ZMLUVA O DIELO
þ. 8/2012
uzatvorená podĐa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
I.
ZMLUVNÉ STRANY

ObjednávateĐ:

SLUŽBY MESTA TISOVEC.s.r.o.
Ul. Francisciho 818
980 61 Tisovec

Štatutárny organ:

zastúpená konatelmi
Ing. Štefan Bálint
JUDr. Mário Keleti

IýO:
IýDPH :
Bankové spojenie :
þ. úþtu :

36679038
SK 2022249405
SLSP
0381841347 / 0900

Registrácia:

1.2 ZhotoviteĐ :
Sídlo :
Štatutárny orgán :
Bankové spojenie :
þ. úþtu :
IýO :
Iý DPH :
Registrácia:
Tel.:

OR OS Banská Bystrica, odd. Sro,vl.þ. 12099/S

FRIVAN, s.r.o.
Komenského 758/28
083 01 Sabinov
Ivan Frický, konateĐ spoloþnosti
VÚB a. s., expozitúra Sabinov
2546577855/0200
44 544 995
SK2022733097
Okresný súd Prešov , Obch. Reg. Odd. Sro vl. þ. 21024/P
0915 919 000

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteĐ zhotoví a objednávateĐ odoberie dielo
v rozsahu a podĐa podmienok tejto zmluvy.
II.
PREDMET ZMLUVY
2.1 ZhotoviteĐ sa zaväzuje zrealizovaĢ pre objednávateĐa dielo „Montáž ležatých rozvodov
TV , UK a prívodu studenej vody zo šachty“
SúþasĢou diela je projektová dokumentácia, þ. zákazky 11-40/2011 vyhotovená firmou
PROJEKTA v.d. pánom Ing. Cibák M.
2.2 ZhotoviteĐ sa zaväzuje vykonaĢ dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosĢ
v súlade s platnými predpismi a STN pre realizáciu diela.
2.3 ObjednávateĐ sa zaväzuje zaplatiĢ cenu diela za jeho vykonanie.

III.
VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE A PODKLADY
3.1 Podklady :
3.1.1 Cenová ponuka zo dĖa : 04.07.2012, ktorá tvorí neoddeliteĐnú súþasĢ tejto zmluvy.
IV.
ýAS PLNENIA
4.1 Zaþiatok realizácie prác : 16.07.2012
4.2 Ukonþenie realizácie prác : 27.08.2012
4.3 Priebeh realizácie bude podĐa vzájomne odsúhlaseného harmonogramu prác, ktorý
spracuje zhotoviteĐ a predloží najmenej 5 dní pred zaþatím prác objednávateĐovi.
4.4 Zmena termínu realizácie je možná len na základe písomného dodatku k zmluve, ktorú
musia podpísaĢ obidve strany.
V.
CENA ZA DIELO
5.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podĐa zák. NR SR
þ. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: 12 807,05 EUR bez
DPH.
5.2 Fakturácia bude vykonaná na základe skutoþne vykonaných dodávok - podĐa montážnych
listov, resp. stavebného denníka.
5.3 Montážne práce budú fakturované fixne podĐa bodu 5.1..
5.4 PokiaĐ zhotoviteĐ pri realizácii diela zistí potrebu þinností do projektu nezahrnutých a
nepredvídateĐných pri podpisovaní tejto zmluvy, tieto oznámi objednávateĐovi a vykoná
ich na základe písomného dodatku k zmluve, ktorú musia podpísaĢ obidve zmluvné
strany. Cena prác na viac nie je predmetom tejto zmluvy.
VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Podkladom pre úhradu ceny za dielo bude faktúra zhotoviteĐa. Fakturácia je podmienená
vecným a kvalitatívnym plnením a preberacieho protokolu podpísaného zástupcami
zmluvných strán. Faktúra je uhradená dĖom odpísania finanþnej þiastky z úþtu
odberateĐa za podmienky správnych náležitostí vystaveného daĖového dokladu.
6.2 Faktúra je splatná do 14-ich dní odo dĖa zdaniteĐného plnenia.
6.3 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane
objednávateĐa, bude zhotoviteĐ práce rozpracované ku dĖu zrušenia alebo odstúpenia
fakturovaĢ objednávateĐovi vo výške preukázaných nákladov.
6.4 V prípade ak sa zhotoviteĐ dostane do omeškania so zhotovením diela, prípadne ak
objednávateĐ bude meškaĢ s uhradením ceny vzniká nárok na úrok z omeškania 0,03%
z ceny diela za každý omeškaný deĖ.
6.5 ObjednávateĐ poskytne na základe zálohovej faktúry zálohu na dielo vo výške 50%
z ceny diela t. j 6 403,525 € bez DPH.

VII.
ZÁRUýNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSġ ZA VADY
7.1 ZhotoviteĐ zodpovedá za to, že predmet plnenia bude spĎĖaĢ všetky požiadavky na jeho
komplexnosĢ a kvalitu a bez prevádzkových vád.
7.2 ZhotoviteĐ zodpovedá za to, že inštalované množstvo sa zhoduje s údajmi v sprievodných
dokladoch.

7.3 Záruþná doba týkajúca sa diela zaþína plynúĢ odo dĖa odovzdania diela.
7.4 Záruþná doba na montáž príslušných armatúr je 24 mesiacov.
7.5 Záruþná doba na výrobky fy REHAU je 10 rokov
7.6 Záruþná doba ostatných armatúr a montážneho materiálu je 24 mesiacov, resp. je daná
výrobcami (dodávateĐmi).
7.7 ZhotoviteĐ nezodpovedá za poškodenie výrobkov v prípadoch:
- ak zariadenie poškodí objednávateĐ alebo tretia osoba,
- nesprávnym zaobchádzaním.
7.8 ZhotoviteĐ zodpovedá pri realizácii diela za dodržiavanie protipožiarnych predpisov
a predpisov bezpeþnosti práce.
VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA
8.1 ZhotoviteĐ zabezpeþí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov,
stavebných hmôt a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.
8.2 ZhotoviteĐ zodpovedá za þistotu a poriadok na stavenisku.
8.3 ObjednávateĐ je oprávnený v zmysle §553 Obchodného zákonníka þ. 513/1991 Zb.
v platnom znení vykonávaĢ kontroly..
8.4 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú predovšetkým
zoznam prípadných závad a nedorobkov so stanovením opatrení a termínov ich
odstránenia, zoznam dodatoþne požadovaných prác a spôsob ich vykonania a pod..
8.5 ZhotoviteĐ odovzdá všetku technickú dokumentáciu použitých materiálov, zariadení –
certifikáty, a testy od nich, revízne správy a pod..
8.6 ZhotoviteĐ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosĢ.
IX.
OSTATNÉ USTANOVENIA
9.1 ZhotoviteĐ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovaĢ s odbornou
starostlivosĢou. Zaväzuje sa dodržiavaĢ všeobecné záväzné predpisy, technické normy a
podmienky tejto zmluvy.
ZhotoviteĐ sa bude riadiĢ východiskovými podkladmi objednávateĐa, pokynmi
objednávateĐa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
9.2 ZhotoviteĐ bude informovaĢ objednávateĐa o stave rozpracovaného diela podĐa
potreby.
9.3 ObjednávateĐ je oprávnený kontrolovaĢ vykonávanie diela. Ak objednávateĐ zistí, že
zhotoviteĐ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosĢami, je objednávateĐ
oprávnený dožadovaĢ sa toho, aby zhotoviteĐ odstránil závady vzniknuté nesprávnym
vykonávaním a dielo vykonal riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteĐ diela neurobí ani
v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteĐa by viedol nepochybne
k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateĐ oprávnený odstúpiĢ od zmluvy a nie
je povinný zaplatiĢ za práce vykonané ku dĖu odstúpenia od zmluvy.

