
                                                   ZMLUVA O DIELO  č. 006/2012

uzavretá podľa § 536 a  násl. zákona  č. 513/91 Zb.  a  v  zmysle  §  3 zákona 25/2006  Z.z.  o

verejnom obstarávaní  v znení neskorších predpisov ako výsledok  verejného obstarávania

k predmetu zmluvy   

                                       

1, Objednávateľ:

Obec Dravce 

Dravce 27, 053 14 Dravce 

V zastúpení: Ing. Elena Bašistová, starostka obce 

IČO: 00329045

DIČ: 2020717633

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.

č. účtu: 3401097003/5600

2, Zhotoviteľ:

Intersystem EU s.r.o.

Dukelská 295/34, 014 01 Bytča

IČO: 46186123

IČ DPH: SK 8029044521

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

č. účtu: 0424016073/0900

            

 I.

                                                                   Predmet zmluvy

1,   Zhotoviteľ  sa  zaväzuje,  že  na  základe  vypracovanej  cenovej  ponuky,  ktorá  bola  vybraná

objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre

objednávateľa vykoná    dielo   „Detské ihrisko v obci Dravce“ v súlade s cenovou ponukou  a

projektovou dokumentáciou.

2,   Objednávateľ   sa  zaväzuje   dokončené   a  v  súlade  s  touto  zmluvou   zhotovené  dielo  od

zhotoviteľa  prevziať  a zaplatiť mu za jeho  zhotovenie cenu dohodnutú v tejto zmluve.

3, Zhotovenie a  prevzatie diela bude potvrdené “Protokolom o odovzdaní a prevzatí  zhotoveného

diela”,  ktorý podpíšu  oprávnení zástupcovia  oboch  zmluvných strán s uvedením dátumu.  Tento

protokol bude  neoddeliteľnou  súčasťou faktúry.

                                                                                II.

                                                     Dodacie podmienky

1,  Práce na diele budú začaté:  júl 2012

Práce na diele budú ukončené:  júl 2012

2, V prípade nepriaznivého počasia, vonkajších teplôt, ktoré sú v rozpore s technologickými pos-

tupmi realizácie prác,  je v odôvodnenom prípade možné po vzájomnej písomnej dohode objed-

návateľa a zhotoviteľa upraviť konečný termín ukončenia prác.



3,   Objednávateľ  sa  zaväzuje  odovzdať   zhotoviteľovi  pripravenosť   staveniska   s  povolením

vstupov na  dotknuté pozemky a objekty  najneskôr pri odovzdaní staveniska.

4,  Pri vykonávaní diela   postupuje zhotoviteľ samostatne a  vykonáva dielo  na svoje náklady a

nebezpečenstvo.

                                                                             III.

                                                       Cena a platobné podmienky

Cena stavby je podľa cenovej ponuky zo dňa  21.07.2011 v sume:   12 213,- €

Vo všetkých  prípadoch, ktoré neriešia  ustanovenia obsiahnuté  v tejto zmluve, platia príslušné

ustanovenia  Obchodného zákonníka.

                                                                              IV.

                                            Práva  zo zodpovednosti  za vady diela a záruka

1, Zhotoviteľ  zodpovedá  za vady diela  podľa  ustanovenia  § 560  a násl. Obchodného zákonníka.

2, Právo  z vád  diela  zaniká ak objednávateľ neoznámi vady diela bez  zbytočného odkladu po tom

čo   ich   mal  zistiť  pri  prehliadke,  čo  mohli  byť   zistené  neskôr  pri  vynaložení   odbornej

starostlivosti, najneskôr však  do dvoch rokov  a pri stavbách  do piatich rokov  od odovzdania

predmetu diela.  

3, Pri vadách  na ktoré sa vzťahuje  záruka platí záručná  doba.  Záručná  doba týkajúca sa diela

začína plynúť odovzdaním diela.

                                        

                                                                               V.

                                                          Spôsob vykonávania diela

1, Objednávateľ   je oprávnený  kontrolovať  vykonávanie  diela.

2, Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť vykonávanie kontroly.

3,   V prípade,  ak   objednávateľ  zistí,  že   zhotoviteľ   vykonáva  dielo   v  rozpore   so  svojimi

povinnosťami  a podmienkami  tejto zmluvy,  je  oprávnený žiadať  vykonávanie  diela riadnym

spôsobom, ako aj  bezplatné odstránenie  prípadných vád spôsobených vadným  vykonávaním diela

           

                                                                               VI.

                                                          Platobné podmienky a sankcie

Faktúrovať sa bude    jednou  faktúrou   bez    počiatočnej zálohy.   Fakturácia bude splatná do  14

dní  od vystavenia faktúry.

1. Zhotoviteľ sa  zaväzuje  uvedenú stavbu začať a ukončiť podľa   bodu  II. tejto zmluvy

2. Pri nedodržaní doby  ukončenia    môže  objednávateľ   faktúrovať   penále  0,05 % zo

zmluvnej ceny  za každý deň nesplnenia termínu.

3. Objednávateľ  bude účtovať sankciu za každý  deň omeškania  zhotoviteľa  so splnením

povinnosti  odstrániť   nedostatky resp. nedorobky diela až do ich úplného  odstránenia  vo

výške  0,05 % zmluvnej ceny.

4. Zhotoviteľ  môže   objednávateľovi  pri nedodržaní  14 dňovej splatnosti  faktúry faktúrovať

penále 0,05 %  z hodnoty faktúry za  každý  omeškaný     deň  nesplnenia termínu úhrady.



                                                                           VI.

                                                          Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany  rešpektujú, že na  základe  schváleného  projektu na  Detské ihrisko  v obci Dravce

podporeného  z  fondov Európskeho spoločenstva    budú môcť uplatňovať

oprávnení  kontrolní  zamestnanci   voči  obom  zmluvným  stranám   kontrolu   obchodných

dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti  s realizáciou  projektu  počas piatich rokov po skončení

realizácie    schváleného projektu.

Oprávnení  kontrolní zamestananci sú:

a) poverení   zamestnanci SORO,  Ministerstva pôdohospodárstva  SR, Ministerstva financií SR,

Najvyššieho kontrolného úradu,  príslušnej správy finančnej kontroly,

b) zamestnanci  poverení kontrolným orgánom  na  kontrolu čerpania  finančných prostriedkov

zoštátneho rozpočtu SR  v zmysle zákona  523/2004 Z.z.  O rozpočtových pravidlách  v znení

neskorších predpisov a v zmysle  zákona  502/2001 Z.z.  O finančnej kontrole a   vnútornom audite

v znení neskorších predpisov,

c)  riadne  splnomocnení  zástupcovia  Komisie  a  Audítorského   dvora   ES   osoby  prizvané

kontrolnými  orgánmi  uvedenými v písm. a) at c) v súlade    s príslušnými predpismi.

                   

                                                                          VII.

                                                        Záverečné ustanovenia

1,  Táto zmluva  nadobúda  platnosť   dňom jej podpisu obidvomi  zmluvnými stranami. V zmysle

§ 47 ods.  1  Občianskeho zákonníka.  Táto  zmluva  je  účinná  dňom  nasledujúcim po dni  jej

zverejnenia.

2, Zmeny a doplnky  k tejto zmluve  je možné vykonávať len formou   písomných  číslovaných

dodatkov  k tejto zmluve, podpísaných štatutárnymi  zástupcami oboch zmluvných strán.

3,  Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, po  jednom pre každú  zmluvnú stranu.

V  obci Dravce, dňa …..............                                         V Bytči, dňa …....................

                           signed                                                                 signet


