Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
Zmluvné strany
1. Objednávateľ :
Obec Priepasné
Zastúpená: Peter Czere, starosta obce
sídlo: Priepasné 109, 906 15 Priepasné
IČO: 00309851
DIČ: 2021039823
bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s. , č.ú. 4691719011/5600
IBAN: SK53 5600 0000 0046 9171 2012

a
2. Zhotoviteľ:
DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o.,
sídlo: Priepasné 109, 906 15 Priepasné
zastúpený: Peter Czere, konateľ
bankové spojenie: Prima banka a.s.
číslo účtu: 4689347001/5600
IBAN: SK56 5600 0000 0046 8934 7001
IČO: 34 139 281
DIČ: 34139281

IČ DPH: SK 34139281

zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín oddiel Sro vložka č. 18902/R
I.
Všeobecné ustanovenia
1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dohodnutú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. II tejto
zmluvy.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu
podľa článku VI tejto zmluvy.
II.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo objekt
pre environmentálnu výchovu v rámci I. etapy dotvorenia oddychovo–relaxačnej zóny v areály pre
oddych, relax a voľný čas s parkovou úpravou v súlade s vypracovanou architektonicko urbanistickou štúdiou. Objekt bude postavený na rovinnom teréne, pričom výkopové práce, prípravu
terénu a zhotovenie štrkového násypu zabezpečí dobrovoľníckou činnosťou obec po dodaní
materiálu pre zakladanie, ktorý zabezpečí zhotoviteľ. Rozmer pôdorysnej časti dreveného nosného
montovaného rámu je 2390 x 9080 cm. Na nosnom drevenom montovanom ráme je strecha objektu
z prepojených drevených nosných prvkov a ľahkej plechovej strešnej krytiny o pôdorysných
rozmeroch cca 3725 x 3060 cm a 5955 x 3060 cm. Celý objekt je riešený ako jeden celok so stolom
a lavicami. Povrchová úprava nosných a strešných prvkov objektu bude vykonaná transparent exteriérovým náterom, rám informačnej tabule zelenou farbou, drevený stôl a lavice transparent -
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exteriérovým náterom. Výkresy pre realizáciu diela - objektu environmentálnej výchovy sú čerpané
z architektonicko - urbanistickej štúdie a spolu z vizualizáciou tvoria prílohu č. 2 tejto Zmluvy o
dielo.
2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých
pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy.
III.
Vykonanie diela

1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. II
tejto zmluvy s termínom začatia plnenia do 30 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy a s termínom
ukončenia plnenia do 30.9.2015.

2.

Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne.

3.

Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú
súčinnosť. O prevzatí dokončeného diela musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný
objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za
deň odovzdania diela.

4.

Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanému dielu
prevzatím predmetu diela.

prechádza na objednávateľa

IV.
Povinnosti objednávateľa
1.

Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre zhotoviteľa výkopové práce, prípravu terénu a zhotovenie
štrkového násypu pre predmet diela uvedený v článku II. Zhotoviteľ je povinný zhotovenie
základových prác prevziať a poskytnúť objednávateľovi súčinnosť pri ich realizácii a príprave.

2.

Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.
V.
Povinnosti zhotoviteľa

1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy vrátane dodania potrebného materiálu.

2.

Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu
a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.
VI.
Cena diela

1.

Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe výsledku súťaže a v zmysle zákona č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v sume 6053,39 EUR . Položkovitý rozpočet
tvorí obsah prílohy č. 1 tejto zmluvy.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry vystavenej
zhotoviteľom do 5 pracovných dní po odovzdaní diela a po podpísaní preberacieho protokolu
o vykonaní prác so splatnosťou 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, a to bezhotovostným prevodom
na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

3.

Zálohová platba ani platba vopred sa neumožňujú.

4.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi
na zmenu, doplnenie alebo opravu. Do doby doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry
objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie. Nová lehota splatnosti začína plynúť od
doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.
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VII.
Záručná doba
1.

Záručná doba za akosť diela podľa tejto zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu
odovzdávacieho protokolu.

2.

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu tejto zmluvy alebo
poškodením predmetu zmluvy objednávateľom.

3.

Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 5 pracovných
dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
VIII.
Sankcie

1.

Pri nedodržaní termínu realizácie diela zhotoviteľom (čl. III bod 1 zmluvy) je objednávateľ
oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- € za každý deň omeškania.

2.

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za vykonanie diela je zhotoviteľ oprávnený
vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania.
IX.
Záverečné ustanovenia

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu nie je možné
postúpiť tretím osobám.

2.

Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
a súvisiacimi právnymi predpismi.

3.

Zadanie realizácie vyššie uvedeného diela priamo bez postupov, pravidiel a podmienok zákona
o verejnom obstarávaní medzi zmluvnými stranami schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením číslo
25/2015 dňa 4.6.2015.

4.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia
byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

5.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na
webovom sídle objednávateľa www.priepasne.sk.

6.

Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve
vyhotovenia .

7.

Príloha č. 1 a č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

8.

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy
vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Priepasnom dňa 8.6.2015

V Priepasnom dňa 8.6.2015

......................................................................

.........................................................................

objednávateľ

zhotoviteľ
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Príloha č. 1 – Položkovitý rozpočet k Zmluve o dielo uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného
zákonníka v platnom znení

Položkový rozpočet Areál pre oddych, relax a voľný čas s parkovou úpravou - objekt pre environmentálnu výchovu
(I. etapa dotvorenie oddychovo–relaxačnej zóny)
Predpokl.
Cena za
Popis položky,
množstvo /
Merná
mernú
Cena bez
stavebného dielu,
pôvodný
jednotka
jednotku
DPH
remesla, prvku
položkovitý
bez DPH
rozpočet

Cena celkom
s 20% DPH

01.

Materiál na zakladanie

13

t

33,33 €

433,33 €

520,00 €

02.

Drevený nosný montovaný
rám, vrátane montáže

6

ks

203,90 €

1 223,42 €

1 468,10 €

03.

Drevené nosné prvky a
plechová strešná krytina,
vrátane montáže

12

ks

58,09 €

697,13 €

836,56 €

04.

Pätky – kovové
pozinkované rektifikačné, 6
kusov vrátane montáže

12

ks

20,83 €

250,00 €

300,00 €

05.

Vlnitý plech zelenej farby
/strešná krytina/

2

ks

262,50 €

525,00 €

630,00 €

06.

Montáž drevených
nosných rámov na vopred
pripravené betónové pätky

12

ks

58,33 €

700,00 €

840,00 €

07.

Materiál na zakladanie /stôl
s lavicou/

8

ks

16,67 €

133,33 €

160,00 €

08.

Stôl, vrátane montáže a
povrchovej úpravy/stôl s
lavicou/

1

ks

272,56 €

272,56 €

327,07 €

2

ks

179,86 €

359,72 €

431,66 €

3

ks

150,00 €

450,00 €

540,00 €

5 044,49 €

6 053,39 €

09.

10.

Lavica, vrátane montáže a
povrchovej úpravy /stôl s
lavicou/
Povrchová úprava objektu
transparentným
exteriérovým náterom,
drevených rámov /zelená
farba – moridlo/ vrátane

Výsledná kalkulácia spolu
Vyhotovil:
Dňa:

DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o.
5.6.2015
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Príloha č. 2 – Výkresy pre realizáciu diela

5

6

7

