky odstránenia vád sa dohodne písomnou formou osobitne.

VII.
Zmluvné pokuty
7.1.
7.2.
7.3.

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry ,objednávateľ zaplatí úrok z omeškania vo
výške 0,5 % z ceny faktúry za každý deň omeškania.
Omeškanie s odovzdaním prác (nedodržanie zmluvného termínu ukončenia) za každý deň
omeškania sa odpočíta 0,5 % zo zmluvnej ceny až do termínu odovzdania a prevzatia stavby
bez závad a nedorobkov.
Za odovzdanie s nedorobkami v dohodnutom termíne zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo
výške 10 EUR za každý deň omeškania, až do odstránenia všetkých nedorobkov a závad.
VIII.
Podmienky vykonania prác

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.6.

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na vyzvanie najneskôr týždeň pred termínom
zahájenia stavebných prác.
Zhotoviteľ ohlási zahájenie prác Obci Mužla s časovým predstihom min. 3 dní.
Zhotoviteľ zabezpečí pracovisko
Objednávateľ vytvorí podmienky zhotoviteľovi na plynulý priebeh prác.
Zhotoviteľ odstráni všetky odpady, ktoré vznikli jeho činnosťou.
Objednávateľ zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí.
Zhotoviteľ zabezpečí ochranu zdravia svojich pracovníkov pri práce v zmysle zákona
č.124/2006 Z. z. a zodpovedá za všetky prípadné škody, zavinené svojou činnosťou počas
realizácie diela.
IX.
Preberanie prác

9.1.
9.2.

Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko–kvalitatívnych
podmienok.
O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude
podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.
X.
Záverečné ustanovenia

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

Právne vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré
budú potvrdené a podpísané oboma zmluvnými stranami.
Zmluva je vypracovaná v štyroch výtlačkoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve
vyhotovenia.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke Obce Mužla.

Komárno, dňa: 9. 7. 2018

Mužla, dňa: 10. 7. 2018

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

............................................
Podpis a pečiatka

....................................................
Podpis a pečiatka

