ZMLUVA o DIELO č.:4'7/2012
/ďalej leí znrluvď

rlzatvorená poďa $ 536 a íasl. zákona č. 513/1991 Zb' v znení nesko*ích
predpisov /obchodný zákonníV

I.

zmluvné strany

1.1.

oBJEDNÁVATEL

:

organizácie:
organiuácie:
Štatutámy orgán :
Kontaldnáosoba:
PráWa forma :
IČo :
DIČ:
Bankové spojenie :
Čísloúčto:
Telefón, far :
e-mail, WEB :

Názov
Sí<Jlo

'

obec Čalovec
čná č. l70. q46 02 Čalo\ec
Zoltán Mo]nfu sta.osta obce
Zoltán Molnlfu starosta obce
obec
00 306 401
2021014'132
Prima Banka Slovensko a.s., pob. Komrímo
3803037003/5600
035l7'I 9012I,035/'1'7 90 I21
ocucalovec@gutanet. sk

Slď

/ďalej len obj ednávatel7

1.2.

ZHOTOVITEI]:
Názov organizácie:

organizácie:
:
Kontalíná osoba:
Plávnaforma:
Registácia:
Sídlo
Štatutámy orgán

lČo:
DIČ:

:

IČ DPH
Bankové spojenie

čísloúčt':
Telefón, fax :
e-mail, WEB:

:

Špeciálne cestné práce KOREKT spol' s I.o.
Rol'níckej školy 873,945 01 Komámo
Ing. LadislavNyers
Ing. Gab el Nagy - výobno technický námestní<
S'r.o'
PrárT rická osoba zapísarrá v obchodnom registri ohesného
sídu Nitra, oddiel: Sro, vložkač:7A'J
34096116
2020399612
sK2020399612
vtÍB Banka Komámo
2898619051/0200
03 5l'7141680, 03517'7 41530
korekt@korekl.sk , www korekt sk

/ďďej len zhotoviteL/
'

Preambula
2.1. Táto zmluva sa uzatvláJa ako výsledok obstalávania v zmysie $ 3 ziíkoria č' 25/2006 z' z'
o verejnom obstarávaní a o znrene a doplnení niektoých ziíkonov v znení neskoišíchpledpisov'
2.2. Táto zmluva je uzalŤetá v mysle ustanovení $ 536 a nasl. obchodného zákonníka
v nej zakotvené dojednania podliehajú ustanoveniam obchodného zákonníka'

a

všetky

L

Předmet zmlu\Y
3.1'

P."d-"to',výmena
(d

t";to

zmlulyje realizácia

stavby:

otvoro\.ých konštrukcií na budove obecného úradu v obci čalovec ''

alej len dield) v romro rozsahu:

viď. rczpočet zo dňa 08'

10. 2012, ktory

tvolí neoddelite]'nú súčasťtejto

m

u\'T.

3.2. Dielo v rozsahu poďa bodlr 1.tejto časti bude zhotoveÍépodťa platných predpisov
a

'

príslušných STN.

3.3. Zhotoviteť sa zaviizuje lrykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3.4' objodnávate]' si vybtadntjeprh'o v závislosti od finarrčných pÍostriedkov upraviť
rozsah požadovaných priíc.

rv.
Dodacie poilmien\
4.1,.ZrÍlnyné strany sa dohodli tieto termíny phenia:
_

zahájenie:03/2013

_

dokončenie: do 31'10.2013

4.2.Konkrétny telmín dodania predmetu obstarávania alebo jeho častíbude uJčený objednávaleLom
vo fomre písomnej objedúávky. Zhotoviteť sa zav:izuje dodať predmet obstalávania alebojeho
časťurčenúpísornnou objednávkou objednávatel a do 6 mesiacov od doíučenia písomnej
obj

ednávky zhotoviteťovi.

4.3.zhotovitel

sa zavŽizuje

dodláť technológie {ístavby a použitia materiálov poďa projektovei

dokumentácie bez poádovania zmien projektu za účelomzr"ýšenia ceny či zníženiavlastnj'ch
niíkladov_

4'4'objednávateť má právo kedykoÍvek odstupiť od zrrrlulry alebo jej časti. l'.torá ešte nebola sptnená'
a to aj bez udania d6vodu.

v.
cena a platobné podmienlry
5.1.cenaje stanovená dohodou zmlur'rrých stŤán' v súlade so Zákonom č.18/962z., lrykonávacej lyhl'

MF sR

č.8'7/96Zz'' za zhotovenie diela v rczsahu podl'a č1' II! tejto znrlurry.

5'2. Celková cena za áotovenie diela:

,,Výmena otvoroqých konštrukcií na budove obecného úraalu v obci čalovec"
19 904,50

'

EUR

+ 20%

DPH

3 980,90

Podrobný řozpis položiek je uvedený

EUR:23 885,40 EUR s DPH
v p lohe lozpočlu zo dňa 08 ' 10' 2012'

5.3. Projektje Íinancovaný z prostriedkov Environmentálneho fondu'
5

.4. Cenu za realizované dielo

ulraď

obj ednávateť na

základe faktúr, ktoré áotovitel'

vystaví a odošle objednávatel'ovi v Zmysle nas]edovných podmieÍrok:

_
-

zhotoviteLovi prislírcha úhrada za skutočne vykonané pláce, záloha sa neposkytuje

podkladom pre falduráciu bude Úkaz
poverenýnl

,, súpis plác a

dodávok", potwdený

placo\Díkom objednávatela
5'5. Lehota splatnosti faktúrje 30 (tridsať) dní. od do.učenia objednávateLoú.
5.6.

Naviac pláce ak ich druh je súčasťouponuky tak

sa

použije ponuková cena, ak nie je' pouŽije sa

cenník Cenekon.
Stanovená cena (cenová ponuka) až do úončeniastavby zostáva pevná a neprel'ročitel'ná.

vI.
Zárnčrl.á í]ob^

^

7'odpovcdnosť

ó.1.oprávnení kontro]ní zamestnanci budú mócť uplatňovať voči Zhotovitel'ovi kontrolu obchodných
dokumontov a vecnú kontolu v súvislosti realizáciou Projekfu počas piatich Íokov po skončení
rea]izácie schviílenél'toprojektu. oprávnení kontrolní zamestnanci sú:

a)

poverení zamestnanci soRo, Miíistentva životnéhoprostredia sR. Ministerst\'a fi'ancií
sR, Naj\Tššieho kontrclného uradu, príslušnej správy finaočnej kontro1y'

b)

zamestnanci poverený kontlolným org.ínom na kont.olu čelpania finarrčných prostriedkov
zo štátneho rozpočtu sR v zmysle zákona 52312004 Z.z. o rozpočto\"ých plavidlách
v znení neskolších predpisov a v zmysle zikola 50212007 Z.z. o finančnej kontřole
a vrtútomom audite v znení neskoršícb predpisov,

c)
d)

dadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvoía Es,

osoby pdzvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm' 'a) b) c) v srÍade s prísiušnými
predpismi

6.2.ZhotoviteL zodpovedá za to, že predmet diela /III/1'2l je áotovený podLa podmienok zmluvy,
že počas zríručnejdoby bude Inať dohodnu1é vlastností.

6.3.Zíruka na stavbuje 36 (tridsaťšest) mcsiacov, pri bežnej prevádzke

a

začínapl}núťodo dňa

píevzatia diela.
6.4'Zm1uvné strany sa dohodli pre prípad vady diel, žc počas zrířrrčnejdoby má objednávatel' právo

požadovaťa áotoviteť povinnosť odstrániť vady bezplatne.
6.5-Uplatňovanie leklamácií bude podl'a príslušných ustanovenj obchodného zákonníka.

objcdnávater sa zavaizuj e' že prípaclnú reklamáciu upla1ní bezodkladne po.jej zistení,

písomnou fomou do Íuk oprál'neného zástupcu zhotovitela

6'6.Zhotovitef 5a zavaizuje s odstÍaňovaním prípadných vád a oprávnených reklamácií
bezodkladne' T€Imin
6.7

a

podmienky odstránenia vád sa dohodne písomnou formou osobilne.

.zirÍÚčná óoba začínaplynúťdňom písomoého prevzatia diela do trvalého uživania, počas
zlánjčnej doby zhotoviteÍ je povinný oprávnené vady odstrániť na svoje náklady.

vII.
Zmluvné pokuty
7-1.v pÍípadeíedodržania termínu splatnosti faktury ,objednávateť zaplatí úrok z omeškania vo
0' 05 % z ceny faltúry za každý deň omeškania

ýške

.

7.2'omeškanie s odovzdaním prác (nedodržanie zmluvného terminu ukončenia) za každý deň
omeškania zap]atí zhotoviter o,o5 % zo zmluvnej ceny až do termínu odoýzdalia a pÍeyzatia
stavby bez závad a nedorobkov.
7

.3.Za odovzdar,je s rtedorobkami v dohodnutom teÍmínezaplati zhotoviteL zmluvnú pokutu vo
10

EIJR za každý deň omeškania, až do odstrfurenia všetlcých nedorobkov

t4II. Podmi€nlT
8'

ýške

a závad'

tTkonaíia prác

1.objedúávateť odovzdá zhotoviteLovi stavenisko na wzvanie najneskóÍ qiždeň pÍed termínom

zahájeíia stavebných prác
8.2.zhotoýjte1' ohlási zahájenie ptác obci Čalovec s časoqírnpredstihom mirl' 3 dní'

'3.Zhotoútel' vedie o stavbe stavebný denník
8-4'Zhotoviteť zabezpečí pÍacovisko
8

8'5'objednávateL v}'tvoíí podmienky zhotoviterovi na plynulý priebeh píác

8'6'zhotovitef odstráni všetky odpady' ktoíévzrrikli jeho činnosťou
s'7'Zhotoútel zabezpečíochranu zdravia svojich pracovníkov pri pÍáce v zmyŠle zákona
č''12412006 Z' z. azodpovedá za všetky pripadné škody. zavinené svojou činnosťou počas

realizácie diela'

tel.:
Stavb1'vedúci na stavbe: p' csaba schmidt tel.:

8'8.Zodpov€dný

stavb}'vedúci: Tng' GabdelNagy

0903'740 312
0903 553 975

5

tx.
Přeberanie přác

9-

1.Preberanie prác a diela bude vykonané v súlade s požiadavkami technicko -

podmienok

kvaljtatíwych

.

9.2.o odovzdaní a prevzatí diela spíšir znluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktolÍ bude
podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.
9.3.Súčasťouodovzdania a prevzatia stavby budú cerťifikáty zabudované zo strany zhotoviteťa.

X. Záverečnéustanovenia
i0.1- Prár'ne vďahy v tejto zmluve neuplavené sa riadia ustanoveDiami obchodného zrikonnjka.
10'2. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmlur,yje možnélen formou písoÍrných dodatkov, lttoré

budú potvrdené a podpísané oboma Zmluvnými st.anami.
10.3. Zmluva je vypracovaná v št}Ťoch lýlačkoch, z ktorych každá zo zmluvných strán

obddí dve

rThotovenia.
10'4. Zmluva nadobúda účilrnosť15 dní po podpise zmlur,ry a po schválení finančných plostriedkov

v prípade' že žiaden uchádzač alebo záujemca vo velejnom obsta.ávaní nepodá žiadost'
o nápmru alebo námietku voči priebehu alebo aýsledku verejného obstarávania.

Komárno_ dňa: 26. 10.2012

Čalovec. dňa:26. 10. 2012

Zhotoviteť:

'<*fl#í.fflíi?tffi
ll'r,1"ll'i,l'll t'rilrl"a
s<mzob'r61'?

pečiatka

Podpis

a

pečiatka

