„Stavebné práce na stavbe Renovácia a obnova chodníkov a spevnených plôch v obci Staškov“

Zmluva o dielo č. 1
Uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
I. Zmluvné strany
Zhotoviteľ :
Obchodné meno
Adam Turiak
So sídlom :
023 53 Staškov 800
IČO:
52317544
Číslo účtu:
8015141275/1100
IBAN:
SK85 1100 0000 0080 1514 1275
e-mail:
turiakadam123@gmail.com
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného úradu:
(ďalej len zhotoviteľ)
Objednávateľ:
Názov:
So sídlom :
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Banková inštitúcia:
Číslo účtu:
IBAN:
e-mail:

Obec Staškov
Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov
Ing. Ladislav Šimčisko – starosta obce
00314293
2020553271
Prima banka Slovensko, a. s.
0279615001/5600
SK 81 5600 0000 0002 7961 5001
starosta@staskov.sk

(ďalej len objednávateľ)

II. Predmet zmluvy
1. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok postupu podľa § 117 zákazka
s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: „Stavebné práce na stavbe Renovácia
a obnova chodníkov a spevnených plôch v obci Staškov“.
Predmetom tejto zmluvy sú stavebné práce:
- prípravné práce,
- montáž obrubníkov,
- montáž zámkovej dlažby,
- montáž dažďovej kanalizácie
Zhotoviteľ bude zaradený do pracovnej skupiny Obecného technického podniku Staškov.
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III. Čas a miesto plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne služby uvedené v čl. II. tejto zmluvy objednávateľovi
nasledovne:
Začiatok realizácie práce : apríl 2019
Ukončenie prác: október 2019
IV. Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky
1. Dohodnutá cena predstavuje: na základe Návrhu uchádzača na plnenie kritérií na
vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 1)
Sadzba za 1 hodinu práce

8€

Zhotoviteľ nie je platcom DPH.
Predpokladaný mesačný maximálny počet hodín – 225 hodín
Maximálny počet odpracovaných hodín za celé obdobie – 1575 hodín.
Objednávateľ si vyhradzuje právo nenaplniť celý objem hodín.
Dohodnutá cena je pevná a nie je možné ju navyšovať a obsahuje všetky náklady spojené
s dodaním predmetu zmluvy. Cena obsahuje všetky náklady zhotoviteľa na vlastné
bezpečnostné prostriedky (napr. prilba, rukavice, reflexné vesty, pracovná obuv)
2. Zhotoviteľ je oprávnený objednávateľovi fakturovať za plnenie predmetu tejto zmluvy
mesačne vždy do 15 dňa nasledujúceho mesiaca a to podľa skutočne vykonaných prác
v dohodnutom mesiace. Splatnosť faktúr 30 dní od vystavenia faktúry. Faktúra musí
obsahovať všetky náležitosti dané všeobecne záväznými právnymi predpismi, v opačnom
prípade je objednávateľ oprávnený vrátiť zhotoviteľovi faktúru na doplnenie.
V. Iné práva a povinnosti
1. Zhotoviteľ zhotoví práce vo vlastnom mene, na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou
starostlivosťou a v súlade so:
 zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na
vykonávanie diela, príslušnými normami platnými v SR, projektom riadenia
a kontroly kvality,
 s kvalitou a štandardom, ktorý je definovaný v projekte stavby pre realizáciu,
prípadne ďalšími predpismi, ktoré písomne dohodli zmluvné strany,
 ustanoveniami tejto zmluvy,
 zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že k prevedeniu prác podľa tejto zmluvy má všetky potrebné
oprávnenia a že je spôsobilý vykonať práce podľa tejto zmluvy tak, aby tieto spĺňali
všetky zmluvou stanovené predpoklady.
3. Dielo podľa tejto zmluvy sa ďalej môže označovať aj pojmom „práce“.
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VI. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
2. Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými a podpísanými
dodatkami.
3. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce
ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a zmluva
zodpovedá ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu
s jej obsahom ju podpisujú.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane po
jednom vyhotovení.

V Staškove dňa........................

V Staškove dňa ............................

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

……………………………..

……………………………….
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