AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, 958 03 Partizánske

Zmluva o dielo č.1/2016
na realizáciu stavby
„Konečná úprava miestnej komunikácie v obci Pažiť“
1.Zmluvné strany:
1.1. Objednávateľ:
Sídlo:

Obec Pažiť
Pažiť 78
958 03 Partizánske

Štatutárny orgán:

starosta obce: MVDr. Vladimír Baláška

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT:
IČO:
DIČ:
Telefón:
E-mail:

Prima banka Slovensko,a.s.
SK58 5600 0000 0008 0804 6001
KOMASK2X
00 310 913
2021278039
038/748 52 11, 0905 796 950
pazit.starosta@gmail.com

1.2 Zhotoviteľ:
Sídlo:

AUTOCOMPANY, s.r.o.
Pažiť 177
958 03 Partizánske

Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT:
IČO:
IČ DPH:
Telefón:

konateľ spoločnosti: Roman Vlčko
ČSOB,a.s.
SK24 7500 0000 0040 1933 4682
CEKOSKBX
47 580 232
SK2023977802
0903 641 806

2. Predmet zmluvy:
2.1. Predmetom tejto zmluvy je „Konečná úprava miestnej komunikácie v obci
Pažiť“
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť v súlade s touto zmluvou

3. Termín realizácie:
3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude realizované v nasledovnom termíne:
máj – jún 2016

4. Cena za dielo:
4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za riadne a včasne vykonané dielo na základe
cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 24.04.2016, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy.
Predpokladaná celková cena diela predstavuje čiastku:

CENA BEZ DPH:
DPH 20%
CENA S DPH:

20 467,50 €
4 093,50 €
24 561,00 €

4.2. Daň z pridanej hodnoty (DPH) bude uplatnená v zmysle platných právnych
predpisov Slovenskej republiky v čase realizácie diela.
4.3.

K zmene ceny dôjde v prípadoch, ak:

- si objednávateľ vyžiada zväčšenie alebo zmenšenie rozsahu diela
- dôjde na základe požiadavky objednávateľa k inému riešeniu diela

5. Financovanie diela:
5.1. Podkladom na zaplatenie ceny za dielo bude mesačná faktúra so zhotoviteľom
vyhotoveným súpisom skutočne vykonaných prác, ktorý zhotoviteľ predloží zástupcovi
objednávateľa na potvrdenie.
5.2.

Faktúra je splatná do 14 dní od dátumu doručenia faktúry.

5.3. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 až § 73 zákona
č. 222/2004 Z.z. zákona o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

6. Podmienky vykonávania diela:
6.1. Práce budú vykonávané v zmysle platných STN a TP platných v čase realizácie
diela v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, pri dodržaní zásad bezpečnosti práce
v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP)
v znení platných právnych predpisov. Budú dodržané podmienky stavebného povolenia.
Kvalitu realizovaných prác a zabudovaných materiálov bude zhotoviteľ dokladovať
atestmi o kvalite.
6.2. Objednávateľ zaistí technický dozor nad vykonávanými prácami svojim
povereným pracovníkom.
6.3. Zhotoviteľ je povinný udržiavať vlastným nákladom čistotu verejných
komunikácií, pokiaľ tieto svojou činnosťou znečisťuje.

7. Kontrola prác:
7.1. Preberanie diela: Po vykonaní diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa
k odovzdaniu a k prevzatiu diela zápisom do stavebného denníka. Preberacie konanie
bude dohodnuté najneskôr do 5 dní a zahájené najneskôr do 10 dní od písomnej výzvy
zhotoviteľa. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví všetky doklady k riadnemu
odovzdaniu diela.

8. Záruky a sankcie:
8.1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku 36 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa
odovzdania diela objednávateľovi.
8.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy vzniknuté nesprávnym užívaním diela,
haváriami, prírodnými katastrofami a ani za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom
do diela.
8.3. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne, objednávateľ môže
požadovať zmluvnú pokutu vo výške 35 € za každý deň omeškania.

9. Odstúpenie od zmluvy:
9.1. Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto zmluvy, ak je druhá
strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy
vyplývajúce.
9.2. Pri odstúpení od zmluvy platia primerane ustanovenia § 344 - § 351 Obchodného
zákonníka.

10. Vlastnícke práva:
10.1. Dielo je až do úhrady konečnej faktúry v správe a vlastníctve zhotoviteľa. Dňom
odovzdania a prevzatia diela zhotoviteľ ukončí spracovanie diela.

11. Záverečné ustanovenia:
11.1. Táto zmluva nadobúda platnosť podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia §
47a Občianskeho zákonníka doplneného zákonom 546/2010 Z.z.
11.2. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných
dodatkov, ktoré budú podpísané zástupcami oboch zmluvných strán.
11.3. Objednávateľ nie je oprávnený jednostranne si započítať proti pohľadávke
zhotoviteľa z tejto zmluvy svoje pohľadávky voči zhotoviteľovi.
11.4. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka.

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá
objednávateľ a dve zhotoviteľ.
11.6. Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu vrátane príloh pred jej podpisom
prečítali a porozumeli jej obsahu. Na dôkaz toho pripájajú svoje nižšie uvedené podpisy.
11.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú jej nasledovné prílohy:
Príloha č.1 – Cenová ponuka zo dňa 24.04.2016

V Pažiti, dňa .........................

Za objednávateľa:

________________________
MVDr. Vladimír Baláška
starosta obce Pažiť

Za zhotoviteľa:

_______________________
Roman Vlčko
konateľ spoločnosti

