Zmluva o dielo
na realizáciu stavebných prác
„Oprava sociálnych zariadení – detské šatne v objekte krytej plavárne.“
I.
Zmluvné strany:
Objednávateľ:
Obchodné meno
IČO
DIČ
IBAN
BIC
Číslo tel.
Štatutárny orgán
(ďalej len objednávateľ)

: Správa športových zariadení Levice
Ľ. Podjavorinskej 3, 934 27 Levice
: 31196349
: 2021001477
: SK93 3100 0000 0044 4000 1718
: LUBASKBX
: 036/6313502
: Ing. Roman Takács - riaditeľ

Dodávateľ:
Obchodné meno
IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu
Číslo tel., fax
E-mail
Štatutárny orgán
Zapísaný
(ďalej len dodávateľ)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

II.

Predmet zmluvy
2.1

Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác: Oprava sociálnych zariadení
detské šatne v objekte krytej plavárne.
III.

Miesto realizácie a termín plnenia:
3.1
3.2
3.3

Miesto realizácie: Krytá plaváreň v Leviciach
Termín plnenia:
termín začatia prác
: 15.2.2020
termín ukončenia prác
: 30.3.2020
Lehota uvedená v bode 3.2 môže byť upravená z dôvodov takých prekážok, ktoré boli
spôsobené:
3.3.1 - zo strany objednávateľa

3.3.2 - vyššou mocou ( vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy)

IV.

Podmienky pre dodanie stavebných prác:
4.1

Zhotoviteľ je pri uskutočňovaní stavebných prác povinný brať zreteľ na fungovanie prevádzky
krytej plavárne nakoľko táto bude čiastočne prerušená len na nevyhnutný čas na uskutočnenie
búracích prác nie však dlhšie ako 7 dní od začiatku stavebných prác. Pri všetkých ostatných
prácach musí zhotoviteľ dbať na čistotu a neskladovať žiadny materiál v priestoroch, kde sa
bežne pohybujú návštevníci plavárne. Po dohode s prevádzkovateľom je možné využiť čas
mimo bežných prevádzkových hodín plavárne.

4.2

Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu diela zhotoviteľa podľa jeho vlastného uváženia
ako ich počas kontrolných dní určených zhotoviteľom po ich predchádzajúcej vzájomnej
dohode.

V.

Cena diela:
5.1

5.2

Cena za zhotovenie diela podľa časti . činí:

Cena za dodané stavebné práce celkom bez DPH

:.............................

DPH 20%

:.............................

Cena za dodané stavebné práce celkom s DPH

:.............................

Objednávateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi cenu za vykonané stavebné práce po podpísaní
preberacieho protokolu na základe vystavenej faktúry.

VI.

Platobné podmienky a fakturácia:
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Úhradu faktúry uskutočňuje objednávateľ bezhotovostným platobným stykom na účet
dodávateľa uvedenom v záhlaví zmluvy. Objednávateľ bude v platobnom styku používať
variabilný symbol uvedený v príslušnej faktúre.
Dodávateľ vystaví faktúru za dodané práce najskôr po podpísaní preberacieho protokolu diela
ktorú položkovite rozpíše v zmysle výkaz výmer.
Faktúra musí obsahovať predpísané náležitosti podľa platného zákona.
Ak faktúra nebude obsahovať uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju na doplnenie
zhotoviteľovi, čím sa preruší plynutie doby splatnosťi faktúry a nová splatnosť začína plynúť
odo dňa doručenia novej faktúry
Splatnosť faktúry bude 14 dní odo dňa jej vystavenia.
Úhradou sa rozumie pripísanie sumy na účet dodávateľa s uvedením správneho variabilného
symbolu uvedeného na faktúre.
Objednávateľ zadrží 10% z ceny diela do odstránenia vád a nedorobkov zistených pri
preberacom konaní.

VI.

Zmluvné pokuty:
7.1
7.2
7.3

V prípade omeškania platby oproti termínu uvedenom na faktúrede môže zhotoviteľ
žiadať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,01% z ceny za službu za každý deň
meškania.
Ak bude poskytovateľ prác v omeškaní so splnením zákazky, môže objednávateľ žiadať od
zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01% z ceny za službu za každý deň
meškania.
Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase 15 dní od ich reklamovania, je povinný
zaplatiť zmluvnú pokutu z celkovej ceny diela vo výške 0,01% z ceny za službu za každý deň
meškania.

VIII.

Reklamácie:
8.1
8.2
8.3

Zhotoviteľ zodpovedá za to že stavebné práce v zmysle predmetu tejto zmluvy sú vykonané
riadne v súlade so zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.
Záručná doba diela je 36 mesiacov a začína plynúť odovzdania diela objednávateľovi počas
záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne
odstrániť vady diela.
Zhotoviteľ je povinný reklamáciu prešetriť a najneskôr do 15 dní odo dňa obdržania
reklamácie a písomne oznámiť odberateľovi, ktorý podal reklamáciu výsledok šetrenia. Ak
bola reklamácia oprávnená je zhotoviteľ povinný okamžite zjednať nápravu.

IX.

Ukončenie a zánik zmluvy:
9.1.
9.2.

Zmluva zaniká po uplynutí zmluvne dohodnutého času dodania predmetu zmluvy.
Zmluvu možno ukončiť na základe dohody zmluvných strán, k platnosti sa vyžaduje písomná
forma.
X.

Záverečné ustanovenia:
10.1
10.2

10.3
10.4

Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného
zákonníka.
Zmena identifikačných údajov zmluvných strán ako sú napríklad: číslo účtu, zmeny útvaru
zodpovedného za uzatvorenie a plnenie zmluvy alebo zmena oprávnených osôb sa nebudú
považovať za zmeny vyžadujúce uzavretie dodatku k zmluve. Zmluvná strana dotknutá
zmenou, je povinná zmeny týchto údajov písomne oznámiť druhej zmluvnej strane bez
zbytočného odkladu, doporučenou zásielkou zaslanou druhej zmluvnej strane na adresu jej
sídla.
Žiadna zo zmluvných strán nemôže postúpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti
vyplývajúce zo zmluvy ako celok, alebo ich časť, bez predchádzajúceho písomného súhlasu
druhej zmluvnej strany na tretiu osobu.
Ak by akékoľvek ustanovenie zmluvy bolo, alebo sa stalo neplatným, alebo právne
nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť alebo vymáhateľnosť ostatných
ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že takéto neplatné alebo
nevymahateľné ustanovenie nahradia platným alebo právne vymáhateľný ustanovením.

10.5
10.6
10.7

Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami, ktoré budú označené
poradovými číslami a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán
a účinnosť po jej zverejnení na webovom sídle odberateľa.
Zmluva je vypracovaná v 4 exemplároch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva
poskytovateľ prác.

V Leviciach, dňa ..............................

...........................................................
za objednávateľa

V ..........................., dňa ............................

.............................................................
za dodávateľa

