ZMLUVA O DIELO
č. 6/2012-INJ
uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka
Čl. I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ :
Zastúpený :

Obec Pača, Hlavná 18, 043 41 Krásnohorské Podhradie
Ladislav Zagiba, starosta obce

a

1.2. Zhotoviteľ :
Sídlo :
Zastúpený :

INGSTAV GV s.r.o.
Jánošíkova 100, 080 01 Prešov
Ing. Vladimír Gašpar, konateľ spoločnosti

Čl. II.
Predmet zmluvy
1.

Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vykonanie diela – stavby : „Realizácia
mikropilót , Dom kultúry, Pača.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť a pri zhotovovaní diela postupovať samostatne, zhotoviť
dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo v súlade s touto
zmluvou a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve za spoluúčasti objednávateľa.
3. Ďalej sa Zhotoviteľ zaväzuje použiť na vykonanie Diela materiál a zariadenia, ktoré budú
spĺňať všetky kritéria a štandard požadovaný Objednávateľom a budú v súlade so všetkými
všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami platnými v Slovenskej
republike a Zmluvou.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu diela a prevziať ukončené dielo.
Mikropilóty – stavebné práce
Odovzdanie všetkých atestov, osvedčení podľa platných predpisov a noriem.

Čl. III.
Čas a miesto plnenia
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady v dohodnutom čase podľa
odsúhlaseného harmonogramu výstavby.
2. Miesto plnenia Diela podľa tejto Zmluvy je: Pača
3. Termín plnenia :

Začiatok: 042012
Koniec: 042012
4. Zmena času plnenia môže byť upravená iba vzájomnou dohodou zmluvných strán a to
písomným dodatkom k zmluve.
5. Lehoty realizácie sa predlžujú v prípade, že :
a) Zhotoviteľ je v omeškaní v dôsledku porušenia povinností objednávateľa podľa tejto
zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeškania,
b) Stavebná pripravenosť a súčinnosť objednávateľa spôsobí predĺženie prác
c) Klimatické podmienky neumožňujú realizovanie prác v súlade s technologickými
predpismi
Čl. IV.
Cena za dielo a platobné podmienky

1. Cena diela je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov,
vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách
Cena celkom bez DPH:

3 027.- €

Cena celkom s DPH:

3 632,40 €

Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi preddavok vo 0,- € pri prevzatí staveniska, pred zahájením
prác.
2. Preberací protokol bude spracovaný do 3 dní po ukončení prác a predložený objednávateľovi.
Faktúra bude vystavená na základe preberacieho protokolu a je splatná do 14 dní.
Čl. V.
Zodpovednosť za vady
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade so záväzkami
zhotoviteľa vyplývajúcimi z tejto zmluvy, podľa technických noriem a projektovej
dokumentácie, všeobecne záväzných predpisov, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že
počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
2. Záručná doba predmetu zmluvy je dohodnutá na 60 mesiacov.

Čl. VI.
Zmluvné sankcie
1. V prípade omeškanie zhotoviteľa so splnením záväzku riadne a včas odovzdať dielo je
objednávateľ oprávnený a zhotoviteľ povinný na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,5 %
z celkovej ceny za dielo bez DPH za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku vyplývajúceho
z tejto zmluvy má zhotoviteľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dlhovanej čiastky za
každý deň omeškania.
3. Úhrada, alebo zápočet ktorejkoľvek zmluvnej sankcie nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti dielo
riadne dokončiť, ani jeho ďalších povinností podľa tejto zmluvy, ani jeho zodpovednosti za
škodu alebo straty vzniknuté Objednávateľovi a presahujúce zmluvné sankcie.
4. Zmluvné sankcie musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné.

Čl. VII.
Záverečné ustanovenie
1. Zmluvu možno meniť, alebo upraviť na základe dohody oboch zmluvných strán len formou
písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané
štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Je
vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z toho jedna pre objednávateľa a jedna pre zhotoviteľa.
4. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že táto zmluva bola spísaná podľa ich skutočnej vôle a na
základe pravdivých údajov, bola nimi prečítaná, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpísali. Účastníci tejto zmluvy súčasne prehlasujú, že táto zmluva nebola
uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a že pri podpisovaní
tejto zmluvy nebol na nich vyvíjaný nátlak v žiadnej forme.

V Prešove 02.04.2012

Za Objednávateľa:
Ladislav Zagiba
starosta obce
v. r.

Za Zhotoviteľa:
Ing. Vladimír Gašpar
konateľ
v. r.

