Zmluva o dielo
na zhotovenie stavebných prác uzatvorená v zmysle ustanovení par. 536 a nasl.obchodného zákonníka
I. ZMLUVNÉ STRANY
a/ Objednávateľ:

OBEC Zborov
Lesná 10
086 33 Zborov
štatutárny zástupca: Lukáč Ján, starosta obce
IČO: 322741
DIČ: 2020624804
bankové spojenie: VÚB Bardejov
číslo účtu: 726-522/0200

b/ Zhotoviteľ:

BRASTAV, s.r.o.
Bardejovská 354/38
089 01 Svidník
štatutárny zástupca: Michal Cocuľa
IČO: 36463175
DIČ: 2021522701
IČ DPH: SK2021522701
bankové spojenie: VUB Svidník
číslo účtu: 1365606253/0200

II. PREDMET ZMLUVY
2.1. Podkladom pre uzatvorenie Zmluvy o dielo je výsledok cenovej ponuky v rámci rokovacieho konania
bez zverejnenia podľa zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávania v znení neskorších
predpisov.
2.2. Predmetom tejto zmluvy sú práce na akcii:
„Celková obnova cintorína z I. svetovej vojny v obci Zborov - druhá etapa“
2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a
riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
2.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za jeho
zhotovenie dohodnutú cenu.
III. ČAS PLNENIA
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje pre objednávateľa v lehote do 15.11.2013.
IV. CENA DIELA
4.1. Cena za zhotovenie diela je určená dohodou zmluvných strán ako pevná a je doložená rozpočtom,
ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a činí čiastku:
18 641,03.- €
Slovom: osemnásťtisícšesťstoštyridsaťjedna eur a tri centy.
4.2. Všetky zmeny a naviac práce alebo menej práce sa môžu uskutočniť len s písomným súhlasom
objednávateľa.
4.3. Dohodnutú cenu je možné meniť len v týchto prípadoch:
a) V prípade zámeny materiálov vyvolaných požiadavkou objednávateľa, zhotoviteľ predloží
objednávateľovi návrh ceny danej položky a po odsúhlasení ju zahrnie do odbytového rozpočtu
stavby, namiesto pôvodnej položky materiálu.

b) V prípade objednávateľom odsúhlasenej potreby realizácie väčšieho alebo menšieho rozsahu
prác oproti pôvodnej požiadavke.
c) V prípade nerealizovania časti stavby sa cena diala zníži o túto časť a zhotoviteľ ju nebude
fakturovať.
V. PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1. Cenu za zhotovené dielo uhradí objednávateľ po zhotovení diela.
Podkladom pre poskytnutie platieb bude faktúra s dodacím listom.
5.2. Lehota splatnosti je 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
5.3. V prípade, že dôjde k zastaveniu prác, alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane
objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na úhradu za práce a dodávky rozpracované ku dňu zastavenia
alebo prerušenia zmluvy, podľa platobných a cenových podmienok dohodnutých touto zmluvou.
VI. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy,
všeobecných záväzných predpisov, technických.
6.2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad neúplnosti diela má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ
povinnosť bezplatne doplniť požadované práce.

VII. SANKCIE
7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou má zhotoviteľ voči
objednávateľovi nárok na zaplatenie penále z omeškania vo výške 0,05 % z dlhovanej čiastky za
každý deň omeškania.
7.2. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením termínu ukončenia prác má objednávateľ voči
zhotoviteľovi nárok na vyplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny za dielo za
každý deň omeškania.
VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
8.1. Vzťahy zmluvných strán pri plnení tejto zmluvy tu neuvedené sa budú riadiť príslušnými
ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.
Zmluvu možno meniť alebo ju dopĺňať iba písomne a to na základe dohody zmluvných strán
podpísanej ich oprávnenými zástupcami.
8.2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a je vyhotovená
v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dva obdrží každá zmluvná strana.

Za zhotoviteľa:
Michal Cocuľa
dňa:

Za objednávateľa:
Lukáč Ján
dňa :

