ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasledujúcichObchodnéhozákonníka (ObchZ)
uzatvorená medzi:

':.::

L

Objednávateľom:
Mesto Prešov

Sídlo: Hlavná 73,08001 Prešov
Zastúpené: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
IČO: OO 327 646
Bankov spojenie: UniCredit Bank Czek Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky,
Šancová liA, 813 33 Bratislava
Číslo účtu: 6619911008/1111
(ďalej ako "objednávatel"')
a
2.

Zhotoviteľom:
Správa a údržba komunikácií mesta Prešov, s.r.o,

Sídlo: Pionierska 24, 080 05 Prešov
Zastúpený: Ing. JaroslavGreguš, PhD.
IČO: 31719473
IČ DPH: SK2020523890
Bankov spojenie: VUB, a.s.
Číslo účtu: SK70 0200 0000 0000 6820 9572
(ďalej ako .zhotoviteľ")

Čl. I
PREDMET DIELA

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať v prospech objednávateľa práce - pokládku
zámkovej dlažby v areáli Denného centra, Jiráskova 1 Prešov a objednávateľ sa zaväzuje vykonané
práce prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi odplatu vo výške podľa článku III.
2. Vykonanie prác pozostáva zo súhrnu činností stavebného charakteru podľa protokolu o zadaní prác,
ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
3. Predmetom diela nie je dodávka zámkovej dlažby.

DOJEDNANÝ

Čl. II
ČAS ZHOTOVENIA DIELA A MIESTO PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať práce objednávateľovi do 15 dní od odovzdania
staveniska zhotoviteľovi; zmluvné strany vyhotovia o odovzdaní a prevzatí staveniska zápis.
2. Miesto plnenia: Denné centrum, Jiráskova 1, Prešov.
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Čl. III
CENA DIELA A PLATOBNÉ

PODMIENKY

1.

Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi cenu na základe cenovej ponuky vo výške:
Cena v eur
5 591,83
DPH v eur
1 118,37
Celková cena v eur vrátane DPH:
6710,20.
(slovom: šesťtisícsedemstodesať 20/1 OO).
2. Takto dohodnutá cena je konečná vrátane DPH.
3. Objednávateľ uhradí cenu za dodané práce na základe faktúry, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť
až po podpise Protokolu o prevzatí prác podľa článku IV. odsek 7 tejto zmluvy, ktorý bude tvoriť
prílohu faktúry.

Čl. IV
POVINNOSTI ZMLUVNÝCH

STRÁN

1. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov v zmysle príslušných
právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany a zároveň
je povinný na vlastné náklady vybaviť svojich zamestnancov potrebnými ochrannými pomôckami za
účelom riadneho vykonávania prác podľa tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vykonať všetky potrebné úkony na ochranu života, zdravia,
majetku a životného prostredia pred nepriaznivými účinkami (napr. emisné škodliviny, prach, hluk
a pod.), ktoré sú dôsledkom nepriaznivých vplyvov pri vykonávaní jeho prác, a v prípade, ak porušením
tejto povinnosti vznikne škoda, zhotoviteľ za ňu zodpovedá v plnom rozsahu.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti a zároveň ubezpečuje objednávateľa,
že má dostatok odborných skúseností, schopností a prostriedkov (najmä finančných, personálnych a
materiálnych), aby vykonával pre objednávateľa dohodnuté práce včas.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje miesto plnenia udržiavať počas realizácie čisté a tiež sa zaväzuje každodenne po
ukončení svojej činnosti na mieste plnenia na vlastne náklady odstrániť odpady, ktoré sú výsledkom
jeho činnosti.
5. Zhotoviteľ vykoná práce vlastným technickým vybavením a personálnym zabezpečením.
6. Objednávateľ sa zaväzuje dodať zhotoviteľovi 34 paliet zámkovej dlažby; zámková dlažba nie je nová,
je opotrebovaná primeraným spôsobom s ohľadom na jej pôvodné využitie na mieste predstaničného
priestoru; zhotoviteľ nepoužiteľnú
zámkovú dlažbu
z dôvodu jej značného poškodenia
objednávateľovi vráti.
7. Objednávateľ sa zaväzuje potvrdiť prevzatie dodaných prác podpisom osoby oprávnenej za neho konať
na Protokole o prevzatí prác podľa Prílohy č.l. Dňom podpisu protokolu o prevzatí prác zo strany
objednávateľa sa vykonané práce považujú za prevzaté.
"
8. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie vykonaných prác v prípade, že dodané práce
nezodpovedajú požadovanej kvalite, alebo sa nezhodujú s objednávateľom vyhotoveným protokolom
o zadaní prác.
Čl. V
ZODPOVEDNOSŤ
ZA VADY DIELA
'l. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 a nasledujúcich Obchodného zákonníka
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávneho technického postupu
a nerešpektovania pokynov zo strany objednávateľa.
3. Zhotoviteľ je povinný pri výkone svojej činnosti upozorniť objednávateľa na zrejmú nevhodnosť jeho
pokynov, ktoré by mohli mať za následok zmarenie účelu tejto zmluvy alebo vznik škody. V prípade,
že objednávateľ aj napriek upozorneniu zhotoviteľa trvá na splnení pokynov, nezodpovedá zhotoviteľ
za takto vzniknutú škodu.
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Čl. VI
ODOVZDANIE DIELA
1.
2.

Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela písomne, najmenej 3 pracovné dní vopred.
O odovzdaní diela bude spísaný protokol o prevzatí prác, z ktorého bude zrejmý stav v okamihu
jeho prevzatia objednávateľom (Príloha č. 1).
3. Vady diela, ktoré budú zrejmé pri odovzdaní, musí objednávateľ vytknúť (oznámiť) už v zápise
o prevzatí.

Čl. VII
ZMLUVNÉ POKUTY
1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne zaplatí
zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry v dojednanom termíne, zaplatí
objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

2.
3.

Zmluvu možno meniť alebo ju zrušiť iba písomne, a to formou samostatne číslovaných dodatkov,
na základe dohody zmluvných strán. Dodatky musiaťyb
podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a

ods. 1) Občianskeho zákonníka, dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom
sídle objednávateľa ako povinnej osoby.
'
4.
5.

Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju
podpísali.
Vzťahy neupravené touto zmluvou sa správajú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
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V Presove dna
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Objednávateľ:

Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta

oo.

oo

Zhotoviteľ:

Ing. J~f~slav Gr~hD.
,Á/onateJ'
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