
zmluva o dielo

Zmluvné strany

Obiednávateť:
obec Radimov
sídlo: Radimov 44, 908 47, Radimov
zastúpená: ing. Ján Provazník
]CO:00309893
DlČ: 2O21Og3877
e-mail : sta rosta@rad imov. sk
č. tel.: 091 1083938
webové sídlo: www.radimov.sk

Zhotovite!':
Obchodné meno a sídlo: REHUŠ s.r.o.
zastúpený: Štefan Rehuš
lCO: 45249113
DlČ : 2022902816
lč opH : St(2O229o2816
bankové spojenie: SK92 0900 0000 0051 309't 6458
telefón: 0903407322
E-mail : stefan@rehus.eu
webové sídlo: www, rehus.eu

ll. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy bude závázok zhotoviteía vykonať pre objednávateía
stavebné práce s názvom: Radimov - stavebné úpravy budovy Hasičskej
zbrojnice (ďalej len ,,dielo") podta dohodnutých podmienok a závázokobjednávateía
riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatit'zhotovitefovi dohodnutú cenu diela.

2. ZhotoviteÍ sa zaviaže vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť podla ponuky a rnýsledku z verejného obstarávania, ktorá bude tvoriť
Prílohu Č. 1 zmluvy, v zmysle všeobecných technických podmienok na stavbu a
podía platných STN EN a všeobecne závázných právnych predpisov.
Rozsah vykonávaného diela je definovaný:
a) realizaČnou projektovou dokumentáciou, ktorá bola poskytnutá zhotoviteíovi ako
súČasť podkladov pri zadávani zákazky s nízkou hodnotou (civilná), ktorej uýsledkom
je uzatvorenie tejto zmluvy.
b) zhotovitet je povinný vykonať aj všetky ďalšie výkony a činnosti potrebné na to,
aby objednávateí mohol dielo použiť na plánovaný účel. Zhotoviteí týmto zároveň
potvrdzuje, že je mu známy účel, na ktoný sa dielo zhotovuje;
specifikácia a rozsah diela sú stanovené v prílohe č. 1, ktorá tvorí nedeliteínú súčasť
tejto zmluvy o dielo.
Zhotoviteí potvrdzuje, že riadne skontroloval všetky podklady prevzaté od



objednávateía a na ich základe bude dielo zhotovovať. Zhotovitel vyhlasuje, že mu je
známy rozsah dohodnutých plnení, situovanie, stav a dopravná prístupnosť
staveniska. Zhotovitel zároveň potvrdzuje, že sa nemóže odvolávať na chybu,
opomenutie alebo konanie v omyle, prípadne na to, že niektoré plnenia nie sú
uvedené v zmluve, pokiaí tieto chyby alebo omyly nespósobil rnýlučne objednávateí
svojim úmyselným konaním.

ll!. Miesto a čas vykonania diela

1 Zhotovite] sa zavázuje vykonať pre objednávateía dielo v požadovanom
rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateíovi v dohodnutom čase a mieste.

2. Miesto realizácie diela: Radimov

3. Termíny realizácie diela budú:
a) začiatok realizácie:7 ,5.2018
b) dokončenie realizácie kompletnej stavby: 15,7,2018

5. V prípade, že zhotoviteí vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zavázuje sa
objednávateí riadne zhotovené dielo prevziať ďl v skoršom ponúknutom termíne,

lV. Gena za dielo

1. Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so
zákonom č. 1811996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č.
87/1996 Z. z, v znení neskorších predpisov a je špecifikovaná v rozpočte diela
(ocenenom vykaze výmer) vypracovanom zhotoviteíom, ktoný tvorí prílohu č. 1 k
zmluve.

2. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá vo r4ýške:

cena bez DPH 33 500,43 EUR
DPH vo výške 20% 6 700,09 EUR
cena s DPH 40 200,52 EUR
(cena celkom s DPH , ktorú uchádzač ponúka )

3. V cene za dielo sú zahrnuté všetky práce, dodávky a služby súvisiace s
realizáciou diela a vyplývajúce pre zhotoviteía zo zmluvy,



V. Platobné podmienky

1. Objednávateí neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.
Faktúry musia byť vystavené v súlade so skutočne zrealizovanými prácami a v
súlade s dohodnutými jednotkouými cenami určenými v prílohe č. 1 rozpočet diela
(ocenený výkaz výmer). Tomu bude predchádzať stavebným dozorom odsúhlasený
a potvrdený súpis skutočne realizovaných prác,

2, Faktúra bude predkladaná na úhradu v dvoch vyhotoveniach. Prílohou faktúry
bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený zhotoviteťom
a oprávnenou osobo u objed návateía (techn ickým dozorom objed návateía ).

3. Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku,

4, Lehota splatnosti faktúr bude do 30 dní od prevzatia faktúry objednávateíom.

5. Jednotlivé faktúry musia spínať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71
ods. 2 zákona č. 222l2OO4 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov.

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v
predchádzajúcom bode, objednávatet bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteíovi na
doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry
objednávateíovi.

7, V prípade, ak zhotovitef čast'diela bude realizovať subdodávateími, je povinný
do 20 dní po obdžaní úhrady faktúry objednávatelom, predložiť písomné potvrdenie
subdodávateía, že si voči nemu zhotoviteí splnil finančné závázky v rozsahu
vykonaných prác, a že voči nemu nemá žiadne závázky vyplývajúce z realizácie
diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy. V prípade, ak zhotovite[ v stanovenej lehote
túto skutočnosť objednávateíovi nepreukáže, objednávateí pozastaví úhrady faktúr v
prospech zhotoviteía až do doby sp|nenia tejto povinnosti.

Vl. Všeobecné podmienky diela

1, Zhotoviteí sa zavázuje, že pri realizácií diela zabuduje len také výrobky a
zariadenia, ktoré sú zbavené práv tretích osób.

2. zhotoviteť je zodpovedný v plnom rozsahu za škodu na majetku
objednávatela, ktorú spósobív súvislosti s realizáciou diela.

3. ZhotoviteÍ sa zavázqe vyzvať objednávatela na kontrolu všetkých prác, ktoré
majú byť zakrylé alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri pracovné dni vopred,
Ak objednávatel nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteí oprávnený
pokraČovat v realizácii diela. V prípade, že objednávatel bude dodatočne požadovať
odkrytie týchto prác, bude zhotovitel povinný odkrytie vykonať na náklady
objednávateťa. Pokiaí sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne
vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotovitela.



4. Zhotoviteí sa zavázuje vyzvať objednávateťa minimálne 2 pracovné dni vopred
na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať.

5. Kontrolu práv za qbiednáyateía bude vykonávať oprávnená osoba
objednávater"hj,,:hlrt.ti. stavebnýdozoiobjednávateia.

/
6. Zhotovitet je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné
certifikáty, osvedčenia o zhode.

7, Zhotoviteí je povinný viesť stavebný denník podía stavebného zákona.

8. Funkciu stavbyvedúceho bude ako oprávnená osoba vykonávať Jozef Šild

9. V prípade, že príde k zmene osoby stavbyvedúceho, zhotoviteí je povinný
oznámiť túto skutočnosť objednávateíovi bez zbytočného odkladu.

10. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých
skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záváznými normami a projektovou
dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteí a predloženie dokladov o úspešnom
vykonaní týchto skúšok.

11, Zhotoviteí bude informovať objednávateía o stave rozpracovaného diela na
pravidelných poradách, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateía
minimálne raz za 2 týždne,

12. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne
záváznými technickými normami a predpismi.

,t3. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

14. Zmluvné strany spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí diela ihneď po skončení
stavebných prác a dodávok na základe písomnej výzvy zhotoviteía.

15. Objednávatel bude oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo
nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky,
ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, až do ich odstránenia.

V!!. Záruěná doba a zodpovednost'za vady

1. Záručná doba diela bude 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela
objednávateíom. V záručnej dobe musí dielo vykazovat' kvalitatívne vlastnosti a
prevádzkovú spósobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu
poveternostných podmienok.

2. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne
využívané z dóvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka,



3. Zhotoviteť bude zodpovedať za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho
odovzdania objednávateťovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela, bude
zodpovedat'zhotoviteí iba vtedy, ak boli spósobené porušením jeho povinností.

4, Zhotoviteť bude počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje
záruka, odstrániť bez zblrtočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak
na jej odstránenie vzhíadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný
dlhší čas, O termíne odstránenia vady dlhšom ako 7 pracovných dní od prevzatia
oznámen ia, bude zhotovitel povinný objed návatela p ísom ne i nformovať,
5. V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s
odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteí.
6. Zhotoviteí bude povinný vypracovat'protokol do 7 pracovných dní od prevzatia
oznámenia objednávateťa o vade. V protokole bude uvedený spósob a termín
odstránenia vady, či zhotovitel uznáva svoju zodpovednosť a predÍženie záručnej
doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné prediženie týka.

7, Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteí novú
záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

V!!!. Sankcie

1, V prípade omeškania zhotovite[a s odovzdaním diela alebo jeho časti podía
dohodnutých termínov z dóvodu na strane zhotoviteía bude zhotoviteí povinný
zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 30,- € (minimálne 30 €) za každý
deň omeškania.

2. Za neuvoJnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskoný nástup na
odstránenie vád diela bude zhotoviteí povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú
pokutu vo uýške 30,- € (minimálne 30,- €)zakaždý deň omeškania.

3. V prípade, že uchádzač bude navrhovať sankciu za omeškanie objednávatela
so zaplatením ceny diela, móže navrhnúť iba úrok z omeškania, nie zmluvnú pokutu,
v nasledovnom znení:,,V prípade omeškania objednávateía so zaplatením ceny diela
bude zhotoviteí oprávnený účtovat'objednávateťovi úrokz omeškania vo výške 0,02
% (najviac 0,02 o/o 

) z nezaplatenej ceny diela za každý deň omeškania.

lx. osobitné ustanovenia

1, Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vZ'ah móžu skončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) výpoveďou zo strany objednávatela bez uvedenia dóvodu,
c) odstúpením od zmluvy z dóvodov porušenia podstatných ustanovení zmluvy
ktoroukoívek zo zmluvných strán.
Podstatným porušením bude nedodžanie požadovaných technických podmienok pre
realizáciu stanovených technických podmienok prác vyplývajúcich z projektu stavby



2. VýPovedná lehota bude 1 mesiac a začne plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede zhotoviteíovi.

3. Odstúpenie musí byt' písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia
druhej zmluvnej strane.

4. Za porušenie podstatných ustanovení zmluvy sa bude považovať okrem
poruŠenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotovitelom
spočívajúce:
a) v omeŠkaní zhotoviteía s dokončením a odovzdaním diela o viac ako 15 dní,
b) v nedodžaní a nepreukázaní kvality diela počas

5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie
diela z dÓvodov na strane objednávatela zaplatí objednávatel zhotoviteíovi skutočne
vynaložené náklady.

6. ZhotoviteÍ sa zaviaže, že v prípade, ak ako dodávatet predmetnej zákazky
bude potrebovať narnýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej ákazky, v takom
Prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané
v mieste reallzácie predmetnej zákazky (obec, okres, kraj). Forma zamestnania
týchto osób nie je určená.

x. závereěné ustanovenia

1, Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie troch (3) mesiacov
odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.

2. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokial nie sú stanovené touto
zmluvou, sa riadia obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

3. Akékoívek zmeny a dodatky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných
dodatkov potvrdenými obidvoma zmluvnými stranami.

4, Obidve zmluvné strany sa zavázujú ohlásiť všetky zmeny údajov dóležitých
pre plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

5. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktoných si po jej
podpise štyri ponechá objednávateí a dve zhotoviteí.

6. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že zmluva nebola uzavretá v
tiesni, za nápadne nernýhodných podmienok, že jej jednotlivým ustanoveniam
Porozumeli, tieto sú prejavom ich vážnej a slobodnej vóle a zaváz$ú sa ich
dobrovoťne plniť.

7, Táto zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na
webovom sídle verejného obstarávatela.



8. Objednávateí má právo bez sankcií odstúpiť od zmluvy bez udania iného
dÓvodu v nadváznosti na doručenie správy z kontroly príslušného verejného
obstarávania, ktorou Riadiaci orgán neschváli predmetné verejné obstarávanie, ak
ešte nedošlo k plneniu Zmluvy,

Prílohami tejto zmluvy budú:
a) špecifikácia, rozsah dodávok a prác, rozpočet ako prí|oh a č. 1 ,

V Senici, dňa 30.04.2018

Železničná 1524, 905 0í Senica
lčO: 452491t 3 DlČ: 2022902816

lč optt: sla0229o2El§ a)

n EziiÚŠ"*$:J.o.

V Senici, dňa 30.04.2018


