
ZMLUVA 0
DIELO

č.
06/2017

uzavretá podľa § 561  0bchodného
zákomĺka

Objednávateľ:      Obec Rudňany
Rudňany 234, 053 23 Rudňany
Tel: +42153 4499102

e-mail : obec@rudnany. sk
IČO: 00329533
DIČ: 2020717842
banka VÚB, a.s., Spišská Nová Ves
IBAN:     SK03 0200 0000 0000 2412 05

Obstarávatel':         Základná škola Rudňany, Zimné 96, 053 23

?äsoť3:n5Z,3T2g.PeterFischer
Bankové spojenie :VÚB a.s., pob. Spišská Nová Ves
Číslo účtu :  1634265056/0200

Zhotovitel':

a

Status Media s.r.o.
Ferka Urbánka 25
Spišská Nová Ves, 052 01
IČO: 36603597
Bankové spojenie: TATRA banka, a.s.
IBAN: SK 1011000000002626841222

1. Predmet
zmluvy

1.1 Zákazka pozostáva:

Demontáž starého oplotenia v dĺžke 184 m, montáž oplotenia zo zváraných panelov DELFÍN

PANEL rozmer 2500x2000x5 mm v dĺžke 184 m. Vyhĺbenie  rýh rozmeru 500x500x500 mm,

betónovanie  stĺpov oplotenia betónom triedy 815,   dodávka a montáž brány rozmeru  1500

mm, dodávka a montáž brány rozmeru 2x 2000 mm.

Akcia: Základná škola Rudňany



11. Termín realizácie

11.1.  Realizácia predmetu tejto zmluvy o dielo bude prebiehať v termĺne od  1.11.2017
do   30.11.2017.

111. Cena diela

111. 1 . Cena diela zahŕňa:
-demontáž starého oplotenia v dĺžke l84 m
-    montáž oplotenia zo zváraných panelov DELFÍN PANEL rozmer 2500 x 2000 x 5 mm

v dĺžke 1 84 m.
-    vyhĺbenie  rýh rozmeru 500x500x500 mm
-betónovanie stĺpov oplotenia betónom triedy 815
-dodávka a montáž brány rozmeru l500 mm
-    dodávka a montáž brány rozmeru 2x 2000 mm

24 840,00 €
4 968.00€

29 808,00 €

Cena diela celkom bez DPH:
DPH 20%

Celková cena s DPH

Slovom: Dvadsaťdevät'tisíc osemstoosem eúr

Záverečné, konečné fáktuovanie bude vykonané na základe skutočne položených výmer a
skutočných nákladov.

IV. Fakturovanie a platenie

IV.1. Objednávateľ prehlasuje , Že má zaistené finančné prostriedky na úhradu celého diela.

IV.2. Obj ednávatel' nepo skytne zhotoviteľovi Žiadnu finančnú zálohu.

IV.3. Celkové finančné vysporiadanie  medzi objednávateľom a zhotoviteľom prebehne na
základe fiáktúry(daňového dokladu) vystavenej zhotoviteľom po skončenĺ prác so
splatnost'ou do  10 dnĺ.

IV.4. Objednávateľ súhlasĺ so zmluvnou pokutou vo výške 0,05% z fákturovanej čiastky za
každý deň omeškania po temĺne splatnosti, ktorá môže byt' uplatnená zo strany
zhotoviteľa.

IV.5. Zhotoviteľom dodaný materiál je majetkom zhotovitel'a až do úplného finančného
vyrovnania zo strany obj ednávateľa.



V. Záväzlq7 objednávatel'a

V.1. Objednávatel' je povinný odovzdat' protokoláme stavenisko- pracovisko a to v stave
zodpovedajúcom projektovým podmienkam, bez nárokov tretích osôb, v temíne podl'a
dohody.

V.2. Objednávatel' je povinný umožnit' vstup pracovníkom zhotoviteľa na pracovisko podľa
potreby.

V.3 . Objednávatel' je povinný zabezpečiť v blízkosti pracoviska uzamykateľnú miestnost' na
uloženie materiálu a pracovného náradia zhotoviteľa.

VI. Záväzlqr zhotovitel'a

VI.1.  Zhotoviteľ je povinný upozomiť objednávatel'a bez zbytočného odkladu na nevhodnú
povahu vecí prevzatých od objednávatel'a alebo pokynov daných mu objednávatel'om
k vykonaniu diela.

VI.2. V pripade nedodržania termĺnu dokončenia diela zo strany zhotoviteľa bez viny
objednávateľa , súhlasĺ zhotoviteľ so zmluvnou pokutou vo výške 0,05% z celkovej
ceny diela za každý deň omeškania.

VII. Vykonanie diela

VII.1. Vykonanie diela, jeho odovzdanie a prevzatie sa uskutoční podľa § 550 a §559
0bchod-ného zákonnĺka, osobitn]h protokolom s pripoj eným súpisom prípadných
drobných porúch a nedorobkov  a s temĺnom ich odstránenia , podpísanýni
oprávnenými zástupcami zmluvných strán

VII.2. Pri odovzdávaní a preberanĺ diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi doklady,
ktorými preukáže kvalitu použitých materiálov a výrobkov.

VIII. Zodpovednost' za nedostat]qr

VIII.1. Platĺ ustanovenie § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.

VIII.2. Zhotoviteľ preberá záruku za kvalitu a vlastnosti diela po dobu 36 mesiacov odo dňa
protokolámeho odovzdania diela do uŽívania. V prípade reklamácie je zhotoviteľ po-
vinný reklamačnú chybu odstrániť do 21 dní od jej nahlásenia bez ohľadu na dôvod
vzniku chyby diela. V prípade , Že túto chybu nezavinil má zhotoviteľ nárok na
úhradu nákladov s týn spojených

IX. Záverečné dojednania
IX.1. V pripade odstúpenia od zmluvy v priebehu stavby zo strany objednávateľa má zhotovi-

tel' nárok na úhradu prevedených prác a preukázatel'ne vzniknutých Škôd.
K.2. Na zvýšené náklady, ktoré by sa mohli vyskytnúť v priebehu prác je zhotoviteľ povinný

objednávateľa vopred upozomiť a po odsúhlasení zápisom v stavebnom dennĺku a
predloženĺ potrebných dokladov budú nárokované zhotoviteľom.

ĽX.3. V prípade, ktoré  táto zmluva nerieši , platia prislušné ustanovenia Obchodného
Zákonníka.

IX.4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana dostane  po jednom
exemplári.

IX.5  K zmene tejto zmluvy môže dôjsť na základe oboj stranne odsúhlasenej pĺsomnej
Zmeny.

IX.6. Podpísaný zástupcovia oboch zmluvných strán prehlasujú, že sú oprávnenĺ k podpísaniu
tejto zmluvy.



V Rudňanoch, dňa: 31.10.2017

Za obj ednávateľa

Základnä škola Rudňany
Zimné 96

053 23  Rudňany
TEL.:  053/ 4499105
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Ján Šarisky -majiteľ fimy

Za zhotoviteľa


