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Zmluva o dielo c. 16/05/2016
uzatvorená v zmysle § 536 + 565 Obchodného zákonníka c. 513/91 Zb.
neskorších zmien a doplnení na zhotovenie diela (dodávku prác) pre stavbu:

v znení

..Vvbudovanie prístupového chodníka pre. žiakov pri priestoroch

- Spoiená škola ul. Cervenei armády 35. 03601 Martin
"

CLÁNOK l.

Objednávatel
Správca so sídlom
zastúpený
ICO
DRC
bank. spojenie
C.úctu
osoby oprávnené konat
vo veciach technických
registrácia

Žilinsky samosprávny kraj
Spojená škola, Cervenej armády 25, 03601 Martin.
Mgr. Jozef Zanovit
17050499
2020598481
DEXIA
3006824100/5600

Peter Hulej

a

Zhotovitel
so sídlom
zastúpený
ICO
ICDPH
bank. spojenie
C.úctu
osoby oprávnené konat
vo veciach technických
registrácia

Ing. Marián Babinský-OIMa Net Stav
Hrdinov SNP 96, 03601 Martin
Ing. Marián Babinský, majitel
44820798
SK1021847948
SBERBANK
4300006285/3100

Ing. Marián Babinský
Živnostenský register c.550-21101,
Okresný úrad Martin

miestne príslušný

II.
Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy sú:
Úcast' v elektronickej aukcii -zákazka c. 1574387685 - Výstavba chodníka pre žiakov II.Etapa

III.
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela pozostávajúceho podla výzvy na predloženie
ponuky c. 1574387685objednávatela v rozsahu:

1. Vybudovanieprístupového chodníka pre žiakov

(v dalšom texte len "dielo" ).

3.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v súlade s:
- opisom zákazky a ostatnými podkladmi podla cl. II tejto zmluvy,



6.2.

3.3 Zhotovitel sa zaväzuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednost za
podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a vcas zhotovené dielo odovzdat
objednávatelovi. Zhotovitel je povinný zhotovit dielo tak, aby dielo vyhovovalo všetkým
prislušným technickým normám a predpisom.

4.1

IV.
Termín plnenia

Zhotovitel sa zaväzuje zhotovit a odovzdat objednávatelovi dielo v rozsahu podla cl. III tejto
zmluvy v termine do 30.8.2016.
Objednávatel odovzdá stavenisko Zhotovitelovi dna 20.6.2016 Zmluvné strany sa dohodli na
odovzdani a prevzati diela ako celku.

4.2 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým terminom, zaväzuje sa
objednávatel túto cast diela prevzat aj v skoršom, ako dohodnutom termíne.

Zhotovitel je povinný ihned pisomne oboznámit objednávatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktorá bráni alebo stažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania
diela.

4.3

4.4 Objednávatel sa zaväzuje, že po ukonceni diela dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu.

V.
Cena

5.1 Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona
C. 18/96 Z.z. a je doložená vzájomne odsúhlaseným oceneným výkazom výmer po položkách -
rozpoctom v prilohe c.1 k tejto zmluve.

Celková cena za dielo v rozsahu podla C.III je pevná, nemenná a dohodnutá vo výške:5.2

9989,26 EUR bez DPH

Slovom: devättislcdevätstoosemdesiadevät 26/100 EUR

11987.11 EUR s DPH

Slovom: Jedenásttisicdvätstoosemdesiatsedem 11/100 EUR

VI.
Platobné podmienky

6.1. Zhotovitelbudefakturovatdielopodlaskutocnevykonanýchprác.

Vykonané práce a dodávky, ktoré vykazujú funkcné chyby a nedorobky, resp. inak
nezodpovedajú tejto zmluve, nebudú zhotovitelovi uhradené do doby ich odstránenia.

VII.
Podmienkyzhotovenia diela a povinnosti zmluvných strán

7.1 Povinnosti zhotovitela

7.2.1 Zhotovitel je povinný riadit sa nasledovnými zásadami a podmienkami v oblasti bezpecnosti a
ochrany zdravia pri práci (dalej len BOZP):

Zhotovitel je povinný viest stavebný (montážny) dennik, a to odo dna odovzdania7.2.2



8.1

9.2

10.1

10.2

10.3

10.4

staveniska (montážneho pracoviska) až do odovzdania diela a odstránenia prípadných vád a
nedorobkov.

VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela'

o prevzatí diela objednávatelom spíšu zmluvné strany "Zápis o odovzdaní a prevzatí
v Stavebnom denníku", ktorého súcastou je aj zoznam drobných vád, ktoré nebránia užívaniu,
s urcením závazku a termínu ich odstránit zhotovitelom. Nedodržanie dohodnutého termínu
odstránenia týchto vád podlieha sankciám podla cl. Xl. Návrh "Zápisu o odovzdaní a prevzati"
pripraví zhotovitel.

9.1

IX.
Prechod vlastníctva a nebezpecenstvo škody

Objednávatel sa stáva vlastníkom diela postupne pocas jeho zhotovovania vždy momentom
pevného zhotovenia (namontovania) casti diela a jej zaplatenia zhotovitelovi.

Nebezpecenstvo škody na diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na
zhotovenie diela znáša zhotovitel až do casu protokolárneho prevzatia diela objednávatelom.

X.
Záruka za kvalitu diela - zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpovedá za všetky vady, ktoré má dielo v case odovzdania objednávatelovi a v
case plynutia zárucnej doby.

Zárucná doba je dohodnutá na dobu 24 mesíacov a zacína plynút odo dna protokolárneho
prevzatia diela objednávatelom a neplynie v case, kedy objednávatel nemohol užívat dielo pre
vady, za ktoré zodpovedá zhotovitel.

Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že pocas zárucnej doby má objednávatel
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstránit vady.

Objednávatel sa zavazuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej
zistení písomnou formou.

10.5 V prípade, že zhotovitel oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek
tomu, že ich uznal a objednávatel vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávatel
právo dat ich odstránit tretej osobe na náklady zhotovitela.

11.1

11.2

Xl.
Zmluvné sankcíe

V prípade omeškania zhotovitela s plnením predmetu tejto zmluvy v termínoch podla bodu IV.
má objednávatel právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za
každý aj zacatý den omeškania.

Objednávatel sa zavazuje zaplatit Zhotovitelovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou
faktúr a to vo výške 0,05 % z neuhradenej ciastky za každý den omeškania.



11.3 Za omeškanie pri odstránení vád v dohodnutej lehote podla tejto zmluvy je Zhotovitel
povinný zaplatit Objednávatelovi zmluvnú pokutu za každú vadu vo výške 30,- EUR
za každý aj zacatý den omeškania.

11.4 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tomto clánku považujú za
primerané a v súlade so zákonom.

XII.
Záverecné ustanovenia

12.1

12.2

Táto zmluva nadobúda platnost a úcinnost dnom jej podpisu zmluvnými stranami.

Na vztahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy sa vztahujú príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.3 Menit alebo doplnovat obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov
podpísaných zodpovednými zástupcami zmluvných strán.

Zmluva bola vypracovaná v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu.12.4

V Martine, dna ...fL.l.t.~.~{(o VMartinedna ..!.(;"~~ II


