l
ZMLUVA O DIELO
uzatvorená

podľa

Č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení
neskorších predpisov

§ 536 a nasl. zákona

čl. I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpenie:
IČO:
DiČ :

Mesto Trenčín
Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín
Mgr. Richard Rybníček, primátor
00312037
202107995

Http://
(ďalej

len: "Objednávatel"')

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený na rokovanie
-vo veciach technických:
-vo veciach zmluvných:
Bankové spojenie:
číslo účtu :

IČO:
DiČ:
Označenie

registra:

Číslo zápisu:

Tel. :
Fax:
E-mail:

Ae.+e..V' J<.opv'lJec - /(erľr

.se.V'VICe.

Trenčín,

911 05

Na záhrade 10,
Peter Kopunec

Peter Kopunec
Ing . Kristína Šišovská
SLSP, a.s.
0275699500/0900
41442661
1044582858
350-20169
0905575041
info@komplexnaudrzba.sk

(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne. Členovia skupiny
budú zaviazaní spoločne a nerozdielne)

(ďalej

len: "Zhotovitel"')

čl. II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotovitel'a zhotoviť dielo: "KS Istebník- zmena
dispozície I.NP" a to podl'a projektovej dokumentácie spracovanej Ing.arch.
Rožníkom z 06/2011 na realizáciu prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a ktorá je
neoddelitel'nou súčasťou podkladov k elektronickej aukcii na u skutočnenie
stavebných prác.
2. Zhotovitel' je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy (t.
z.: "dielo") odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade s §
43d zákona Č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) a súvisiacich STN, podl'a

projektovej dokumentácie uvedenej v ods. 1 tohto
a svoje nebezpečenstvo .

článku

sám, na svoje náklady

čl. III.
Termín plnenia

1.

Zhotoviteľ

sa zaväzuje, že zhotoví a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto
zmluvy v nasledovných termínoch:
Etapa
Odovzdanie staveniska:
Začatie

prác:
Kompletné ukončenie prác:

Termín
Najneskôr do 2 dní po dni,
nadobudne účinnosť táto zmluva
V deň odovzdania staveniska
Najneskôr v lehote do 30 .8.2011

v ktorom

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred
dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom
ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými
normami, touto zmluvou a projektovou dokumentáciou uvedenou v čl. I tejto zmluvy.
3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce,
ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti
informovať technický dozor objednávateľa - Ing. Blažeka a písomne o tejto
skutočnosti zaslať objednávatel'ovi aj list. Následne objednávateľ začne rokovanie
o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom. Všetky prípadné naviacpráce musia
byt' pred ich vykonaním vopred odsúhlasené v stavebnom denníku a vopred
upravené písomným dodatkom k tejto zmluve, príp. novou zmluvou. V prípade
porušenia tohto ustanovenia má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy
a zároveň má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela uvedenej v čl. IV
tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok
objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto
povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku
zmluvnej pokuty.
4. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne
plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce
prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní
s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O týchto skutočnostiach sa uvedie
riadne podpísaný záznam v stavebnom denníku s odôvodnením.
Objednávateľ sa zaväzuje, že
zhotovenie dohodnutú cenu.

dokončené

čl.

dielo prevezme a zaplatí za jeho

IV.

Cena predmetu zmluvy

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona č . 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisova v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH ............. .. ......,-€,
nie sme platei DPH
DPH 20% ... .... ........ ,-€, slovom .. ... ..... ................. ..... ...... .. ... ... .. ... .... .... ......Eur
Cena s DPH ... 3.520,14,-€, slovom tritisícpäťstodvadsať Eur a 14 centov
Dohodnutá cena je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými
v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení pod!'a "Výkazu výmer" z projektovej
dokumentácie uvedenej v čl. II tejto zmluvy. Rozpočet (ocenený "Výkaz výmer") je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. (Príloha č. 1). Zhotoviteľ je povinný do 5
pracovných dní odo dňa, kedy nadobudne táto zmluva účinnosť, doručiť
objednávate!'ovi prílohu č. 1 k tejto zmluve v elektronickej forme (napr. na CD, príp.
zaslať na mailovú adresu: blazek@trencin.sk
3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:
a) vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,
b) aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy.

2.

1.

2.

čl. V.
Platobné podmienky
Objednávate!' neposkytuje preddavky ani zálohy. Platby sa budú
bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr.

realizovať

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať
nasledovne:
a) po ukončení a odovzdaní diela objednávate!'ovi vystaví zhotoviteľ faktúru, ktorej
suma neprekročí 90% ceny diela podľa tejto zmluvy
b) konečnú faktúru spolu so zvyšnými 10% prác vystaví a doručí zhotovite!'
objednávate!'ovi do 30 dní odo dňa podpísania Zápisu o odovzdaní a prevzatí prác
a po odstránení prípadných vád a nedorobkov
Faktúra je splatná do 60 kalendárnych dní od jej

doručenia objednávateľovi.

3.

Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava
Slovenskej republiky. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými
v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané
náležitosti, objednávatel' je oprávnený vrátiť ju zhotovitel'ovi na doplnenie. Ak bude
objednávate!' vracať faktúru zhotovite!'ovi na doplnenie, musí tak učiniť v lehote 7
dní odo dňa zistenia neúplnosti faktúry. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry
objednávatel'ovi.

4.

Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác a dodávok
potvrdený technickým dozorom objednávatel'a - Ing. Blažekom. V prípade, že
súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu,
zhotovitel' vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená
faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.

5.

Za

deň

úhrady sa považuje

deň

odpísania z

účtu

objednávate!'a.

čl. VI.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých
predpísaných skúšok. Vzájomne a preukázatel'ne prevzaté doklady o výsledkoch
skúšok sú podmienkou prevzatia diela.

2. Zhotovite!' písomne vyzve objednávate!'a najneskôr 7 dní pred dohodnutým
termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.
3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie akosti vykonaných
prác, súpis prípadných zistených vád a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela,
dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo
odovzdáva a prehlásenie objednávate!'a, že dielo preberá.
4. Pri odovzdaní diela je zhotovite!' povinný predložiť objednávateľovi všetky doklady
všetky doklady potrebné k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce
z príslušných právnych predpisov aSTN noriem (vydané odborne spôsobilými
osobami) vzťahujúce sa na dielo.
5.

Dňom

odovzdania diela prechádza na objednávate!'a vlastnícke právo k dielu.

Záručná

čl. VII.
doba a vady diela

1. Zhotovite!' zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude
vlastnosti dohodnuté v zmluve.
2.

mať počas záručnej

doby

Záručná doba na stavebné práce
je 60 mesiacov ana dodané výrobky
a zariaďovacie predmety 24 mesiacov, pričom záručná doba začína plynúť odo
dňa odovzdania diela objednávate!'ovi.

3. Zhotovite!' zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania
objednávatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá
zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele,
objednávate!' písomne upozorní zhotovite!'a na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli,
že počas záručnej doby má objednávate!' právo požadovať a zhotovite!' povinnosť
bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
5. Zhotovite!' sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela v čo najkratšom,
technicky možnom čase, najneskôr však do 10 pracovných dní od uplatnenia
reklamácie objednávateľom.
6. Zhotovite!' sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 30 dní od začatia ich
odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví
obojstranne potvrdený zápis.
čl. VIII.
Zmluvné pokuty a náhrada škody

1.

V prípade, že zhotovite!' nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne
objednávate!' má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela za každý, aj
začatý deň omeškania.

2. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v čl. VII. bod 5 zhotovitel'om má
objednávate!' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,- € za každý aj začatý deň
omeškania. Rovnako má objednávatel' právo na zmluvnú pokutu vo výške 100,- €

za každé porušenie povinnosti ustanovenej v tejto zmluve,
ustanovené inak.

pokiaľ

v zmluve nie je

3. Objednávatel' má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň
oneskorenia odstránenia vád, t.j. ak reklamované vady zhotoviteľ neodstráni do 30
dní, resp. v inom dohodnutom termíne.
.
3. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu
škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto
zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku
zmluvnej pokuty.
4. V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou faktúry, zhotovitel' má právo na
úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň
omeškania.
Čl. IX.
Spolupôsobenie objednávateľa

V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo
spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotovitel'ovi primerané
spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotovitel'a, tak aby mohol byť dodržaný
termín plnenia uvedený v čl. III tejto zmluvy.
Čl. X.
Stavebný denník
1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d
zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.

2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotovitel'a, prípadne
jeho zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný
poverený zástupca objednávatel'a, resp. projektant stavby.
3. Zhotovitel' je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do
ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie
tejto zmluvy - postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky
od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca
a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor objednávatel'a.
4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do
troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol
zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za
súhlasne potvrdený.
Čl. XI
Osobitné ustanovenia

1. Zhotovitel' je povinný uskutočňovať stavbu len s použitím osoby, ktorá je držitel'om
dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti podl'a § 45 ods. 1 písm. b) a §
45 ods. 4, 5 a § 46a zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci pre
inžinierske stavby) alebo dokladu ekvivalentného podl'a práva EÚ. V prípade, ak
by počas zhotovovania diela došlo k zmene tejto osoby, je Zhotovitel' povinný
najneskôr v deň tejto zmeny predložiť objednávatel'ovi fotokópiu dokladu
o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti uvedeného v predchádzajúcom texte.
V prípade, ak zhotovitel' túto svoju povinnosť nesplní (t. z. buď bude postupovať pri

plnení tejto zmluvy bez takejto osoby, príp. nepredloží nový doklad pri zmene tejto
osoby), má objednávate!' právo na zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý, aj
začatý deň omeškania so splnením povinnosti a okrem toho má objednávate!' právo
odstúpiť od tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok
objednávate!'a na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto
povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku
zmluvnej pokuty.

2.

Zhotoviteľ

je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku
poriadok a čistotu. Zároveň je zhotovite!' povinný dodržiavať podmienky platných
a účinných VZN Mesta Trenčín a aj iné právne predpisy Slovenskej republiky.

správnosť projektovej dokumentácie a výpočtu
"výkazu výmer" na základe predloženej projektovej dokumentácie uvedenej v čl. II
tejto zmluvy a zistené nedostatky projektu alebo odchýlky vo "výkaze výmer" od
projektu ocenil samostatne a nezahrnul ich do celkovej ponukovej ceny predmetu
zákazky - do ceny uvedenej v čl. IV tejto zmluvy. Vo svojej ponuke však na tento
fakt upozornil objednávate!'a. V prípade že, chyby projektu a odchýlky vo výkaze
výmer zistí zhotovite!' až počas realizácie diela, je povinný Ich vykonať na svoje
náklady a z tohto titulu nebude požadovať zvýšenie ceny počas realizácie.
Zvýšenie ceny môže zhotovite!' požadovať len v prípade, ak chyby v projekte, resp.
chyby vo "výkaze výmer" nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.
Tie položky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, ale sú súčasťou projektovej
dokumentácie uvedenej v čl. II tejto zmluvy, budú predmetom rokovania medzi
objednávate!'om a zhotovite!'om. Na základe tohto rokovania bude (po ich
odsúhlasení obom stranami, ak uchádzač na ne upozornil v ponuke) o tieto položky
dodatkom primerane upravená cena za dielo uvedená v čl. IV tejto zmluvy, príp.
budú predmetom samostatnej zmluvy. Cena za tieto položky sa nesmie odlišovať
od priemerných bežných cien na trhu. Položky, ktoré sú uvedené vo výkaze-výmer,
ale nie sú ocenené, sa považujú za zahrnuté v iných položkách výkazu-výmer.

3. Zhotovite!' deklaruje, že si preveril

4. V prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde ku zmene projektovej
dokumentácie uvedenej v čl. II tejto zmluvy (napr. v dôsledku stavebného konania),
je zhotoviteľ povinný uskutočniť dielo upravené o tieto zmeny, o čom zmluvné
strany uzavrú medzi sebou dodatok, ktorým v prípade potreby upravia aj cenu,
príp. budú predmetom samostatnej zmluvy.

čl.

XII.

Odstúpenie od zmluvy
1. Objednávatel' je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia
tejto zmluvy zo strany zhotovite!'a. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie
tejto zmluvy, najmä ak zhotovite!' :
a) bude meškať s termínom plnenia podl'a tejto zmluvy o viac ako 10 dní,
b) ak zhotovite!' bude preukázate!'ne vykonávať práce vadné, t.j . v rozpore
s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol
zhotovite!' objednávate!'om v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený,
a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej
k tomuto účelu,
c) v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela, alebo
inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,

d) bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a, prevedie všetky, alebo niektoré
práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
e)
v prípade uvedenom v čl. XI ods. 1 tejto zmluvy (porušenie povinnosti
uskutočňovať stavbu len s použitím osoby, ktorá je držitel'om dokladu o odbornej
spôsobilosti na vybrané činnosti. ... alebo nepreukázanie jej odbornej spôsobilosti
a pod.)
f) v prípade porušenia iných povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy
2.

Objednávateľ

je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia
tejto zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom
plnenia
pod!'a tejto zmluvy, ktorých
potreba vyplynula
z dodatočne
nepredvídatel'ných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 50 % ceny
pod!'a tejto zmluvy.

3. V prípade, ak je objednávatel' v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 60 dní po
uplynutí lehoty jej splatnosti, je zhotovite!' oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe
písomného oznámenia doručeného objednávateľovi.

čl.

Záverečné

XIII.
ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude táto
zmluva zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopíňať len formou písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, kl oré budú tvoriť neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých
obdrží tri a zhotovite!' dve vyhotovenia.

objednávateľ

4.

Vzťahy

5.

Všetka komunikácia objednávateľa a zhotovite!'a bude
jazyku a pre prípad sporu bude rozhodné právo SR.

po jej podpísaní

touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka
v platnom znení.

_.

_

q '~ L'2.{)11

V Trenclne , dna ................

prebiehať

'
(le",. C- 1h ť

_

v slovenskom

o 12 ,rOr!
_1 / /

~.

V .. :....................... , dna ........ ...... .... .
Zhotovite!':

Objednávate!':

Peter Kopunec - Koppy service

_
podpis anonymizovaný

................. ..... ...... ......

;

........... ..

Na záhrade ó57/10. Trenčín 911 05
.LL.:.W""'. ,A~~ /~ .•_•..'<. - - - 1S/S8

podpis anonymizovaný

