Zmluva o dielo č. 01/2018
Uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
I. Zmluvné strany
Zhotoviteľ :
Obecný technický podnik Staškov
Ulica Jozefa Kronera 588
023 53 Staškov
v zastúpení: Peter Palica – vedúci Obecného technického podniku Staškov
IČO: 47884355
DIČ: 2024125026
Číslo účtu IBAN: SK9356000000007796432002
(ďalej len zhotoviteľ)
Objednávateľ:
Obec Staškov
Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov
v zastúpení: Ing. Ladislav Šimčisko – starosta obce
IČO: 00314293
DIČ: 2020553271
Číslo účtu IBAN: SK8156000000000279615001
(ďalej len objednávateľ)
II. Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť pre objednávateľa dielo:
„Rekonštrukcia budovy zázemia a výstavba vodovodnej prípojky v areáli
futbalového štadióna“
Rozsah predmetu zmluvy je špecifikovaný projektovou dokumentáciou vypracovanou
Ing. Petrom Machovčákom
- Futbalová tribúna so zázemím FK Slávia Staškov – Vodovodná prípojka –
realizácia v celom rozsahu projektu
- Futbalová tribúna so zázemím FK Slávia Staškov – výmena okien a dverí –
č. výkresu 02 – výpis okien a dverí položka 02 – 6 ks, demontáž pôvodných
okien, montáž nových okien vrátane vonkajších a vnútorných parapetov
a opravy vnútorného ostenia
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo uvedené v tomto článku vo vlastnom mene a na
vlastnú zodpovednosť, za podmienok dohodnutých touto zmluvou.
III. Čas a miesto plnenia
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1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyhotoví a odovzdá dielo uvedené v čl. II tejto zmluvy
objednávateľovi nasledovne:

Predpokladaný termín začatia: V deň právoplatnosti stavebného povolenia – predpoklad
29. 10. 2018
Termín ukončenia stavby: 23. novembra 2018

IV. Cena za predmet zmluvy
1. Celková cena diela je 17 334,-- €
(slovom: Sedemnásťtisíctristotridsaťštyri eur)
Zhotoviteľ nie je platcom DPH. V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame
náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných,
prevádzkových a administratívnych réžií zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia
vrátane dodávateľskej dokumentácie a ďalších obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné
na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela.
V. Platobné podmienky
Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 4 334,-- Eur do 7 dní od
nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zhotoviteľ vyúčtuje práce na základe záverečnej faktúry ktorá
bude vystavená po odovzdaní a prevzatí diela v zmysle protokolu o odovzdaní a prevzatí diela
a splatnosť faktúry max 5 dní po jej vystavení. Preddavok bude vyúčtovaný v rámci záverečnej
faktúry. Faktúra bude obsahovať všetky preukázateľné náklady zhotoviteľa:
- dodávka materiálu, náklady na použité zariadenia a mechanizmy, náklady na výkon
práce.
Zhotoviteľ je povinný pri zabezpečení tovarov, služieb a prác za účelom plnenia predmetu diela
dodržiavať Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.
343/2015 Z.z
Cena diela môže byť znížená na základe vyúčtovania jednotlivých nákladov v rámci
záverečnej faktúry.
VI. Povinnosti zhotoviteľa
Viesť stavebný denník odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska s uvádzaním všetkých
skutočností rozhodujúcich pre zhotovenie predmetu zmluvy. Stavebný denník (resp. časti
stavebného denníku prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa vykazuje na súpisoch vykonaných prác),
ktorý musí obsahovať najmä tieto údaje:
- mesiac, deň, dátum,
- počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel,
- teplota vzduch, počasie,
- čas začiatku a skončenia prác na stavbe,
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- podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné
a montážne práce s harmonogramom stavebných prác.

VII. Záverečné ustanovenia
1. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi na základe preberacieho protokolu. 15 dní pred
ukončením prác zhotoviteľ vyzve objednávateľa na začatie preberacieho konania.
K odovzdaniu stavby zhotoviteľ predloží všetky doklady. Dielo bude objednávateľom prebraté
až po podpísaní preberacieho protokolu zmluvnými stranami a od tohto termínu bude plynúť
záručná doba.
2.Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
3. Zmluvu je možné meniť obojstranne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami.
4. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce
ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.
5. 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.
6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane po
jednom vyhotovení.
7. Zmluvné strany vyhlasujú
- verejný obstarávateľ (objednávateľ) vykonáva nad právnickou osobou (zhotoviteľ) kontrolu
obdobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami,
- viac ako 80 % činností kontrolovanie právnickej osoby (zhotoviteľ) sa vykonáva pri plnení
úloh, ktorými ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ (objednávateľ) alebo iné právnické
osoby kontrolované týmto verejným obstarávateľom a
- v kontrolovanej právnickej osobe (zhotoviteľ) nie je žiadna priama účasť súkromného
kapitálu.

V Staškove dňa 15. 10. 2018

V Staškove dňa 15. 10. 2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:
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……………………………..
Ing. Ladislav Šimčisko
starosta Obce Staškov

……………………………….
Peter Palica
vedúci OTP Staškov
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