ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
Číslo zmluvy: 9/2018
1.Zmluvné strany
Identifikačné údaje objednávateľa:
Objednávateľ :
Obec Zborov
Sídlo :
Lesná 10, 086 33 Zborov
Štatutárny orgán :
Ján Lukáč, starosta obce
IČO:
00 322741
DIČ :
202062484
Bankové spojenie :
VÚB, a. s.
IBAN :
SK46 0200 0000 0000 0072 6522
Osoba poverená preberaním práca podpísaním
zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela: Ján Lukáč
Telefón :
054/4798 306
E-mail :
starosta@zborov.sk
Identifikačné údaje zhotoviteľa:
Zhotoviteľ:
GAS-MG, spol. s r.o., Komenského 315, 089 01 Svidník
Zastúpený:
Ing. Michal Gondek, konateľ firmy
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach
a) technických
Ing. Gondek Michal
b)zmluvných
Ing. Gondek Michal
IČO:
35911671
DIČ:
2021920307, IČ DPH: SK 2021920307
Bankové spojenie:
VÚB, a.s. Svidník
IBAN:
SK59 0200 0000 0001 4344 1612
Tel./ fax:
0903639362, 054/7523427
Zapísaný v OR OS PO, odd Sro., vl.č. 15673/P
2. Predmet plnenia
2.1. Predmetom zmluvy je realizácia diela: ”Rozšírenie distribučnej siete ul. Podhradie, p. č.
641/1, Zborov“.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vyhotoví pre
objednávateľa dielo uvedené v čl. 2.1 tejto zmluvy v súlade s predloženou cenovou
ponukou.
2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotovené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie.
3. Čas plnenia
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyhotoví a dodá predmet plnenia v rozsahu podľa čl. 2 tejto
zmluvy v termíne do: 31.5.2019
3.2. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením svojho záväzku po dobu, počas ktorej ho nemohol
plniť následkom okolnosti vzniknutých na strane objednávateľa alebo v prípade
nepriaznivého počasia, pričom doba plnenia sa o tento čas predlžuje bez nároku
objednávateľa na uplatnenie zmluvnej pokuty.
4. Cena diela
4.1. Cena je vypracovaná podľa projektovej dokumentácie zmysle § 3 zákona č.18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov na základe cenovej ponuky na zákazku činí:
Cena celkom bez DPH
DPH 20%
Cena celkom vrátane DPH

19.708,57 €
3.941,71 €
23.650,28 €

4.2. Rozpočet vrátane súpisu dohodnutých prác a dodávok tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy a je jej
neoddeliteľnou súčasťou.
5. Podmienky platby
5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ po odovzdaní
diela na základe faktúry, ktorá bude obsahovať súpis skutočne vyhotovených prác.
5.2. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.
5.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom
budú z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.
5.4. Ceny za dodatočné práce budú účtované v prípade prác zahrnutých v rozpočte v cenách
uvedených v tomto rozpočte, v prípade prác, ktoré nie sú uvedené v rozpočte v smerných
cenách platných pre rok realizácie diela. Prípadné doplňujúce práce, ich rozsah a cena budú
prerokované a odsúhlasené v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5.5. Potrebu vykonávania všetkých naviac prác oznámi zhotoviteľ objednávateľovi vopred
písomnou formou. K faktúre sa priloží dôvodová správa odsúhlasená objednávateľom.
6. Povinnosti zmluvných strán
6.1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude rešpektovať pokyny
objednávateľa.

6.2
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie
a úžitkovej vody.
Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na
ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
Pri odovzdaní staveniska objednávateľ určí skladovacie plochy materiálov a zariadení
a zabezpečí súhlas majiteľa na ich užívanie počas realizácie diela.
Taktiež určí miesto skládky pre odvoz vybúraných sutí.
O odovzdaní staveniska sa zhotoví písomný záznam s uvedením podmienok a požiadaviek
pre úspešnú realizáciu predmetu zmluvy. Záznam o odovzdaní staveniska sa prehlasuje za
súčasť tejto zmluvy.
Zhotoviteľ zodpovedá na stavbe za dodržiavanie predpisov BOZP a PPO.
Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi kedy bude predmet zmluvy pripravený
na odovzdanie a objednávateľ následne zvolá preberacie konanie ukončenej stavby.
O odovzdaní a prevzatí predmetu tejto zmluvy objednávateľ vyhotoví zápis o odovzdaní
a prevzatí stavby.
7. Zmluvné pokuty

7.1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za nedokončenie diela
v stanovenom termíne vo výške 0,01 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
7.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na uplatnenie
zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
8. Záručná doba - Zodpovednosť za vady
8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za realizáciu stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie
a podľa podmienok tejto zmluvy.
8.2. Zmluvné strany dojednávajú záručnú dobu na 36 mesiacov, počas ktorej zhotoviteľ
zodpovedá za kvalitu diela v zmysle požiadaviek a špecifikácií objednávateľa.
8.3. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela a odstránenia vád
a nedorobkov, na odstránení ktorých sa zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí
diela dohodli.
8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v technicky čo možno najkratšom čase.
8.5. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov
tejto zmluvy.
8.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré nastali v dôsledku vád projektu, ktoré nemohol zistiť
ani vzhľadom na odbornosť alebo starostlivosť, ktorú možno u neho predpokladať alebo od
neho požadovať alebo v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného užívania zo strany
objednávateľa alebo inej osoby, alebo okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť zhotoviteľa.
9. Záverečné ustanovenia
9.1. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy
doručený druhej zmluvnej strane. Súhlas musí byť písomný a podpísaný oprávneným
zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
9.2. Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej prípadných

dodatkov, písomnú formu a dohodu v celom rozsahu.
9.3. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len dodatkami k zmluve.
9.4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou
zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa
nevyrieši zmierom, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na
riešenie príslušnému súdu v SR.
9.5. V ostatných vzťahoch neupravených touto zmluvou platí Obchodný zákonník a platné
právne predpisy.
9.6.. Účastníci zmluvy prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, čo
potvrdzujú podpismi zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
9.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
9.8. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 3 sú pre objednávateľa
a 1 pre zhotoviteľa.
9.9. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na
webovom sídle objednávateľa.

V Svidníku dňa: 18.10.2018

Za zhotoviteľa:

................................................

V Zborove dňa: 18.10.2018

Za objednávateľa:

..................................................

