ZMLUVA O DIELO č. 8 /2020
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými

stranami

Objednávateľ: Obec Mirkovce
Obecný úrad Mirkovce 65, 082 06

Žehňa

V zast.: Mgr. Marián Engel - starosta obce
IČO: 00327484
Č. účtu: SK 4156000000008819409003
Bankové spojenie: Príma banka, a.s..
Kontakt: +421517781100,

E-mail: obecmirkovce65@gmail.com

/ďalej len "objednávateľ"/

Zhotoviteľ:

gadas group, s.r.o.
Prostejovská č. 15, Prešov
Zastúpený : Pavol Draganovský
IČO: 52004902
DIČ.2120878210
Č. účtu: SK 3583300000002701816802
Bankové spojenie: Fio banka a.s.
Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Prešov
/ďalej len "zhotoviteľ"/
ČI. I
Predmet dohody

1.

Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu,

predmetom ktorej je vykonanie diela - Dodávka stavebných prác a materiálu - pri realizácií
zákazky Základná škola - stavebné úpravy.
2.

Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo

podľa špecifikácií uvedených v tejto zmluve, na základe požiadaviek objednávateľa a
objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a riadne
vykonané dielo prevziať.
ČI. II
Cena za vykonanie diela

1.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela vo výške

stanovenej

dohodou

zmluvných

strán

na

základe

kalkulácie

-

krycí

neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. Príloha č. 1 v sume 12.790,00

list, ktorý je
EUR, slovom

dvanásťtisíc sedemsto deväťdesiat Eur.
2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku materiálu a prác na predmet

zákazky: „ Základná škola - stavebné úpravy". Zákazka sa bude realizovať na území obce
Mirkovce
3.

Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná a zhotoviteľ nemá nárok účtovať

si vyššiu cenu, okrem prípadu, kedy dôjde k navýšeniu objemu prác z dôvodu, ktorý pri
uzatvorení tejto zmluvy nebolo možné objektívne predvídať.
4.

Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú celkovú sumu za vykonanie diela, podľa

bodu 1 tohto článku do 15 dní odo dňa doručenia faktúry, fakturovať je možné po etapách.
5.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr do 15 dní odo

dňa odovzdania diela.
6.

Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa.

7.

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb má zhotoviteľ právo účtovať

odberateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka.
ČI. III
Termín plnenia diela
1.

Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do

dvoch mesiacov od podpisu zmluvy o dielo maximálne do 30.7.2020. Prvá etapa HSV práce,
II. etapa ostatné stavebné práce PSV. Tento termín je možné predĺžiť len na základe
vzájomnej dohody zmluvných strán alebo z dôvodu prípadných zlých poveternostných
podmienok, kedy sa termín predlžuje o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol začať alebo
pokračovať v stavebných úpravách. Za zlé poveternostné podmienky sa považujú dni, počas
ktorých prší alebo sneží, alebo ak denná teplota klesne pod bod mrazu.
2.

Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave vykonaných

stavebných prác.
3.

Ak zhotoviteľ pripraví stavbu na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia,

zaväzuje sa objednávateľ túto zákazku prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote

VI. Podmienky vykonania diela

1.

Zhotoviteľ vykoná zákazku na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti

práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení vzťahujúcich sa na zhotovenie
diela.

2.

Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre

vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 3 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
3.

Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na

ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
4.

Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude

rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
5.

Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre

vykonanie diela ak sú potrebné.
6.

Zhotoviteľ

bude

pri

plnení

predmetu

tejto

zmluvy

postupovať

s

odbornou

starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a
podmienky tejto zmluvy.
7.

Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich
ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na stavbe požiarnu
ochranu.
8.

Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre

zariadenia staveniska, skládky, atď.
9.

Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na

vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
10.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú

byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednávateľ nedostaví 4 a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v
prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ
povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole,
že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
11.

Objednávateľ sa stáva vlastníkom zákazky po jej prevzatí a písomnom odovzdaní

zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní verejnej práce).
12.

Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce spíšu zmluvné strany ihneď

po skončení stavebných prác a dodávok na základe výzvy zhotoviteľa.
13.

Zákazka nebude zhotoviteľom odovzdaná a objednávateľom prevzatá v prípade, že v

preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky. Tieto zjavné
vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí verejnej
práce so stanovením termínu ich odstránenia. Práce budú objednávateľom prevzaté až po
odstránení takto zistených vád a nedorobkov.

14.

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených

technickým zadaním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými
technickými normami a predpismi.
15.

Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej

dokumentácii.

ČI. V
Zodpovednosť za vady diela a záručná doba
1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa noriem

vzťahujúcich sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej
doby bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
2.

Záručná doba je 2 rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.

3.

Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po

jej zistení a to písomnou formou.
4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád do 3 dní od uplatnenia

oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky
možnom termíne.
ČI. VI
Sankcie
1.

V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne

zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške

10,- eur za každý deň

omeškania.
2.

V prípade, ak dielo bude mať vady, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú

pokutu vo výške 10 % z ceny predmetu diela.
3.

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr si môže zhotoviteľ uplatniť úrok

z omeškania vo výške podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
ČI. VII
Zánik zmluvy
1.

Táto

zmluva

zaniká

riadnym

ukončením

a

odovzdaním

diela

zhotoviteľom

objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy objednávateľom
zhotoviteľovi.
2.

Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si

dohodnú.

3.

Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade ak by došlo k

porušeniu povinností zhotoviteľa, pri ktorom môže dôjsť k materiálnym škodám alebo k
ohrozeniu zdravia, či života alebo k hrubému porušeniu technickej disciplíny zhotoviteľa pri
zhotovení diela.
4.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade podstatného prekročenia

času plnenia, dohodnutého v ČI. III bod 1 tejto zmluvy. Za podstatné prekročenie času plnenia
sa považuje 30 dní odo dňa, od ktorého mal zhotoviteľ predmet diela odovzdať podľa ČI. III
tejto zmluvy.
5.

Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné

záväzky, a tým zhotovíteľovi znemožňuje realizáciu diela.
6.

Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí

byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje.
ČI. V I I I

Záverečné ustanovenia
1.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zástupcami oboch

zmluvných strán.
2.

Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov,

podpísaných

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3.

Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený

ustanovenia Obchodného zákonníka.
4.

Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 sú určené pre zhotoviteľa a 2

pre objednávateľa.

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Mirkovce 01.06. 2020

Mirkovce 01.06.2020

r

á

Mgr. Mariäp En
starostí obci
gauas

—,

Prostéjovská č. 15
Prešov 0 8 0 0 1
email: gadasss11@gmail.com
IČO: 52 004 902 DIČ: 2120878210

Krycí list stavby
Stavba: Stavebné úprav v objekte ZŠ Mirkovce č. 16
Miesto:
Ks:
Zákazka:

Spracoval: Ing, Peter Siitó - suto.sk

Dňa

30. 4. 2020

Odberateľ: Obec Mirkovce
IČO: 00327484

DIČ:2021225613

Projektant:
IČO:

DIČ:

Dodávateľ: g a d a s g r o u p s.r.o.
IČO:

52004902

A

ZRN

Montáž

1

HSV

0,00

2

PSV

3

DIČ:

B

Ďalšie náklady

0,00 7.190,00

6

Ostatné náklady

0,00

0,00

0,00 6.600,00

7

Kompletačná činnosť

0,00

MONT

0,00

0,00

0,00

8

HZS

0,00

4

VRN

0,00

0,00

0,00

9

5

Spolu

0,00

10 Spolu

C

VRN

Materiál

ZRN spolu

D

0,00

VRN

11 Zariadenie staveniska

0,00

16 Sťažené podmienky dopravy

0,00

12 Sťažené výrobné podmienky

0,00

17

Horské oblasti

0,00

13 Prevádzkové vplyvy

0,00

18

Mimostavenisková doprava

0,00

0,00

14

19

15

20

Spolu

E

Celkové náklady

21

Súčet riadkov 5,10,15,20

22

DPH 20% z

0,00

0,00

23

DPH 0% z

0,00

0,00

24

Spolu v EUR

Projektant,rozpočtár

0,00

12.790,00

F
Odberateľ

Dodávateľ

gadas
Prostéi
Preš
email: gada,
'CO: 52 004 9í

