ZMLUVA

O

DIELO

Uzavretápod|'a9 536a nás|.Zákonač.51311991
Zb.{obchodnýzákonník)

|.zMLUVNÉ
STRANY
1' objednávate|.:
5|o|Ó:

|Čo:

Bankové
spojenie:
Ltslo uctu:

obec Pčo|iné
zastúpená
starostkouIng.ZuzanouGajdošovou
obecnýúrad,
06735 Pčo|iné
00323403
2020794600
VÚB a.s., expozitúra
snina
28929532t0200

Te|efón/fax:
E - mail:
(ďa|ej|enobjednávateí)

o57l7s80l93
obecpcoline@
azet.sk

2. Zhotovitel':

Ladislavtutl
06767 U|ič
č.65
Zapísaný
v živ.registri
obÚ-Hé. r.č' 720- 13959

Bankové
spojenie:
čís|o
účtu:

vÚs a.s.

|Čo:

D|Č:
l ČD P H :
Mobil:
E -mail:
( ďa|ej|enzhotoviter)

23O6273s5310200
436t8464
LO244t6I5I
sK 10244416151
0908196344

II.PREDMET ZMLUVY
2.1.Východiskovéúdaje
Miesto stavby:
Predmetzm|uvy:

k.ú.Pčo|iné
Vybudovaniesystému
vodozádržnýchopatrenípre zabezpečeniezníženia
rizft povodnív 2. PR.
2.2 Zhotovite|'sazavázujena svoje nák|adya na svoje nebezpečenstvo
vykonaťpredmet
pIneniav dohodnutomčaset.j. vybudovaťa odovzdaťdo v|astníctva
objednáVateíoVi
preventívnych
protipovod
ňovýchoparení pre zabezpečenia
zníženia
rizika
',systém
povodní( d.a|ej|en ,, die|o..)2.PR...
2.3 objednávateísazavázuje za včasa riadnedodanéd ie|uzap|atiťdohodnutúcenu V tejto
zmluve.

III.CAS PLNENIA

3.1 začiatokp|nenia:
Ukončenie
die|a:

1.11.2011
31.03'2012

IV. CENA

4'1 cena die|avrátanéDPH 15 458,. € , slovom dvadsaťtisícEUR
4.2 Cenaje stanovenána zák|adeverejnéhoobstarávania,vysúťaženej
ceny vid,
ktú
rova
ný
rozpočet.,.
,,štru
4.3 Cenaje konečnánepripúšťa
sa žiadnezvýšenie
ceny,ak nenastanú
nejakénepredvídané
okoInosti.Tato musíbyťupravenápísomnýmdodatkom k zmIuve.

poolvlIrrurY
V. PLAToBNÉ
5.1 Cenadie|abude uhradenána základefaktúry,
ktorá musíobsahovaťvšetkynáležitosti
daňového
dokladuv zmys|ep|atného
zákonao DPH.V prípade,
žetomu tak nebude,
objednávate|,je
oprávnenýfaktúruvrátiťs tým, že nová lehota sp|atnostizačnep|ynúť
dňom doručeniaopravenejfaktúryobjednáVateťovi.
Závázok objednávateíasa považujeza sp|nenýdňom odpísaniad|žnejsumy z účtu
objednávateía.
5.2 Ú hradanaviac prácv prípade,
žeb udev sú|ade
s č|ánkom4.3 vzmys|ezápisuvo
vodnom denníku,ktoryije povinnýviesťvodný majsterzhotoviteIapočasreaIizácie
ceIého
die|a.
5.3 Sp|atnosť
faktúr je 30 dni odo dňa doručenia
objednávate|,ovi.
po pripísaní
5.4 objednávateí
financií
z úraduvládyna jeho účet
na danýprojekt2.PR
Poskytnezhotoviteťovi
zá|ohuvo výške15%z ceny diela.

Vl. ánučruÁ DoBAA zoDPoVEDNosŤ
zA CHYBY
6.1 Záručnádoba je 60 mesiacov.
6.2 Zhotovite|zodpovedáza to, žepredmettejto zm|uvyje zhotovenýpodíapodmíenok
počaszáručnej
zm|uvya žeminímá|ne
doby bude maťv|astnosti
dohodnuté
v tejto
zmIuve(technickénormy,IegisIatívne
postupy)
6.3 Zm|uvnéstranysa dohod|i,žepočaszáručnejdoby má objednávatelprávo požadovať
A zhotoviteÍpovinnosťpo písomnomupozorneníbez zbytočného
odk|adunajneskór
všakdo 20 dníbezplatneodstrániťvady.

VII. PODMIENKYVYKONANIADIELA
7.1 Zhotovitelzabezpečí
na svoje nák|adydopravua sk|adovaniestrojov(zariadení,
konštrukcií),
vrátane montážneho,materiá|ua ich presunna pracoviskoa energii'
7 .2 Zhotovite|zodpovedáza bezpečnosť
a ochranuzdraviapracovníkovako aj za čistotu
a poriadokna pracovisku.Škodu, ktorá vzniknev súvis|osti
s výstavbou{najmá
nepInenímsi povinnosti)znášazhotoviteť.
7.3 Zhotoviteísa zavázujevyzvaťobjednávateíana kontro|uvšetkýchprác, ktorémajúbyť
zakrytéa|ebosa stanúneprístupnými.

7.4 Die|obude prevzatéobjednávateťom
od zhotoviteÍanarazako ce|ok.
7'5 Vprípade,žesapri odovzdávaníd ie|aobjednávateíovi
zistianedorobky,nebrániace
p|ynuleja bezpečnejprevádzkedie|a,musia bvťuvedenév zápise s termínomich
odstránenia.
7.6 Die|osa považujeza dodanéjeho prevzatímbez vÝhrad.

V||l. ZMLUVNÉ
PoKUw
8.1 V prípadeomeškania
zhotoviteía
s dodanímdie|asa zm|uvné
stranvdohodIina
moŽnosti
up|atneniapokutyvo výške0,o5%o
z cenyza die|o na každýdeň omeškaniadodávkv die|a.
Týmto nie je dotknutéprávo na náhraduškody.
8.2 V prípadeomeškania objednávatelas úhradoufaktúrysa zm|uvnéstrany d ohod|i na
možnostiup|atneniaúrokuz omeškaniavo výške0,05%z d|žnejsumy za každýdeň
podťas 369 ods. 1obchodnéhozákonníka.
omeškania

tx. osTATNÉUSTANoVENlA
9.1 Zhotovitelbude pri p|nenípredmetudie|apostupovaťs odbornoustarost|ivosťou.
Zavázujesa dodržať
predpisy,technickénormy a podmíenkytejto zm|uvy.
ZhotoVite|,sa
bude riadiťvýchodískovýmipodk|admiobjednávateÍa,
zápismi
op rávnených pracovníkovzmIuvnýchstrán.
9.2 V prípadedefinitívnehozastaveniaprác na die|ez dóvodov na strane objednávateťa
zaplatíobjednávateízhotoviteťovi
skutočné
nabehnuténákIadvk termínuzastavenia
prác.
9'3 Akákoívek
zmenyzm|uvyje p|atná|enna zák|adepísomného
dodatku.

tx. ávenrčruÉUsTANoVENIA
10.1 Zm|uvaje vyhotovenáv štyrochoriginá|och,z ktorých2 si ponecháobjednávateía
a 2 zhotoviteI.

V Pčo|inom28.L0.21IL

v sTAvEBNicT
sLuŽBY

Za objednáVatera:

Zazhotovite[a:
.P:.,1u.Ť3'|,

te|.:0908196344
|Óo: 43618464'
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Gajdošovástarostaobce

LadislavAstl majitel'firmy

