ZMLUVA O DIELO na stavebné práce
uzavretá podľa ustanovenia §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení medzi
I.

Zmluvné stany

Objednávateľ:
Názov:
So sídlom:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Banková inštitúcia:
Číslo účtu IBAN:
Telefónne číslo:
e-mail:

Obecný technický podnik Staškov
Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov
Ladislav Perďoch – vedúci OTP Staškov
47884355
2024125026
Prima banka Slovensko, a. s.
SK9356000000007796432002
0948 610 807
otpstaskov@gmail.com

/ďalej ako „objednávateľ“/
Zhotoviteľ:
Názov:
Adresa sídla spoločnosti:
Korešpondenčná adresa :
Konateľ spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

VÁHOSTAV – SK, a. s.
Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
Hlinská 40, 011 18 Žilina
Ing. Ivan Kimlička –člen predstavenstva
Ing. Eva Chudicová – člen predstavenstva
31356648
2020333216
SK2020333216

/ďalej ako „zhotoviteľ“/

II.

Úvodné ustanovenia

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: „Zakladanie – vŕtané pilóty na Novostavbe
bytového domu 15 b. j.“

III.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je „Zakladanie – vŕtané pilóty na Novostavbe bytového domu
15 b. j.“ za nasledovných podmienok :
-

geodetické zameranie,
odvoz vývrtu (zeminy) na skládku vo vzdialenosti do 50 m od staveniska,
prípravu pláne zabezpečí objednávateľ na vlastné náklady.

v súlade s Návrhom na plnenie kritérií, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
(Príloha č. 1 tejto zmluvy).

IV.

Miesto, čas a spôsob plnenia

Miesto plnenia: Novostavba bytového domu 15 b. j. v Obci Staškov. Zhotoviteľ sa
zaväzuje ukončiť stavebné práce v lehote do 10. 10. 2016. Zhotoviteľ je povinný bez
meškania oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje
uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia
stavebných prác.

V.

Cena za dielo

Celková cena diela

14 125,94 €

Zhotoviteľ je platcom DPH.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena za dielo uvedená v bode V. je konečná. Cena za dielo pokrýva
všetky náklady.
VI.

Platobné podmienky

Splatnosť faktúry je 60 dní od doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla objednávateľa.

VII.

Záverečné ustanovenia

Zhotoviteľ je viazaný touto zmluvou od okamihu podpisu objednávateľom.
Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých 1 krát obdrží objednávateľ,
a 1 krát zhotoviteľ. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými

zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií
V Žiline

Zhotoviteľ :

V Staškove 31. 08. 2016

Objednávateľ:

VÁHOSTAV- SK, a.s
....................................
Ladislav Perďoch
vedúci OTP Staškov
.....................................................
Ing. Ivan Kimlička, člen predstavenstva

..................................................
Ing. Eva Chudicová, členka predstavenstva

