ZMLUVA O DIELO č. 27/09/2013
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi

Objednávateľom:
zastúpeným
so sídlom
bankové spojenie
IČO
DIČ:

Obec Látky
Ľubomír Bahleda – starosta obce
Obecný úrad Látky, Látky 36, 985 45 Látky
VUB,a.s., č.u.18021352/0200
00316148
2021237108
a

Zhotoviteľom:
zastúpeným
vo veciach technických

SVOMA s.r.o.
Marian Svorad – konateľ firmy
Zoltán Béreš

so sídlom
Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec
bankové spojenie
UniCredit Bank Lučenec č.u. 6622107002/1111
/IČO
36622796
DIČ 2021776889
IČ DPH: SK2021776889
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici v odd. Sro vo vložke č. 8856/S

1.

I.
Predmet plnenia
Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v súlade s cenovou ponukou zo dňa 19.09.2013
„ Vysprávky miestnych komunikácií v obci Látky“

Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa čl. II. tejto
zmluvy.
II.
Cena
Zhotoviteľ zhotoví celé vysprávky miestnych komunikácií v obci Látky a priľahlých osadách, v rozsahu
v zmysle osobnej prehliadky zo dňa 26. 09. 2013, v kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy a osobného
dojednania. Celková cena diela za splnenie predmetu tejto zmluvy, je stanovená v zmysle cenovej ponuky
zo dňa 19. 09. 2013, zaslanej do verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou.
Cena vrátane DPH

14 902,00 EUR

(Slovom: Štrnásťtisícdeväťstodva EUR)
III.
Lehota vysprávok
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavbu v dohodnutom čase:
– Termín začatia prác: 01.10.2013
Termín ukončenia prác: 20.10.2013

IV.
Miesto zhotovenia diela
Miestom zhotovenia diela je k. ú. obce Látky.
V.
Vykonávanie diela
1.
Vysprávky MK budú vykonávané zhotoviteľom a musia byť vykonané podľa technologických
postupov v zmysle STN platných v čase realizácie diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci.
2.
Objednávateľ a zhotoviteľ považujú za odovzdanie staveniska prehliadku miestnych komunikácií,
ktorá bola vykonaná dňa 26. 09. 2013, kde boli dohodnuté aj technologické postupy jednotlivých
vysprávok v jednotlivých úsekoch.
VI.
Záručná doba a jej plynutie
1. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku na dodávku dokončených vysprávok 12 mesiacov.
2. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia vysprávok objednávateľom.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním vád predmetu diela do 30 dní od uplatnenia
písomnej reklamácie objednávateľa, ktoré sa vyskytnú počas záručnej lehoty. Povinnosťou zmluvných
strán pri takto uplatnenej reklamácii je dostaviť sa na stavenisko s cieľom odsúhlasenia identifikácie
vád, jej rozsahu, spôsobu a termínu odstránenia.
VII.
Platobné podmienky
1. Fakturáciu vykonáva zhotoviteľ podľa skutočne prevedených a odberateľom prevzatých prác.
2. Zmluvné strany dohodnú lehotu splatnosti faktúr do 14 kalendárnych dní po tom, ako
objednávateľ dostane od zhotoviteľa vystavenú faktúru v 2 vyhotoveniach.
VIII.
Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli na týchto pokutách a sankciách:
1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dojednané v tejto zmluve, uhradí
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu plnenia (prípadne z ceny jeho
časti, dohodnutej na samostatné odovzdanie a prevzatie) za každý začatý mesiac omeškania.
2. V prípade zhotovenia chybného diela uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
0,05 % z ceny predmetu zmluvy (prípadne z ceny jeho chybnej časti).
3. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry (alebo splátky) uhradí objednávateľ
zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
IX.
Ostatné dojednania
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto informácie
na iné zmluvné účely.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena dodaného vysprávkového materiálu objednávateľom sa
neodpočíta, ale sa urobia práce na diele naviac, za túto sumu v cenách vysúťažených.

X.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva vzniká dohodou o celom jej obsahu.
2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v
celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného
zákonníka, najmä o zmluve o diele, a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej
republike.
4. Táto zmluva ja vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
V Látkach dňa 27.09.2013

za Obec Látky

.......................................
objednávateľ

Bahleda, v.r.

V Látkach dňa 27. 09. 2013

za SVOMA s.r.o., Lučenec

..........................................
zhotoviteľ
Ľubomír

Marián Svorad, v.r.

