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ZMLUVA O DIELO č. 4/2012
uzavretá podla ust. §536 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ

STRANY:

1. Obchodné meno: Obec Nový Ruskov
So sídlom: ul. Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
IČO: 00331 791
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 8124-622/0200
Zast.: Ing. lán Borovský - starosta obce
/ďalej len "objednávate/"/

a
2. Obchodné meno: SCHOTT, s.r.o.
So sídlom: Orechová 6, 086 01 Bardejov - Bardejovská Nová Ves
IČO: 36 449 598
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Bardejov
Číslo účtu: 1486835255/0200
/ďalej len "zhotovite/"/

Čl. l
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O DIELE

1. Názov diela: Rekonštrukcia chodníka
2. Miesto dodávky diela: Vel'ký Ruskov
Čl. II
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotovitel'a vykonať rekonštrukčné práce chodníka, t.j. osadenie
chodníkového obrubníka v dlžke 230 m vrátane osadenia obrubníkov vjazdov /typ obrubníka A 1-15
100x15x30/, vyhotovenie podkladu zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 50
mm o dlžke 301,50m a šírke l,5m. Vyhotovenie podkladu z prostého betónu tr. B 7, 5 hr. 100 mm o dlžke
301,50 m a šírke 1,5 m.

2. Objednávatel' sa na základe zmluvy o dielo zaväzuje, že za riadne ukončené dielo zaplatí zhotovitel'ovi
dohodnutú cenu.
Čl. III
DOBA PLNENIA
1. Zhotovitel' sa zaväzuje zhotoviť dielo v celom rozsahu v dohodnutom čase:
1.1. Termín začatia prác: 20.08.2012

1.2. Termín dokončenia prác: 15.09.2012

2. Dodržanie doby plnenia zhotoviteľom
dohodnutou v tejto zmluve.
3. Po dobu omeškania objednávateľa

je podmienené

s poskytnutím

riadnou

súčinnosti

a včasnou súčinnosťou

nie je zhotoviteľ

objednávatel'a

v omeškaní

s plnením

záväzku vykonať dielo.

ČI. IV
CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa v súlade s platným cenovým predpisom
vykonanie diela je: 6.955,35.-€
(vrátane DPH)

dohodli,

že dohodnutá

cena za

2. Cena, určená podľa predchádzajúceho odseku zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s vykonaním
diela, ktoré zhotoviteľ v priebehu vykonávania diela bude povinný pre jeho úspešné vykonanie a dokončenie
vynaložiť vrátane doplnkových materiálov, prepravy na miesto.
3. Dodatočné zvýšenie ceny nie je možné.
4. Objednávatel'

uhradí dohodnutú cenu na základe vystavenej faktúry, ktorú je zhotoviteľ oprávnený
doručiť objednávatel'ovi po podpísaní preberacieho protokolu do 30 pracovných dní. Cena diela bude
uhradená prostredníctvom
bankového prevodu na bankový účet zhotoviteľa
č.1486835255/0200
(uvedený na faktúre), vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s (banka uvedená na faktúre). Pokiaľ
zhotoviteľ uvedie na faktúre iný bankový účet a objednávatel'a výslovne upozorní na zmenu bankového účtu,
zaväzuje sa objednávateľ uhradiť cenu diela na bankový účet, uvedený vo faktúre.

ČI.V
PRÁVA A POVINNOSTI

ZMLUVNÝCH STRÁN PRI VYKONÁVANÍ

DIELA

1. Objednávatel' je oprávnený kontrolovať dielo v každej fáze jeho vykonávania.

2. Dielo alebo jeho časť vykazujúcu preukázatel'ný nesúlad s pokynmi objednávateľa,
na žiadosť objednávateľa v primeranej lehote odstrániť,
neprevzatie a teda ani na nezaplatenie faktúry.

nekvalita v akomkol'vek

je zhotoviteľ povinný
zmysle je dôvodom na

ČI. VI
VYKONANIE DIELA

1. Záväzok zhotovitel'a vykonať dielo je splnený jeho riadnym
ukončené, ak nebude mať pri prevzatí nedorobky a nedostatky.

ukončením.

Dielo sa považuje za riadne

2. Objednávatel' sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať, zaplatiť zhotovitel'ovi cenu diela spôsobom
dohodnutým v tejto zmluve a poskytnúť zhotovitel'ovi potrebné spolupôsobenie pri plnení tejto zmluvy.
3. V prípade, že objednávatel'
stanoviská a ich odôvodnenie.

odmietne

dielo prevziať,

spíšu obe strany zápisnicu, v ktorej

uvedú svoje

