Zmluva o dielo č. Z20157400_Z
Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Obec Rudňany

Sídlo:

234, 05323 Rudňany, Slovenská republika

IČO:

00329533

DIČ:

2020717842

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK 0302000000000024120592

Tel:

0534499102

Dodávateľ:
Obchodné meno:

STRABAG s.r.o.

Sídlo:

Mlynské Nivy 61/A, 82518 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

17317282

DIČ:

2020316298

IČ DPH:

SK2020316298

Číslo účtu:

SK5411110000001423110003

Tel:

00421232621003

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Kľúčové slová:

oprava ciest, obnova povrchu vozoviek, oprava komunikácie, oprava poškodenej cesty, stavebné
práce
45233223-8 - Obnova povrchu vozoviek; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu);
45233142-6 - Práce na oprave ciest
Stavebná práca; Služba

CPV:
Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Oprava miestnych komunikácií spočíva v súvislej povrchovej oprave dvoch na seba napojených obojsmerných
asfaltovaných komunikácií.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Zarezať kryt vozovky z asfaltového betónu na všetkých prípojných
komunikáciách hr. cca 50 mm
Odfrézovať existujúcu asfaltobetónovú vrstvu hr. 50 mm

m

80

90

m2

6900

7000

Odstrániť asfaltobetónovú vrstvu pri všetkých šachtách, poklopoch,
vpustiach a iných zariadeniach na vozovke
Očistiť plochu zametacím vozidlom (strojom)

ks

8

10

m2

6900

7000

Naniesť penetračný náter pod obrusnú vrstvu - spojovací postrek PS,
m2
CBP 0,5 - 0,7 kg/m2 (aj na boky existujúceho zarezaného asfaltu)
Položiť obrusnú asfaltobetónovú vrstvu ACo 11, PMB 45/80-75, I, 50 hr. m2
50 mm a jej uvalcovanie na predpísanú mieru zhutnenia

6900

7000

6900

7000
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Presne

Aplikácia pružnej asfaltovej zálievky v miestach napojení ako aj pri
poklopoch, vpustiach a ostatných zariadeniach.
Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok a pod. v asfalt.krytoch do 2 m2

m

90

100

ks

10

15

Realizácia vodorovného dopravného značenia: V1a (pozdĺžna súvislá
čiara)
Realizácia vodorovného dopravného značenia: V6a (priechod pre
chodcov) s podfarbením červenou farbou
Realizácia vodorovného dopravného značenia: V5c (priečna súvislá
čiara s nápisom „STOP“)
Realizácia vodorovného dopravného značenia: V11a (zastávka
autobusu)
Dočasné dopravné značenie počas výstavby

m

970

1000

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Prvá komunikácia

šírka je rôzna (od 6,0 do 10,0 m), dĺžka 630 m, celkom 5062
m2
šírka je rôzna (od 3,5 do 4,0 m), dĺžka 513 m, celkom 1820
m2

Druhá komunikácia

2.4

ks

2

ks

1

ks

2

súprava

1

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy
V cene diela musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s prácami, službami, dodávkou materiálu a odvozom a likvidáciou odpadu.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa čl. XI Všeobecných zmluvných podmienok Trhoviska zákona o účtovníctve
č.431/2002 Z.z. a bankové spojenie oboch zmluvných strán vo forme IBAN.
Bankové spojenie Dodávateľa uvedené na faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením uvedeným v zmluve. V opačnom prípade
je Objednávateľ oprávnený uhradiť fakturovanú sumu na bankové spojenie uvedené na faktúre.
Objednávateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú uvedením nesprávneho bankového spojenia Dodávateľa na faktúre alebo v zmluve.
V prípade, ak z takého dôvodu vznikne škoda Objednávateľovi, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nárok na náhradu škody u
Dodávateľa v plnom rozsahu.
Fakturovanie za prevedené práce bude v dvoch etapách po prevzatí realizovaných prác - podľa technickej špecifikácie zákazky.
Lehota splatnosti faktúr je 30 (tridsať) dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi, pričom za deň splnenia peňažného záväzku sa
považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.
Pokiaľ posledný deň lehoty splatnosti pripadne podľa slovenského kalendára na deň pracovného voľna, pokoja alebo sviatok, za
posledný deň lehoty splatnosti sa považuje najbližší pracovný deň.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Spišská Nová Ves

Obec:

Rudňany

Ulica a číslo:

Rudňany 234
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3.2

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
1.6.2015 8:24:00 - 30.6.2015 8:24:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

m2

Množstvo:

7000,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.2, účinná zo dňa 10.3.2015, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 86 457,23 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 103 748,68 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno
vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 20.5.2015 8:27:01
Objednávateľ:
Obec Rudňany
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
STRABAG s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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