ZMLUVA O DIELO
Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov túto Zmluvu o dielo
Zmluvné strany
1. Objednávateľ :
So sídlom :
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
IBAN :
Zastúpený :
E-mail :

Obec Bijacovce
Obecný úrad, 053 06 Bijacovce č. 7
00328961
2020727632
Mgr. Ján Pivovarniček, starosta obce
obecbijacovce stonline.sk
a

2. Zhotoviteľ :
So sídlom :
Zastúpený :
IČO :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
IBAN :
E-mail :
Register :

GAJAS s.r.o
Za Hornádom 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Stanislav Jasečko
31736556
2020032542
anliav post.sk
OR OS Košice1, vl. č. 8692/V

( ďalej len ako „zhotoviteľ“ )
Článok I
Podklad pre uzavretie zmluvy
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je víťazná ponuka zhotoviteľa predložená do
prieskumu trhu.
Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy o dielo je zhotovenie diela odbornou organizáciou, za ktorú sa
prehlasuje zhotoviteľ podľa obchodného zákonníka pre akciu : Oprava miestnej komunikácie
v obci Bijacovce na základe cenovej ponuky zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť,
v rozsahu špecifikácie dodávok a prác obsiahnutých v cenovej ponuke.
3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v súlade so zmluvou vykonané dielo zaplatiť
dohodnutú cenu.

4. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je Oznámenie výsledku verejného obstarávania zo
dňa 23.09.2015.
Článok III.
Termín realizácie
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavbu v dohodnutom čase :
- Termín začatia prác : dňom podpisu Zmluvy o dielo a zverejnenia na internetovej
stránke obce.
- Termín ukončenia prác : do 16.10.2015
Článok IV.
Cena za hotovenie diela
1. Zhotoviteľ zhotoví celú stavbu v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy.
Dohodnutá zmluvná cena za zhotovenie diela je stanovená :
- za celkovú dohodnutú cenu 23 214,810 EUR bez DPH v zmysle zákona č. 18 / 1996 Z.z.
o cenách a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z. z.
- cena s 20% DPH predstavuje čiastku 27 857,772 EUR.
2.
V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela v rozsahu
špecifikovanom v ponuke, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť zmluvy ako príloha. Zmluvné strany
sa dohodli, že všetky práce požadované objednávateľom nad zmluvne dohodnutý rozsah,
ktorých potreba realizácie vznikne v priebehu vykonávania zmluvných prác a ktoré nie sú
zahrnuté v špecifikácii, budú považované za práce naviac, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje
vykonať a objednávateľ uhradiť na základe vzájomne odsúhlasených písomných dodatkov
tejto zmluvy.
Článok V.
Platobné podmienky
1. Úhrada ceny za dielo bude realizovaná zaplatením skutočne vykonaných prác na základe
preberacieho protokolu a súpisu vykonaných prác odsúhlasených zodpovedným zástupcom
objednávateľa.
2. Splatnosť faktúry je 14 dní.
3. Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších
zmien a doplnení zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
Článok VI.
Povinnosti zmluvných strán
1.
Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác dohodnúť so zodpovedným zástupcom
objednávateľa postup výkonu prác.
2.
Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok a čistotu
a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady.
3.
Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela, bezpečnosť pri
práce a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii prác v súlade s ustanoveniami
vyhlášky SUBP č. 374/1990 Z. z.
4.
Zhotoviteľ v súčinnosti s objednávateľom zodpovedá za označenie pracoviska v rámci
príslušných TP. Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie

pracovných miest na pozemných komunikáciách sú stanovené v TP 06/2013 a vo vyhláške
č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
5.
O priebehu realizácie diela zhotoviteľ spolu s objednávateľom sú povinný viesť
stavebný denník za týchto podmienok a pri dodržaní nasledujúcich náležitostí : Zhotoviteľ je
povinný odo dňa prevzatia pracoviska, resp. odo dňa nástupu zhotoviteľa na plnenie predmetu
diela založiť a viesť stavebný denník. Povinnosť viesť denník končí odovzdaním a prevzatím
diela. Denník počas celej doby platnosti ZoD je uložený u povereného pracovníka
zhotoviteľa.
Článok VII.
Zmluvné pokuty
1.
V prípade omeškania zhotoviteľa preukázateľne z vlastnej viny s riadnym včasným
odovzdaním zmluvného diela je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
0,02 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania.
2.
V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku
vyplývajúceho z tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške
0,02% z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.
3.
Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na
náhradu škody.
Článok VIII.
Záručná doba a zodpovednosť za vady
1.
Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 mesiacov.
2.
Záručná doba začína plynúť odo dňa písomného odovzdania a prevzatia diela a je ňou
určená doba zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela.
3.
Pre prípad vady diela počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať
a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady týkajúce sa predmetu diela.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1.
Zmluvné strany prehlasujú, že v čase uzavretia tejto zmluvy nie sú im známe žiadne
okolnosti, ktoré by bránili alebo vylučovali uzavretie tejto zmluvy, resp., ktoré by mohli byť
vážnou prekážkou k jej plneniu.
2.
Táto zmluva upravuje vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Všetky zmeny
a doplnky k tejto zmluve vyžadujú písomnú formu a podpisy štatutárneho zástupcu
objednávateľa a zhotoviteľa.
3.
Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
4.
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každý z nich má hodnotu
originálu. Každá zmluvná strana obdrží po jednom exempláre.
5.
Táto zmluva je platná a účinná dňom po zverejnení objednávateľa.
V Bijacovciach, dňa 24.09.2015

V Spišskej Novej Vsi, dňa 24.09.2015

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.......................................................
Mgr. Ján Pivovarniček
starosta obce

.........................................................
Anna Ilavská konateľ
Stanislav Jasečko, majiteľ

