ZMLUVA O DIELO
Číslo zmluvy:
Uzavretá podľa ustanovení paragrafu 536 a nasl. Obchodného zákonníka zák.č.513/1991

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1
KOLEK, s. r. o.
Mikušovská cesta 5319
984 01 Lučenec

Zhotoviteľ:
Štatutárny orgán:
Zástupca oprávnený jednať vo veciach zmluvy:
V technických veciach:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Ing. Milan MRVA
Ing. Milan MRVA
Slovenská sporiteľňa, a. s.
0341327220/0900
36001465
2020466074
SK2020466074

1.2

Štatutárny orgán:
Zástupca oprávnený jednať vo veciach zmluvy:
V technických veciach:
IČO:
DIČ:

Obec Nitra nad Ipľom
Nitra nad Ipľom č.96
985 57 Holiša
Tivadar Berki
Tivadar Berki
Tivadar Berki
00648388
2021097232

Email:

obecnitranadiplom@post.sk

Objednávateľ:

1.3
Uzavreli túto zmluvu, ktorou sa zaväzuje zhotoviteľ zhotoviť dielo, ktorého predmet je určený v bode
2. a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonávanie a vykonané dielo prevziať.

Z

2. PREDMET ZMLUVY
2.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve objednávateľa zhotoví:
Oprava MK v Nitre nad Ipľom

2.2
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončenú stavbu prevezme, zaplatí za jej zhotovenie dohodnutú cenu a
poskytne dojednane spolupôsobenie.

3. FORMA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
3.1
Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje dodržiavaťvšeobecne záväzné predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluva bude sa riadiť podkladmi, pokynmi, zápismi a dohodami
zmluvnýchstrán a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií odovzdanými ku dňu
uzatvorenia tejto zmluvy.

3.2
Zmeny cien a termínov budú riešené dodatkom len v prípade zmeny rozsahu alebo predmetu plnenia,
alebo naviac požiadavkám zo strany objednávateľa.
3.3
Zhotoviteľ bude viesť na stavbe stavebný denník od odovzdania staveniska až po odovzdanie a
prevzatie stavby.

4. ČAS VYKONANIA DIELA
4.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví dielo uvedené v bode II. Predmetu zmluvy v termíne:
Do 8.11.2019

4.2
Objednávateľ súhlasí, že zhotoviteľ nie je v omeškaní, po dobu omeškania objednávateľa s
odovzdaním staveniska.
4.3
Pokuta za omeškanie s plnením povinností vykonať dielo v dohodnutom termíne je 0,05 % z ceny
diela za každý začatý deň omeškania.

5. CENA ZA DIELO
5.1
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 2 tejto zmluvy je dojednaná dohodou
zmluvných strán podľa paragrafu 2 Zákona č.18/1996 Z. z. o cenách.
5.2
Cena predmetu plnenia podľa bodu 2. tejto zmluvy predstavuje

Cena bez DPH:
DPH 20%:
Cena s DPH:

22 305,29
4 461,06
26 766,35

€
€
€

5.3
Podkladom pre úhradu ceny predmetu plnenia budú faktúry vystavenézhotoviteľom, podľa skutočne
vykonaných prác a skutočne dodaného materiálu na konci kalendárneho mesiaca.Faktúra je splatná do
14 dní od vystavenia.

5.4
Faktúra bude doplnená súpisom vykonaných prác.
5.5
V prípade omeškania s platením faktúry je objednávateľ povinný platiťz nezaplatenej čiastky
dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý omeškaný deň, z fakturovanej čiastky.

6. OBJEDNÁVATEĽ SA ZAVÄZUJE
6.1
Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v termíne do 3 dní pred začatím prác.
Začatie prác: 07.10.2019

6.2
Objednávateľ prehlasuje, že nič neprekáža v realizácii stavby.

6.3
Ak dôjde k nesplneniu záväzkov objednávateľa, zhotoviteľ je oprávnený prerušiť vykonávanie
diela a má nárok na úhradu nákladov spojenýchs prerušením vykonávania diela. Zhotoviteľ a
objednávateľ sa dohodnú na novej lehote určenej na dokončenie diela, ktorá môže byť dlhšia ako
doba prerušenia diela.

Ĺ

7. VYKONANIE DIELA
7.1
Zhotoviteľ splní svoje povinnosti vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním formou
protokolu o odovzdaní a prevzatí prác, ktorého súčasťou sú kladné vyjadrenia dotknutých orgánov,
včetne predpísaných atestov a revíznych správ.

7.2
Zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu stavby do 7 dní po ukončení.

8. INÉ DOJEDNANIA
8.1
Zhotoviteľ doloží, podľa požiadavky objednávateľa doklady - atesty o použitých a zabudovaných
materiáloch a skúškach únosnosti podklad. Vrstiev dodávaných a vykonaných na zhotovenom diele.

8.2
Objednávateľ je oprávnený skontrolovať práce, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté.
Preto vyzve objednávateľa písomne, najmenej 3 pracovné dni vopred na prevzatie a kontrolu
vykonaných prác. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis
zástupca objednávateľa podpíše.

8.3
Objednávateľ zabezpečí účasť oprávnených zástupcov na preberacom konaní. Dielo sa považuje za
odovzdané po odstránení závad a nedostatkov z preberacieho konania. Skryté závady je objednávateľ
povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr v záručnej lehote t.j. 24
mesiacov od odovzdania a prevzatia stavby.
8.4
Zmluva môže byť menená, doplňovaná alebo zrušená len dohodou strán v písomnej forme ako
dodatok k Zmluve o dielo - podpísaný obidvomi stranami.

8.5
V prípadoch, ktoré nie sú riešené ustanoveniami tejto zmluvy,
príslušnými ustanoveniami Obchodného a občianskeho zákonníka.

sa zmluvný vzťah riadi

8.6
V prípade nekvalitného alebo zjavne vadného plnenia zhotoviteľamá objednávateľ právo znížiť
cenu dodávky o sumu ekvivalentnú rozsahukvalite vykonaných prác, prípadne stanoviť termín pre
nové plnenie. Ak zhotoviteľ tento termín nedodrží, má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a
zabezpečiť odstránenie závad a ukončenie diela na ťarchu zhotoviteľa.

8.7
Zhotoviteľ v plnom rozsahu ručí za skutočnosť, že jeho pracovníci sú riadne poučení a dodržiavajú
predpisy OBP a PO.
8.8
Zhotoviteľ je povinný manipulovať s mechanizmami tak, aby nepoškodil majetok objednávateľa
alebo tretej osoby. V prípade, že svojou činnosťou spôsobí škodu, je za ňu zodpovedný.
8.9
Objednávateľ zabezpečí pred zahájením prác vyjadrenie tretích osôb osobitne vyjadrenie k uzávierke
premávky, vytýčenie inžinierskych sietí.
8.10
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých 1 obdrží objednávateľa 1 zhotoviteľ.

V Nitre nad Ipľom dňa 03.10.2019

OBI
Objednávateľ:

