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ZMLUVA O DIELO č.

09 / 2016

uzavretá podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonnĺka v znení neskoršĺch
predpisov medzi zmluvnými stranami:
OBJEDNÁVATEĽ:

Obec Nedožery - Brezany

Sĺdlo:

Družstevná 367/1, 97212 Nedožery -Brezany

lčo:

00 318 302

DIČ:

2021162737

Štatutárny zástupca: JUDr. Martin Mokrý, starosta obce
Zástupca vo veciach technických:
Bankové spojenje:

VÚB prievidza,

Číslo bankového účtu: SK26 0200 0000 00001842 9382
(ďalej len „objednávateľ")

a
ZHOTOVITEĽ:

UNIMAT spol. s r.o.
J.1. Bajzu 11,

97101

Prievidza

30 228 042
lč DPH:

SK2020467713

Štatutárny zástupca: lng. Vojtech Bundzel, konateľ spoločnosti
Zástupca vo veciach technických: lng. Marek Filín, vedúci montážneho strediska

Bankové spojenie:

VÚB, Prievidza

Číslo bankového účtu: SK22 0200 0000 00001530 8382

Registrácia:

Obchodný register okresného súdu v Trenčíne,
Oddiel: Sro, vložka 1849/R

(ďalej len „zhotoviteľ")
1.

1.1

PREDIVIET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je realizácia zákazky: "Hasičská zbľojnica Nedožery -Brezany

-vykurovanie„
1.2
Podkladmi
pre
uzavretie tejto zmluvy je
projektová
dokumentácia
doručená
objednávateľom a rozpočet zo dňa 08.09.2016 a jeho súčasti vypracované zhotoviteľom. lleto
podklady sú neoddeliteľnú §účasť zmluvy.

2.

LEHOTY PLNENIA

2.1
Termíny plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa čl.1 tejto zmluvy sú nasledovné.
Temín začiatku prác: začiatok prác 1.10.2016 ukončenie prác najneskôr 31.10.2016

Dielo sa považuje za ukončené a predmet plnenia za splnený podpisom preberacieho
protokolu oboma zmluvnými stranami.
2.2
Termín odovzdania diela oznámi zhotoviteľ objednávateľovi minimálne 3 dni vopred.

2.3
Dodržanie termínu
plnenia je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením
objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prĺpade, že spolupôsobenie nie je poskytnuté a došlo
k prerušeniu alebo spomaleniu vykonávania diela objednávateľom, lehota na zhotovenie díela sa
predlžuje o prĺpadné zdržanie.

3.

CENA ZA DIELO

3.1
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 1 tejto zmluvy je stanovená
dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č 18/1996 Zb. o cenách, zákona č. 289/1995 Zb.
o DPH v znení neskorších predpisov vo výške:
- vykurovanie:
3 900,155 eur
-plynoinštalácia:

-pripojovacĺ plynovod:

Cena spolu za dielo bez DPH:

199,881 eur

4 898,621 eur

8 998,657 eur slovom:

osemtisícdevät'stodevät'desiatosem,

66/100

DPH 20%:

1 799,731 eur

slovom: tisĺcsedemstodeväťdesiatdeväť,

73/100

Cena spolu s DPH:

10 798,39 eur slovom: desaftisíc sedemstodeväťdesiatosem,

39/1 00

Zhotoviteľ bude fakturovať DPH vo výške podl'a platných predpisov platných v čase
vystavenia faktúry.

3.2

Cena za zhotovenie podľa čl. 3 tejto zmluvy je určená na základe rozpočtu, ktoú tvorĺ

prílohu tejto zmluvy, ako jej neoddeliteľnú súčasť. Cena za zhotovenie diela bola stanovená

postupom v súlade so zákonom č 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a je konečná a nemenná a
zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa súvisiace § uskutočnením diela.

3.3

0bjednávatel' sa zaväzuje, že za riadne dokončené práce zaplatí dohodnutú cenu v termíne

splatnosti.

4.

FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

4.1
Úhradu ceny diela uskutoční objednávateľ po odovzdaní a prevzatĺ celého diela na základe
faktúry vystavenej zhotoviteľom. Súčast'ou faktúry bude preberací protokol podpísaný
zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán. Splatnosť faktúry je 14 kalendámych dnĺ odo
dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade chybnej alebo neúplnej faktúry je objednávateľ
oprávnený takúto faktúru vrátit' zhotoviteľovi. Nová lehota splatnosti bude plynúť odo dňa
doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.

ZÁRUčNÁ DOBA A POZÁRUčNÝ SERVIS

5.1
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy]
a že bude mat' vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve so štandardnou akosťou podľa platných
predpisov.

5.2
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania
objednávateľovi a za vady ktoré sa prejavia počas záručnej doby.
5.3

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí

5.4

Záručná doba na práce je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela, resp.

ukončenia prác na predmete zmluvy. Záručná doba na materiál je poskytnutá v zmysle záručných
podmienok a prevádzkových predpisov jednotlivých dodávateľov, minimálne 2 roky.

5.5

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady na základe pÍsomnej dohody z reklamačného

konania.

5.6
Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenia spÔsobené vyššou mocou, za vady spôsobené
tretĺmi osobami alebo za vady spôsobené nesprávnym použĺvaním, alebo používaním na iný ako

pôvodný účel v priebehu záručnej lehoty. Takisto nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnou
údržbou alebo neodbornými zásahmi do konštrukcie diela vykonanými bez jeho pÍsomného
súhlasu.

6.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

6.1
K termínu začatia zadávaných prác objednávatel' odovzdá zhotoviteľovi stavenisko tak, aby
zhotoviteľ mohol na ňom začat' práce v súlade s podmienkami zmluvy.

6.2
0bjednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh
neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

6.3

prác zhotovitel'a nebude rušený

Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov BOZP a PO, ako aj ochrany životného

:r:Sut::adjsapí#ťzpľa°ttn°ey°sVTa#ÍE#:'a

Všetky POužlté materlály na Stavbe musia byt. certifikované

6.4
Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky demontované materiály, podľa jednotlivých druhov ekologický
zlikvidovat' na vlastné náklady.

6.5
Zhotoviteľ zodpovedá
manipuláciou pri výkone prác.

6.6

za

prípadné

vzniknuté

škody,

ktoré

spôsobĺ

neodbornou

Dielo bude uvedené do prevádzky oprávnenou osobou a odovzdané spolu so všetkými

skúšobnými protokolmi.

7.

ZMLUVNE POKUTY

7.1
Zmluvné strany vzájomne dohodli sankcie za nedodržanie podmienok a termínov tejto
zmluvy nasledovne:
- v prĺpade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúr v lehote splatnosti má zhotoviteľ
-

právo účtovať úrok z omeškania vo výške 0,025% z dlžnej sumy za každý deň omeškania,
v prípade nedodržania termínu realizácie diela má objednávateľ právo na účtovanie
zmluvnej pokuty vo výške 0,025% z ceny diela za každý deň omeškania. Uhradenĺm
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zhotoviteľa. Zhotoviteľ je však povinný informovat' objednávateľa o možnom omeškaní bez

zbytočného odkladu po tom, čo sa o dôvodoch omeškania dozvedel.

8.

OSTATNE USTANOVENIA

8.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnenĺ predmetu zmluvy postupovať s náležitou odbornou
starostlivosťou a dodržiavat' všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy.

8.2
Ak objednávateľ bude v priebehu plnenia diela požadovať práce naviac nad rozsah v tejto
zmluve dohodnutého plnenia, musia byť tieto predmetom písomného dodatku k tejto zmluve,
ktorým sa upravia podmienky ich vykonania, ich rozsah, spôsob ocenenia, termín plnenia, cena a

platobné podmienky.

8.3
Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu čl.1 tejto zmluvy. Ak
objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do odpovedajúcich
dokumentov.

9.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1
Ukončiť platnost' zmluvy pred zhotovenĺm diela je možné len prj podstatnom porušení
zmluvných podmienok.

9.2
Prípadné iné zmeny dohodnutých podmienok budú riešené písomnými dodatkami k tejto
zmluve, ktoré sa po obojstrannom odsúhlasení stanú neoddeliteľnou súčast'ou tejto zmluvy.
9.3
Všetky právne a iné vzt'ahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.

9.4

Táto zmluva bola vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých si jedno ponechá

objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

9.5
0bidve zmluvné strany potvrdzujú pravost' a platnost' tejto zmluvy svojim podpisom.
Zároveň prehlasuj-ú, že si túto zmluvu preči'tali, porozumelj jej a že nebola urobená v tiesnj anj za
jednostranne zvýhodnených podmienok.

9.6

Súčasťou tejto zmluvyje „Rozpočet zo dňa o8.09. 2016" ajeho súčasti.

ťňT:%:3o.c2;ýBcrezanoch

#par,ev,dfišg2w7ĺ

lng. Vojtech Bundzel, konateľ

