Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

1.

Zhotoviteľ: Patrik Duda, bytom Kollárova 828/18 , 962 12 Detva
IČO : 51 020 734 DIČ : 1123661869
Zapísaný v ŽR Ob. Úradu Zvolen pod číslom: 670-26751
Neplatič DPH
(ďalej ako „zhotoviteľ“)
a

2.

Objednávateľ: OBEC LÁTKY
IČO: 00 316148 , DIČ: 2021237108 , neplatič DPH !
so sídlom SR, (adresa) Obecný úrad v Látkach, 985 45 Látky 36
bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Hriňová,
SK61 0200 0000 0000 1802 1352
zastúpená: starostom obce Mgr. Ľubomírom Bahledom
(ďalej ako „objednávateľ“)
I.
Všeobecné ustanovenia

1.

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu, v zmysle vyhodnotenia cenovej ponuky
zákazky vo verejnom obstarávaní s názvom: „Oprava miestnych komunikácií v obci
Látky“, vykoná pre objednávateľa dielo, podľa čl. II, tejto zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi
dojednanú cenu, v zmysle vyhodnotenia cenovej ponuky zákazky vo verejnom obstarávaní
zo dňa 21. 09. 2018.
II.
Predmet zmluvy

1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať pre objednávateľa v zmysle cenovej
ponuky nasledovné práce:
-

v obci Látky čiastku 5 000,00 €,
rozsah prác: - od hlavnej cesty vstupu do obce od RD Látky až po cintorín, skutočný
rozsah prác bude upresňovaní pri prevádzaní prác a k tomu bude dodaná aj
fotodokumentácia
a to opravu výtlkov, pílenie pôvodného asfaltu, vybúranie asfaltu, vyčistenie lôžka, nástrek
penetrákom BIT – 50, vyplnenie výtlku asfaltom do AC- 8 do hr. 7 cm, naloženie
vybúraného asfaltu na auto a odovoz na určené miesto v obci, dodanie materiálu asfaltová
zmes AC-8, v sume za 1m2 á 25,00 €.

-

v miestnej časti Polianky čiastku 3 000,00 €
rozsah prác: - podľa osobnej prehliadky, kde sú súvislé úseky, ktoré sú potrebné upraviť
v celku mechanizmom (najstrmší úsek oproti hospodárskemu stredisku RD Látky a nad
garážou p. Pisára Dušana), skutočný rozsah prác bude upresňovaní pri prevádzaní prác
a k tomu bude dodaná aj fotodokumentácia , v sume za 1m2 á 25,00 €.

- v miestnej časti Čechánky čiastku 2 000,00 €
rozsah prác: výtlky v časti od „križovatky odbočky k hospodárskemu stredisku RD Látky až
po križovatku, napájanú sa na Čechánkárskú cestu“ a k tomu bude dodaná aj
fotodokumentácia, a to opravu výtlkov, pílenie pôvodného asfaltu, vybúranie asfaltu,
vyčistenie lôžka, nástrek penetrákom BIT – 50, vyplnenie výtlku asfaltom do AC- 8 do hr. 7
cm, naloženie vybúraného asfaltu na auto a odovoz na určené miesto v obci, dodanie
materiálu asfaltová zmes AC-8, v sume za 1m2 á 25,00 €.
2. Obhliadka miestnych komunikácií zhotoviteľom a objednávateľom bola vykonaná dňa
27. 09. 2018 o 11,00 hod.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky
spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela, podľa tejto zmluvy.
4. Dňa 27. 09. 2018 bola vykonaná obhliadka, vysvetlený postup prác a prebralo sa stavenisko
v stave takom, v ako sa nachádza a o odovzdaní staveniska sa nebude spisovať ďalší
protokol.
III.
Vykonanie diela

1.

2.
3.
4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle
čl. II, tejto zmluvy s termínom začatia plnenia do 3-och dní odo dňa podpísania tejto
zmluvy, oboma zmluvnými stranami a s termínom ukončenia plnenia do 31. 10. 2018.
Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.
Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú
súčinnosť.
Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa
odovzdaním predmetu diela.
IV.
Povinnosti objednávateľa

1.

Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať, v tom prípade, že dielo je vykonané
v požadovanej kvalite v zmysle cenovej ponuky a tejto zmluvy.
V.
Povinnosti zhotoviteľa

1.
2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov.
Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k
odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.
VI.
Cena diela

1.

2.

Cena za vykonanie diela zhotoviteľom (t. j. cena prác) je určená na základe vyhodnotenia
cenovej ponuky zákazky vo verejnom obstarávaní zo dňa 21. 09. 2018, t. j. v sume:
10 000,00 € s DPH (Slovom: Desaťtisíc EUR), ktorá bola odsúhlasená Obecným
zastupiteľstvom v Látkach Uznesením č. 27/2018, bod B, číslo 3, zo dňa 16. 8. 2018.
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry
vystavenej zhotoviteľom a to do 30 dní od predloženia faktúr.

3.

4.

Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti vyžadované všeobecne záväznými právnymi
predpismi a jej prílohou bude súpis vykonaných prác, fotodokumentácia, ako aj ďalšie
prílohy, obsiahnuté v tejto zmluve.
Súpis vykonaných prác pri odovzdávaní diela musí byť podpísaný a parafovaný starostom
obce.
VII.
Záručná doba

1.
2.

Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu
odovzdávacieho protokolu.
Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30
dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
VIII.
Sankcie

1.

V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je
objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi penále z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej
sumy za každý deň omeškania.
IX.
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.
5.

Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve
a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve
vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle
sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Látkach, 27. 09. 2018

..................................................
Patrik Duda, v.r.
zhotoviteľ

V Látkach, dňa 27. 09. 2018

..................................................
Za Obec Látky:
Mgr. Ľubomír Bahleda, starosta obce, v.r.
objednávateľ

