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Dátum

ZMLUVA O DIEL

č.02/AS4/2012
Na základe § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov sa objednávatel' a zhotovitel' dohodli uzatvorit' zmluvu l) dielo,
dohodli si v nej tieto práva a povinnosti a dali jej tento obsah
1. Zmluvné strany
1.1 Objednávate)'
Zastúpený
Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach právnych
Vo veciach technických
IČO:
Bankové spojenie
Číslo Účtu:
1.2 Zhotovitel'
Zastúpený vo veciach zmluvných:

IČO
DiČ'
Bankové spojenie
Číslo účtu
E-mail

Obec Pohranice
Bc. Ladislav Hajdu
Bc. Ladislav Hajdu
Bc. Ladislav Hajdu
00308382
Prima banka Slovensko a.s.pob()čka\)itra

0985170003/5600
UNIMONT - Zdenko Mad'ar
Sídl. Kaška 920 Vráble
Zdenko Maďar
33648981
]0276542]0
Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Vráble
225276600115600
zdenom@szm.sk

2. Predmet plnenia
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonal' pre objednávateľa dielo -- "Montáž
verejného osvetlenia a obecného rozhlasu - obec Pohranice
Rozsah prác 1 podľa cenovej ponuky l:
demontáž verejného osvetlenia
demontáž obecného rozhlasu
montáž verejného osvetlenia
montáž obecného rozhlasu

a demontáž

3. Termín plnenia
Práce na verejnom osvetlení a obecnom rozhlase sa budú realizovaf v priebehu roku 2012.
l. Začatie prác: do 48 hodín po zaslaní výzvy na začiatok prác (mail).
Ukončenie prác: bližšie určené a zaslané zhotovitel'ovi (min. 30 dní pred ukončením
prác)
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4. Miesto plnenia
1. Na území obce Pohranice.
5. Východiskové podklady a cena
1. Podkladom na uzatvorenie zmluvy je výsledok verejného obstarávania podľa § 102
zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa
.
2. Investor: Obec Pohranice
3. Pre stanovenie ceny je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy cenová ponuka ako
súčasť verejného obstarávania objednávateľa na vykonanie diela. pre Iložená
zhotoviteľom a odsúhlasená objednávateľom.
4. Zmluvné strany si dohodli celkovú cenu na realizované práce podľa pož adavky
objednávateľa do celkovej výšky:
11.471,50

EUR

5. Prípadné ďalšie práce, ako uvedené v predmete diela, budú bližšie špecifikované na
základe
konkrétnych
objednávok
objednávateľa
zaslaných
formou
mailu
zhotoviteľovi, podľa položiek v zmysle prílohy k tejto zmluve.
6. Fakturované budú skutočne vykonané práce odsúhlasené oboma zmluvnými stranami.

6. Platobné podmienky

1. Faktúry za vykonané práce musia v prílohe obsahovať súpisy vykonaných prác
s ocenením a podpisom zodpovedného pracovníka, ktorý vykonané práce prevzal.
V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť na doplnenie.
2. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť daňový doklad faktúru v súlade so zákonom Č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Splatnosť faktúry je v 12.
mesačných splátkach nasledovne: II x 956,00 Euro mesačne vždy do posledného dňa
v mesiaci (pričom prvá splátka bude v januári 2013) a 12. splátka vo výške 955,50
Euro. Splatnosť faktúry vrátenej na doplnenie začne plynúť dňom doručenia opravenej
faktúry objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po odovzdaní a prevzatí diela, za skutočne
riadne a včas vykonané práce
7. Spôsob vykonávania diela a záruky
l. Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať dielo, resp. jeho časť na základe výzvy
zaslanej objednávateľom na mailovú adresu: zdenom@szm.sk, a to do 48 ho Iin po
doručení výzvy.
2. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť
podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. Zhooviteľ
sa zaväzuje vykonávať dielo v súlade s požiadavkami objednávateľa c STN,
vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 me-siacov
(dva roky). Záručná doba začína plynúť protokolárnym odovzdaním diela. V prípade,
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že dôjde k reklamácií závad diela a tieto budú zhotoviteľom v záručnej dobe
odstránené, záručná doba na čast' diela, ktoré boli zápisnične prevzaté po reklamácií
začína plynúť dňom zápisničného prevzatia a platí na dohodnutú dobu ďalších 24
mesiacov (dva roky).
3. Zhotovite!' zabezpečí na vlastné náklady vyznačenie úsekov svojej činnosti prenosným
dopravným značením podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných ~omunikáciách
v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 8/2009 Z. z. a vyhl. C. 9/2009 Z. z.
o premávke na pozemných komunikáciách a zodpovedá za prípadné škody alebc úrazy
spôsobené svojou činnosťou tretím osobám.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál. o kto'om je
v čase jeho použitia známe. že je škodlivý. Použitý materiál bude zodpovedať
podmienkam stanoveným v zákone č. 90/1998 o stavebných výrobkoch '; znení
neskorších doplnkov a zmien.

8. Odovzdanie a prevzatie ukončeného diela.
I. Prevzatie a odovzdanie diela vykonajú zmluvné strany formou zápisnice, kde uvedú
najmú súpis zistených závad a nedorobkov a dohodnuté termíny na ich odstránenie.
príp. výšku poskytnutej zl'avy. Dielo bude odovzdané, len ak objednávate!' v zapisnici
súhlasí, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objedtávateľ
odmietnuť pre závady a nedorobky a to až do ich odstránenia.
2. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky zistené pri preberacom konaní
v dohodnutej lehote. má právo ich objednávate!' odstrániť na náklady zhotoviteľa zo
zadržanej čiastky faktúry.
9. Zmluvné sankcie
1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
a) ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové, alebo nebude vykonané riadne (z dôvodov
výlučne na strane zhotoviteľa) a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani \ poskytnutej
primeranej lehote.
b) Ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa ST'! a vady zistené
objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch.
2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ neplní zmluvné
podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.
3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť oznámený
dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Účinky odstúpenia nastávajú dňom jeho
doručenia.
4. Účastníci sa dohodli na nasledovných zmluvných sankciách:
a) ak bude zhotoviteľ meškať s odovzdaním diela, za každý' deň omeškania je povinný
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5,00 EUR až do riadneho odovzdania diela.
b) zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi za každý deň omeškania s odstránením
závad alebo nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí časti diela
alebo reklamovaných závad v záručnej dobe zmluvnú pokutu vo výške 5,00 EUR až
do ich úplného odstránenia
c) v prípade, že objednávateľ je v omeškaní s úhradou riadne vystavenej a doručenej
faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej
sumy za každý deň omeškania až do jej uhradenia.
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10. Spoločné a záverečné ustanovenia
l. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka č.513/1991 Zb.
2. Táto zmluva nadobúda platnost' dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia zmluvy na webovej stránke obce Žitavany.
3. Zmluvu je možné menil' a doplňs:' len písomnými dodatkami podpísan)'mi obidvomi
zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach, jedno (l) vyhotovenie obdrží
objednávateľ a jedno (l) zhotoviter.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená na základe ich pravej
a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteI'ne, nie v tiesni alebo za nápadne nev)hodných
podmienok a že si ju pred jej podpisom prečítali.
6. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podI'a §5a zákona č.2l lI2000 Zb. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

V Pohraniciach, dňa: 25.10.2012

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

UNIMONT
starosta obce

Zdenko Maďar
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