.. OPRAVA DOMU SMÚTKU PAVLOVCE (BUDOVY súp. č. 201)"

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka
/ § 536 a nasl. z.ákona č.5 l3/1991 Zb./
Číslo : 19-06-0018

Článok 1. Zmluvné strany.
1.1. Objednávatel'
Splnomocnený zástupca
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu (IBAN)
Kontakt
E-mail

Obec Pavlovce
Obecný úrad Pavlovce č.143
094 31 Hanušovce nad Topľou
Ing. Jozef Kočiš, starost.a obce,
00 332 658
2020630293
VÚB, a.s.
SK96 0200 0000 0034 6319 4554
+421 574452 23 22
obecpa\ lovce@gmail.com

(,,ďalej iba objednávateľ")

1.2. Zhotoviteľ
Splnomocnený zástupca
Oprávnený rokovať vo veciach
-zmluvných
- technických
IČO
DIČ
IČDPH
Kontakt
Bankové spojenie
Číslo účtu
E-mail
Zapísaný

(,, ďalej iba zhotoviteľ")

C.M.R. Slovakia s.r.o.
Bardejovská 13 ,
080 06 Prešov - Ľubotice
Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
Ing. MilanDreveňák. konateľ spoločnosti
Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
lng. MilanDreveňák, konateľ spoločnosti
31 721 079
2023957881
SK2020524000
051/748 05 31
UniCredit Bank Slovakia a.s.
6620753027/1111
cmrla),cmr.sk
Okresný súd Prešov, Obchodný register,
Oddiel Sro, Vložka číslo: 2796/P

,.OPRAVA DOMU SMÚTKU PA VLOVCE (BUDOVY súp. é. 201)

1.3. Zmenu osôb uvedených v bodoch l. l. a 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným
listom.
1.4. Zmluvné strany uz.atvárajú na stavebnú akciu: OPRAVA DOMU SMÚTKU
PA VLOVCE (BUDOVY súp. č. 201) zmluvu o dielo, v súlade s postupom zadávania
zákaziek s nízkou hodnotou, podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Článok II. Predmet plnenia.
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo
OPRAVA DOMU SMÚTKU PA VLOVCE (BUDOVY súp. č. 201)
• podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2.2. Objednávateľ sa zaväzuje:
• dielo zhotovené v súlade so zmluvou, prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa
platobných podmienok v článku V. zmluvy.
2.3.Dielo pozostáva z prác uvedených vo výkaze- výmer.

Článok Ill. Čas plnenia.
3.1. Zhotoviter sa zaväzuje:
3. l .1. Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: do 60 kalendárnych dní, odo dňa prevzatia
staveniska
3.1.2. Vypracovať vecný, časový a :finančný harmonogram postupu prác v členení podľa
stavebných oddielov na základe triednika stavebných konštrukcií a prác.
3.2. Objednávateľ sa zaväzuje:
3.2.1. Odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie: do termínu odovzdania staveniska
3.2.2. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych chýb a
nárokov tretích osôb do 3 pracovných dní od účinnosti zmluvy o dielo.
3.2.3. Určiť odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznačiť existujúce podzemné
vedenia v priestore staveniska, vyznačiť hranice staveniska a určiť miesto odvážania
stavebného odpadu, v termínoch, ktoré budú dohodnuté v zápise pri odovzdaní a prevzatí
staveniska
Článok IV. Cena diela.
4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. zmluvy je stanovená
dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v
platnom znení a je to cena maximálna, ktoní nie je možné prekročiť.
4.1. L Cena za dielo môže byť zmenená iba písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán vo
forme samostatného podpísaného dodatku k tejto zmluve a to len prípade rozšírenia (viac
práce) alebo zúženia (menej práce) rozsahu predmetu plnenia, dohodnutého v tejto zmluve,
písomne požadovaného objednávateľom osobitným listom alebo zápisom v stavebnom
denníku.
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4.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. ll. je:
Cena spolu
základ ceny pre DPH:
DPH20%
Celková cena spolu s DPH:

72 857,34 EUR
14 571,47 EUR
87 428,81 EUR

4.2.l Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky. Do ceny je možné premietnuť v súlade so
znením § 549 Obchodného zákonníka po obojstrannom potvrdení dodatku ku zmluve aj
zmeny, uvedené v bode 4.1. l . zmluvy.
4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od
dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie
staveniska.
4.3. Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a /alebo zvýšenie/
zníženie rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané a boli odsúhlasené
projektantom. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom
alebo osobami. za ktoré je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na
vlastné náklady.
Článok V. Platobné podmienky, fakturácia.

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú
zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:
5.1.1 Práce budú fakturované na základe zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných
prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s
ponukovým rozpočtom.
5.1.2. Overenie vykonaných prác vykoná odborný technický dozor objednávateľa
a autorizuje objednávateľ do 5 pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak
má súpis prác chyby, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
5.1.3. Splatnosť faktúr je max. 30 dni. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania
prostriedkov z účtu objednávateľa
5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou - z.ákon č. 222/2004 Z. z..
o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 3 originálnych
výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:
• číslo faktúry resp. daňového dokladu
• označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
• ]ČO a DIČ zhotoviteľa, IČO objednávateľa
• označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu
• miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
• číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
• zdaniteľné obdobie
• deň odoslania a deň splatnosti faktúry
• fakut rovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu po
objektoch
• pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa

