
Zmluva o dielo č. 2ll0l2020
uzayretá podloa 536 a násl. Obchodného zákonníka

čl. r.
Zmluvné strany

1.1 Objednávatel' : Obec Zámutov
IČo : 003 32968, DIČ : 2020631943
v zastilpení : Stanislav Duda, starosta obce
sídlo : Obecny irad, Zámutov č. 434, PSČ : 094 l5
bankové spoj enie:VÚB, a.s.
IBAN: SK50 0200 0000 0000 1632 4632
TeVfax : +42| 4496301
E mail : zamutov@zamutov.sk
( v ďalšom texte len ako ,,objednávatelo")

|.2 Zhotovitelo : SEPStat s.r.o.
tČo : 4385 1 32l, DIČ : 2022494694
sídlo : Železiarenská 49,040 l5 Košice
zastupeny : Ing. Sekerák Peter

Tel: 0905 929 886
E mail: sepst av@sepstav.sk
bankové spojenie : ČSOB &.s., Košice

IBAN: SK28 7500 0000 0040 l837 2855

( v d'alšom texte len ako ,,zhotovitel"')

čl rr.
V chodiskovépodklady

2.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy je cenová ponuka zhotovitel'a (tispešného uchádzaéa), ktorá po
vzájomnom odsrihlasení zmluvn; mi stranami tvorí prílohu tejto zmluvy.

2.2 Náaov stavby (zákazky): Rekonštrukcia miestnej komunilaácie "Na hórku" v obci Zámatov
2.3 Miesto stavby : Zámutov

čÉnok III.
Predmet zmluvy

3.1 Zhotoviteí sa zavázuje, že predmetom zmluvy je závžizok áotovitel'a riadne a včas vykonať dielo
,rRekonštrukcia miestnej komunilcície "Na hórku" v obci Zámatov" v obci Zámutov podl'a
opisu predmetu obstarávaniaa v srilade s cenovou ponukou a kalkuláciou podl'a vykazu v mer,

3.2 Zhotovitel'sa zavázqe vykonať dielo vo vlastnom mene ana vlastnri zodpovednosť podl'a pokynov
objednávatel'a.

3.3 V prípade, ak poěas realizácie diela dójde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v srilade
s opisom predmetu obstarávania a s cenovou ponukou, je áotovitel'povinn; práce na diele zastaviť a



na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávatel'a hneď ako ich zistil. Objednávatel'bude povinný
do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spósobe d'alšieho postupu pri vykonávaní diela.

ó. rv
č,ls pr,nnNra

4.1 Zhotovitel' sa zavázuje dokončiť a odovzdať objednávatelbvi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite
vymedzenej v čl. II. tejto zmluvy.
- termín zahájenia: do 3 dni od odovzdania staveniska
- termín ukončenia : do 60 dní od zahájeniaprác

4.2 Doba platnosti tejto zmluvy je do ukoněeniarealizácie diela.
4.3 Casť zmluvy týkajúca sa zráručných podmienok je platná do uplynutia záruěnej doby.
4.4 Objednávatel' sa zaviaže, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnutu

cenu v súlade so zmluvou.
4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že na úěely zmluvy sa dielo bude považovať za riadne vykonané

a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkol'vek vád a nedorobkov.

čt. v
CrNl orpr-a

5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu Čt, ttt je stanovená v súlade s požiadavkami
obstarávatel'a uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a na základe ýkazu qýmer a d'alšími
dojednaniami, a je nasledovná :

Cena celkombez DPH 39.927 160
Celkom2aYo DPH 7.985,52
cena diela celkom 47.913,12

5.2 Celková cena je stanovená v zmysle zákonaě. 1811996 Z. z. a je doložená kalkuláciou podl'a v kazu
v; mer, ktor je prílohou tejto zmluvy.

5.3 V cene za zhotovenie diela sír obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, írdržbu vypratanie
zariadenia staven i ska.

cl. vI
pLAToBNÉ ponmBnry

6.1 Cenu za áotovenie diela zaplatí objednávateť na základe fakt r, ktoré zhotoviteť doruěí
objednávatelbvi a to zapráce (dielo) skutočne vykonané.

6.2 Faktírra sa bude povžovať za doruěenri, ak bude doručená ako doporuěená zásielka alebo bude
osobne prevzaá v podatelhi objednávatel'a a dátum prevzatia bude písomne potvrden .

6.3 Lehota splafrrosti faktur bude 30 dní od doručenia faktriry objednávateíovi, za podmienky že bola
objednávatelbm schválená v zmysle nasledujriceho bodu.

6.4 Objednávatel' skontroluje ridaje, uvedené vo faktrire do 5 pracovn; ch dní a v prípade zisten; ch
rozdielbv móže objednávateí fakt ru vrátiť k prepracovaniu Ak v uvedenej lehote nezašle
objednávatel'fakturu k prepracovaniu, považuje sa za schválen .

6.5 Objednávateí neposkytuje zhotovitelbvi žiadne zálohové platby.
6.6 Faktrira musí obsahovať náležitosti podťa 7l Zákona ě.22212004 Z. z. v znení neskorších predpisov,

zisťovací protokol potwden; poveren; m pracovníkom objednávatelh a sripis vykonan; ch prác.



V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávate| je oprávnený vrátiť ju na
prepracovanie, v takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doruěenia opravenej faktúry.

ó. vrr
KONEČNÁ FAKTÚRA

7.1 Konečnáfaktira bude zhotovitelbm doručená objednávatelbvi po podpísaní preberacieho protokolu.
7.2 Konečná faktúra bude obsahovať rozpis dovtedy fakturovaných čiastok, náůok a celkovú sumu,

v prípade, že protokol o odovzdaní a preberaní stavebného diela bude obsahovať vady
a nedorobky, objednávatet zadrži adekváfiru čiastku z koneěnej faktúry až do úplného odstránenia
vád a nedorobkov.

čl. vrn
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotovitel'vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
8.2 Objednávateí bude povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, a§ zhotovitel' mohol na ňom zaéať

práce v súlade s projektom a s podmienkami tejto zmluvy.
8.3 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku bude poverený zhotovitel', koordinátor bezpečnosti

sazaviaže zabezpeéiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 396 z1.7.2006;
v prípade porušenia qýchto povinností a vzniku škody v príěinnej súvislosti s ich porušením, bude
túto zrášať koordinátor bezpečnosti.

8.4 Zhotovitel' bude zodpovedať za ěistotu a poriadok na stavenisku; áotovitel' odstriáni na vlastné
náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosť.

8.5 Uhradením jednotlivých faktur objednávatelbm neznamená zároveň prevzatie ěasti diela, ktorá je
uvedená v rozpise prác jednotliqých faktúr, zhotovitel' je povinný udržiavať dielo, starať sa o jeho
bezchybný stav k spokojnosti objednávateíaaždo protokolrárneho odovzdania diela.

čl. tx
vÝnonxÉ poDKLADy

9.1 Objednávateí sa zavázuje, že poskytne zhotovitelbvi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolu-
pósobenie, spočívajúce najmá v priebežných konzultáciách počas priebehu qýstavby.

čt. x
zÁvrnnčxÉ usranovnmA

10.1 Zhotoviteť sa zav'ázuje, že nebude prenášať na objednávatel'a svoje závazky voči štátnym orgánom,
samospráve, daňoqým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným
právnickým a fyzickým osobám.

l0.2 Ostatné podmienky avďahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v zmluve, sa budú riešiť
v súlade s Obchodným ziákonníkom,Záů<oně.513/1991 Zb. z. a jeho novelami.

10.3 Neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 - rozpočet diela v súlade scenovou ponu-
kou.

l0.5 Objednávatel'ma právo odstupiť od znluvy z dóvodov podstatného porušenia zmluvy.
10.6 Podstatným porušením zmluvy zo strany áotovitelb sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmá

- porušenietechnologickejdisciplíny,
-, strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť,

l0,7 Učinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doruěenia oznámenia o odstupení druhej zrrrluvnej
strane.



10.8 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona ě. 546/2010 Z. z

10.9 Ak sa akékol'vek ustanovenie tejto ZoD stane neplatným v dósledku jeho rozporu s právnymi
predpismi SR a ES, nespósobí to neplatnosť celej ZoD. Zmluvné strany sa v takomto prípade
zavázujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie noqým
platným ustanovením tak, aby bol zachovaný účel ZoD aobsah jednotlivých ustanovení ZoD.

10.10 Zmluva bude vyhotovená vtroch rovnopisoch; objednávateí obdrží dva rovnopisy a zhotoviteť
jeden rovnopis.

v zámutove, dňa /.!2..{q, I,Q/O v Košiciach, dňa .tr../0..í.qí0

starosta obce zámutov

Za zhotovitel'a :

Ing. Sekerák Peter - konatel'
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