ZMLUVA o DIELO Č.z32l20I2
/ďalej len zmluvď

uzaworená podl'a { 5Jo a nasl 7akondČ 5lJ lqolZb' lŽnenl nesloÍiich
predpisov /obchodný zákonník/

L

Zmluvné střarry
1.1'

oBJEDNÁVATEL

:

organizácie:
organizácie
štatrrtárny orgán :
Kontaktná osoba]
Prá\'na fofma :
IČo :
DlČ:
Bankové spojenie :
Čísloúčtu,
Telefón' fax:
e-mail. WEB :
Názov
Srdlo

obec Ča]ovec
slan;cná č l70. 04Č,02 Čalovec
Zoltán MolnáI starosta obce
Zoltán Molnár - staÍosta obce
obec
0o 306 401
2\2IOI4'132
Píima Banka Slovensko' a's' pob' Komámo
38030]700315600
035l'7'7 9012I'035l'7'1 90 |21
ocucalovec@gutanet.sk

/ďalej len obj ednávatel'/

1,2.

ZHOTOVITEL]

organizácie:
organizácie:
Štatutárny orgán :
Kontaktná osoba:
Právna forma :
Registrácia:
Názov
Sidlo

tčo:
DIČ:
IČDPH:

:

Bankové spojenie
Čísloúčt,r
Te]efón.
e-mail.
/ďalej len zhotovitei7

:
fax:
WEB;

Špeciálne cestné práce KOREKT spol' s r.o'
Roťnickej školy 873' 945 01 KomáÍno
lng' Ladislav Nyers
Ing' Gabriel Nagy _ výÍobno technjcký námestník
S.r'o'
Právnická osoba zapísaná v obchodnom registri okresného
súdu NitÍa, oddiel: Sro' vložka č: 7,/l'Í
340961 16
2020399612

sK2o2o3996l2
VL]B Banka Komiárno
2898619051/0200
035l'7'741680, 035/'7141530
korekt@koÍekt'sk ' u'ww'koíel<t.sk

tr.
Preambula

2'1' Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysie $ 3 zákona č' 2512006 Z' z'
o verejnom obstarávani a o zmene a doplnenj niektorych zákonov v znení neskoršich predpisov'

2'2. Táto zmluva je uzavretá vzmysle ustanovení { 536 a nasl. obchodného zákonnika
v nej zakotvené dojednania podliehajú ustanoveniam obchodného zákorrnika'

a

všetky

IIL
Predmet zmlury
3.1' Pledmetom tejto zmiu\T

je realizácia

stavby]

,,čalovcc, odstránenie negatívíych ílčinkovdažďowých vód v iítraviláne obce

"

(ďalej len diela) v tomto rozsahu:

viď. rozpočet zo dňa ]0. l0' 2012, ktoý tvoÍi neoddeliteťnú súčasťtejto zmluly'
3'2' Die1o v íozsahu podl'a bodu 1'tejto časti bude zhotovené podLa platných p'edpisov
a

príslušných STN.

3'3' Zlrotovitel'sa zavázuje lykonať dielo vo vlastnont mene a na vlastnú zodpovednosť
3.4' objedíávatel' si \ryhradzuje právo v závislosti od finaíčnýchprostriedkov upraviť
Íozsah požadovaných prác'

lv.
Dodacie PodmienkY

4'1'Zmluvné st.any

sa dohodli tieto terminy plnenia:

- zahájenie. 03/2013
-

dokončenie: do 31 10'2013

4'2'KonkJétny telmíll dodania predmetu obstarávania alebo jeho častíbude určený objednávateťom
vo fome pisomnej objednávky' zhotovitel' sa zavazuje dodať predmet obstarávania alebo ieho
časťurčenúpísomnou objednávkou objednávatel'a do 6 mesiacov od doručenia písomnej

objednávky Zhotovitef ovi

4.3'Zhotovitel' sa zav2izuje dodržaťtechnológje Ústavby a použjtja materiálov podla projektovej
dokumentácie bez požadovania zmien projektu za účelomzvýšenia ceny či zníženiavlastných
nakladov.
.1'4'

objednávate]' má právo kedykol'vek odstúpiť od zmlur'y alebo je'j časti, ktorá ešte nebola splnená,
a

to aj bez udania dóvodu'

cena a platobné podmienky
5'

1'cena je stanovená dohodou zmJuvných strán, v súlade so zákonom č l8/962z', vykonávacej r'yhl'

MF SR č.8'71962z, zazhotovenie diela v rozsahu podl'a

č1' llt tejto

zmluiY'

5.2 celková cena za zhotovenie diela:
,,Čalovec, odstránenie negatívnych účinkovdažd'ových vód v intravi|áne obce"
9 a99'22EI]R+ 2ooÁ DPH 3 979'84 EUR = 23 879'06 EUR s DPtt

Podrobný rozpis položiekje uvedený v prílohe.ozpočtuzo dňa 10' 10 2012'
5.3. Projekt je financovaný z pÍostriedkov Environmentálneho fondu'

5.4. Cenu za realizované dielo uhradi objednávateť na základe faktúf, ktoíézhotovitel

vystaví a odoš1e objednávatel'ovi v zmysle nasledovných podmienok:

_
-

zhotoyitel'ovi prislúcha úbrada za skutočne \'},konané práce, zálolra sa neposk1tuje

podkladom pre faktu'áciu bude výkaz súpis pÍác a dodávoť'. potwdený
',
povereným
pracovníkom objednávatel'a
5.5. Lehota splatnosti faktúr je 30 (tridsať) dní' od doručenia objednávatel'ovi'
5.6. Naviac práce ak ich dnrb je súčasťouponuky tak sa použije ponuková cena' ak nie

je' použje sa

cennik Cenekon.
stanovená cena (cenová ponuka) až do ukončenja stavby zostáva pevná a neprekočiteLná'

VL
Záručná doba

a

zodpovednosť

6'l'oprávnení kontlolní zamestnanci budú mócť up]atňovať voči Zhotovitel'ovi kontrolu obchodných
dokumentov a vecnú kontfolu v súvislosti realizáciou Projektu počas piatich rokov po skončení

realizácie schváIeného projektu' oprá\,'není kontrolní zamestnanci sú:

a)

poveleni zamestnancj soRo, Ministerstva životného prostÍedia sR" Minjste.stva financií
SR, Najrryššieho kontrolného úradu' príslušnej správy finančnej kontroly.

b)

zamestnanci poverený kontfolným oÍgánom na kontlolu čerpania Íinančnýchprostrjedkov
zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 52312004 z.z. o rozpočtoÚch pravidlách
v znení neskorších p.edpisov avzmysle zákona 502/200l Z'z. o finaÍčnejkontrole
a vnútomom audite v znení neskorších predpisov,

c)
d)

riadne splnomocneni zástupcovia Komisie a Audjtorského dvora ES'

osoby prizvané kontrolnými orgánmi uveclenými v písm' a) b) c) v sůlade s prislušnými
predpismi

6'2'Zhotovitel'zodpovedázato,žepredmetdielaÁII/l,2/jezhotovenýpodťa podmienok zmluvy,
že počas záručnej doby bude mať dohodnuté vlastnosti'

6.3.Zá'uka na stavbu j€ 36 (tňdsaťšesť)mesiacov. pri bežnej prevádzke a začina p]ynúťodo dňa
prevzatia die1a.

6'4'Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diel, že počas záručnej doby má objednávatel' právo
poŽado\ ať a /holo\ ilel' po\ innotť odsranrt' vady bezplatne'

6.5'Uplatňovanje reklamáciíbude podl'a prislušných ustanovenj Obchodného zákonnika.
objednávateť sa Zavzizuje, že pripadnú reklamáciu up]atní bezodkladne pojej zistení,
písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotovitel'a

6.6'ZhotoviteL sa zavžízuje s odstraňovanim p.ipadných vád a opÍávnených reklamácii
bezodkladne' Termin a podmienky odstránenia vád sa dohodne písomnou formou osobitne'

4
6''7.ZáÍ.Jčná doba začínaplynúťdňom pisomného prevzatia diela do trvalého uživania' počas

záručnej doby zhotovitel'je povjnný oprávnené vady odstrániť na svoje náklady'

vII.
Zmluvné pokuty
7'

zaplatí úrok z omeškania vo výšlre
1.V píipade nedodržania temínu splatnosti ťaktúry
'ob'jednávatet
0, 05 7o z ceny faktúry za každý deň omeškania '

7.2 omeškanie s odovzdaním prác (nedodržanie zm1uvného

temínu ukončenia) za každý deň

omeškania zaplatí zhotovitel'0'05 % zo zm]uvne.j ceny až do termínu odovzdania a plevzatia
stavby bez závad a nedorobkov'

7'3'Za odovzdanie

s

nedorobkami v dohodnutom termíne zaplatí zhotovitel'

ZÍ uvnú pokutu

vo

Úške

l0 EttR za každý deii omeškania' až do odstránenia všetkých nedorobkov a závad

\.Ill.
8'

PodmienL:y 'lTkonania prác

1.objednávatel' odovzdá zhotovitel'ovi stavenisko na vyzvanie najneskór týždeň pred terminom
zahájenia stavebných prác

8.2.objednávateť zabezpečílyýčenie podzemoých inžinierskych sieti ich správcami
8.3.Zhotoviteť oh]ási zahá.jenie prác obci Čalovec s časovým predstihom min 3 dní'

8'4'ZhotoviteL vedie o stavbe stavebný denník
8'5.Zhotovitel zabezpečípracovisko
8'6'Zhotovitel' zabezpeči dočasnédopravné značenie
8

7.

objednávatel' \Ťvorí podmjenky zhotovitel'oú na plynulý priebeh prác

8'8'Zhotovitel odstráni všetky odpady, ktoré vznikli jeho činnosťou
8

'9'Zhotovitel' zabezpečíochranu zdravia svojich pracovoíkov pri práce v zmysle zákona
č'112412006 Z. z' a zodpovedá za všetky pripadné škody, zavinené svojou činnosťou počas
realizácie diela.

tel.:
schmidt tel':

8'1o Zodpovedný stavbyvedúci: Ing. Gabriel Nagy

stavbwedúci na

stavbe:

p. csaba

o9o3'740 312
0903 553 975

5

rx.
PreberaÍie přác
9' 1'Preberanie prác a diela bude vykonané

v súlade s požadavkami technicko - kvalitatívnych

podmienok.

9'2'o odovzdaní

a prevzatí diela spíšuzmluvné stÍany protokol o odovzdani a pÍevzatí, ktolý bude

podpisaný osobami oprávnenými konať

V

technických veciach.

9'3'súčasťouodovzdania a pťevzatla stavby budú certiÍikáty zabudované Zo strany zhotovitel'a'

x. Záveřečné ustanoveÍia
10' 1'

PIál']e vzťahy v tejto zmluve neupÍavenésa

adia ustanoveniami obchodnó}ro zákonojka'

1o.2' Meniť alebo dop]ňovať obsah tejto zmluvyje možnélen formou písomných dodatkov,

klolé

budú potvrdené a podpisané oboma zmluvnými stranami.
1o'3' Zmluva.je vypfacovaná v štyroch \^ílačkoch,z ktoých každá zo zmluvných strán obdrži dve

lyhotovenia
10'4' Zmluva nadobúda účinnosťl5 dní po podpise zmluvy a po schválení finančných prostriedkov
v pripade' že žiaclen uchádzač alebo záujemca vo veÍejnom obstaÍávaní nepodá žiadosť
o nápravrr alebo námietku voči priebehu alebo r1isledku verejného obstará\ania

Komárno. dňa: 26. I0' 2012

Čalovec. dňa: 26' 10' 2012

Zhotovitel:

'{o,gE

\ Š'"ciá'ní

'Í"p+

'''

"
|es!ť1épíáce

sizoror:g'12

Podpis a

