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ZMLUV A O DlELO

uzavretá podl'a paragrafu 536 a nasl. zákona c. 5] 3/] 99] Zb.

I.

Zmluvné strany

1. Objednávatel: Gymnázium Ladislava Stockela
Jiráskova 12,08570 Bardejov
0016091]
RNOr.Marce] Tribus - riadite!'
RNDr.Vladimír Savcinský

ICO:

ZastÚpený:
Kontaktná osoba:

2. Zhotovitel:

ICO:
IC OPl-I:

ZastÚpený:
Banka:
Císlo Úctu:

MEJ,spol. s r.o.
Štefaníkova 94

085 01 Bardejov
31688471
SK2020509172
Ing. Gul'aOndrej- konatel'
OTP Banka
7959265/5200

Predmet plnenia

1. Predmetol11tejto zmluvy je realizácia stavby: Havari.iný stav kam1lizácie v škole
2. Zhotovite!' sa zavazuje, že za podl11ienok dohodnut)ich v tejto zl111uvevyhotoví prc

objednávate!'a dielo špecifikované v bode 1.
3. Objednávatel' sa zavazuje, že zhotovené dielo prevezl11e, zaplatí za jeho zholovcnÍe

dohodnutú cenu a poskytne zhotovitel'ovi nevyhnutné spoluposobenie.

III.

Cas plnenia

I. Dodávate!' sa zavazuje, že vyhotoví a dodá predl11etplnenia v rozsahu podl'a c. II.
V lehote od prcvzatia staveniska a zahájenia práca na stavbe a to v terl11ínoch:

zaciatok:
ukonccnic:

05.05.2012
30.06.2012

2. Ak zhotovite!' nedokoncí rozsah práce v dohodnutol11 case, objednávatel' má právo na
uplatnenie sankcií v zl11yslecI. VIII. tejto zl111uvy.



3. Zhotovite!' nie je v omeškaní po dobu, pocas ktorej nemohol svoju povinnost plnit
následkom okolností vzniknutých na strane objednávate!', pricom doba plnenia sa
o tento cas predlžuje bez nároku objednávatel'a na uplatnenie sankcie.

IV.
Cena diela

1. Cena diela je pevná aje urcená na základe objednávate!'om predloženého výkazu
výmer. Po ocenení prác a dodávok popísaných v rozpocte zmluvné strany dohodli
cenu diela vo výške:

bez DPH:
DPH 20%...
DPH:Spolu s

19833,33 EUR
3 966,67 EUR

23 800,- EUR

2. Špecifikácia ceny dielaje uvedená v prílohe c. 1, ktoráje sÚcastou tejto zmluvy.
3. V prípade, že v procese realizácie vznikne potreba realizovat práce, ktoré neboli

popísané vo výkaze výmer, alebo zabudnuté tieto sa zvlášt ocenia cenami aktuálnymi
v case realizácie a o cenu týchto naviac práce sa zvýši cena diela formou dodatku
k zmluve o dielo, po dohode zmluvných strán.

4. V prípade zvýšenia DPH v priebehu realizácie stavby má zhotovitel' právo tieto
zvýšenia zahrnÚt do ceny stavby, po dohode obidvoch zmluvných strán.

V.
Podmienky platby

1. Zmluvné strany sa dohodli, že platby sa budÚ uskutocnovat' na základe sÚpisu
vykonaných prác. Splatnost' faktÚrje po vzájomnej dohode zmluvných strán max. 14.
dní od dorucenia.

2. FaktÚra bude obsahovat' náležitosti podl'a paragrafu 15 zákona 289/95 Z.z. v platnom
znení.

3. V prípade, že dójde k odstúpeniu od tejto zmluvy zo strany objednávatel'a, bude
zhotovite!' práce a dodávky rozpracované ku di'1u odstúpenia od zmluvy fakturoval'
objednávatel'ovi s dopoctom primeraných nákladov vrátane ušlého zisku, ktoré mu
z toho titulu vzníknÚ a objednávatel' sa zavazuje tieto v plnej výške uhradit'.

VI.

Povinnosti zmluvných strán

Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotovítel' zavazuje dodržiavat' všeobecné závazné
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude rešpektovat' pokyny
objednávate!'a.

2. Objednávatel' zabezpecí pre zhotovitel'a možnost' napojenia na odber elektrickej
energie a úžitkovej vody.

3. Objednávate]'je povinný odovzdat' stavenisko vypratané tak, aby zhotovite]' mohol na
nom zacat' práce v sÚlade s projektom a podmienkami zmluvy. SÚcasne



s odovzdávaním staveniská odovzdá objednávatel' zhotovitel'ovi aj všetky stavebné
povolenia a z neho vyplývajúce správne rozhodnutia.

4. Pri odovzdávaní staveniska objednávatel' urcí skladovacie plochy materiálov
a zariadení a zabezpecí súhlas majitel'a na ich užívanie pocas realizácie diela.

5. O odovzdaní staveniska sa vyhotoví písomný záznam s uvedením podmienok
a požiadaviek pre úspešnú realizáciu predmetu zmluvy.

7. Zhotovitel' je povinný viest od prevzatia staveniska stavebný denník o prácach. Ktoré
vykonáva. Do denníka sa zapisujú všetky skutocnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy,
najma odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru
objednávatel' a pod.

Denné záznamy citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca,
následne v tento den, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú
predmetom zápisu. Mimo stavbyvedúceho maže prevádzat záznamy v denníku
technický dozor objednávatel'a a pracovník projektanta poverený výkonom autorského
dozoru.

Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávate!'a alebo projektanta, je
povinný pripojit k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa má za to, že
s obsahom zápisu súhlasÍ. Dohody vyjadrené podpismi zápisu v stavebnom denníku
nemožno považovat za zmeny, ci dodatky k zmluve o dielo, právoplatné sÚlen zmeny
a dodatky k zmluve.
zhotovitel' je povinný v prípade rušenia verejnej
povolenia k obmedzeniu prevádzky a vykonat
nariadia.
Zhotovite!' preberá v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prác
a za sledovanie a dodržanie predpisov o bezpecnosti práce a ochrane zdravia pri práci,
zachovanie poriadku na pracovisku, rovnako zodpovedá za prevádzanie prác vo
vyžadovanej kvalite a v stanovených termínoch.
Objednávate!' kontroluje postup prác pod!'a projektu stavby a má preto prístup na
všetky pracoviska zhotovitel'a.
Pred zakrytím prác a rekonštrukcií, kedy nebude možné dostatocne zistit ich rozsah
a kvalitu je zhotovite!' povinný vcas vyzvat' zástupcu objednávatel'a /napr. zápisom do
denníka/ k vykonaniu kontroly, kontrolu je nutné vykonávat' v termíne stanovenom
zhotovitel'om, aby nedošlo k narušeniu casového postupu prác, ak nevyzve zhotovitel'
objednávatel' ku kontrole, je povinný na jeho žiadost' zakryté práce odkryt' na vlastné
náklady.
Objednávatel' si vyhradzuje právo menit' projekt, prípadne vypustit' vykonanie
niektorých prác, je však povinný v týchto prípadoch riešit otázku úhrady cenových
podmienok a prípadne dohodnút zmenu lehat vykonaných prác.

prevádzky zabezpecit si príslušné
opatrenia, ktoré príslušne úrady

8. Zhotovitel' prevedie na stavbe opatrenia v súlade s bezpecnostnými a protipožiarnymi
predpismi platnými v SR.

9. Ak zistí zhotovitel' v priebehu realizácie diela v projekte zabudnuté práce, rozpory
medzi jednotlivými castami projektu, alebo iné problémy, oznámi to objednávatel'ovi
listom do 7 dní a zápisom v stavebnom denníku. Objednávatel' je povinný dat
zhotovitel'ovi pokyn ako postupovat', prípadne dohodnút další postup prác
a primeranú lehotu na odstránenie chýb.

10. Ak nevhodné pokyny a požiadavky, prípadne chyby v projektovej dokumentácií
prekážajÚzhotovitel'ovi v riadnom vykonávaní diela, oznámi túto skutocnost písomne
objednávatel'ovi a zmeny pokynov objednávatel'a.
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11. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok
predpísaných osobitnými predpismi, závaznými normami a projektovou
dokumentáciou. Zhotovite!' predloží doklady o týchto skúškach, ktoré podmienujú
prevzatie diela.

12. Zhotovitel' oznámi objednávate!'ovi 7 dní predom, kedy bude predmet zmluvy
prepravený na odovzdanie.

13. O odovzdani a prevzatí premetu tejto zmluvy sa vyhotoví písomný záznam podpísaný
obidvomazmluvnýmistranami.V zápiseo odovzdanía prevzatí budú uvedenévady
a nedorobky so stanovením termínu ich odstránenia.

14. Po ukoncení a odovzdaní predmetu zmluvy zhotovite!' do lOdní vypratá a vycistí
stavenisko.

VII.

Záruky

1. Zhotovitel' zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podl'a podmienok
tejto zmluvy a že pocas zárucnej doby bude mat vlastnosti na používanie
k dohodnutému úcelu.

2. Zárucná doba na stavebné práce sa stanovuje na: 24 mesiacov a zacína plynút' dnom
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy a podpísania zápisnice o odovzdaní
a prevzatí.

3. Zmluvné strany do dohodli pre prípad vady diela, že pocas zárucnej doby má
objednávatel' právo požadovat' a zhotovitel' povinnost' bezplatne odstránit' vady.
Zhotovitel' sa zavazuje zacat' s odstranovaním prípadných vád na diele ihned' po
oznámení.

4. Zhotovitel' nezodpovedá za vady, ktoré vznikli pocas užívania diela nedodržiavaním
podmienok užívania.

5. Zhotovitel' sa takisto zbavuje zodpovednosti za vady, škody a za ciastocné alebo úplne
nesplnenie závazkov tejto zmluvy, ak boli spósobené nepredvídatel'nými udalost'ami,
najma požiarom, povodnou, zemetrasením a inými prírodnými katastrofami.

6. Všetky škody vzniknuté na diele a výnimkou uvedených v bode 5 znáša zhotovitel'.

VIII.
Sankcie

1. V prípade omeškania zhotovitel'a so splnením povinnosti dodávky z zmysle casu
plnenia zmluvy bez zavinenia objednávatel'a, zaplatí zhotovitel' objednávatel'ovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkového nákladu stavby, za každý den
omeškania.

2. V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou faktúry má zhotovite!' nárok na
uplatnenie sankcie vo výške 0,05% z celkového nákladu stavby za každý den
omeškania.

3. V prípade meškania s ÚhradoufaktÚryo viac ako 7 dní zhotovitel' má právo pozastavit'
práce až do termínu uhradenia záloh a faktÚra vyfakturovat' vzniknuté náklady, ktoré
vznikli z dóvodu pozastavenia prác.



V Bardejove: 16.4.2012

~7A-1~
.. ... .. ... ... "" ." """ ..

obstarávatel'

GYMNÁZIUM
LeonardastOckela
Jlráskova 12,P.O.Box20
08570 BJ\RDEJOV
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