Zmluva

o

dielo

uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. z. v znení jeho neskorších
predpisov podľa §§ 536 - 565 na dodávky stavebných prác

I. Zmluvné strany
1) Objednávateľ: Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 98601 Fiľakovo
Zodp. zástupca: JUDr. Jaromír Kaličiak - primátor mesta
IČO: 00316075, DIČ: 2021115052
Bankové spojenie: OTP banka, a.s., pobočka Fiľakovo, č. účtu: 8174961/5200
2) Zhotoviteľ: Ivan Markotán, Hlavná 10, 98012 Hrnčiarske Zalužany
IČO: 40587134, DIČ: 1032117746
Bankové spojenie: Poštová banka Lučenec, č. účtu: 20224044/6500

II. Predmet zmluvy
Stavebné práce na objekte: MŠ Daxnerova Fiľakovo - izolácia strechy v rozsahu Výkaz
- výmer ( Príloha č. 1).
III. Termín plnenia
1. Termín začatia:
22.8.2011
2. Termín ukončenia:
7.10.2011
Zhotoviteľ odovzdá predmet plnenia formou Preberacieho protokolu.
V prípade dlhodobo zhoršeného počasia je možné po dohode oboch strán termín ukončenia
posunúť, keďže práce vyžadujú určité, technickým predpisom udané, klimatické podmienky.
IV. Cena a platobné podmienky
Cenu za zhotovenia diela zúčastnené strany dohodli podľa zákona č. 18/1996 Zb. z.
o cenách dohodou, v zmysle víťaznej cenovej ponuky zhotoviteľa nasledovne:
cena za materiál spolu:
9 268,37€
cena za prácu spolu:
5 010,00 €
Cena celkom:
14 278,37 €, znížená o poskytnutú zálohu, bude vyplatená do
30 dní od vystavenia faktúry. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je kalkulácia
dohodnutých prác uvedená v cenovej ponuke zhotoviteľa.
V. Dohoda o poskytnutí záloh
Objednávateľ vyplatí zálohu z dohodnutej celkovej ceny vo výške 9 200,00 € na nákup
materiálu potrebného na izoláciu strechy podľa čl. II. Zmluvy, formou úhrady predloženej
faktúry za dodávku materiálu z účtu objednávateľa. Nakúpený materiál z poskytnutej zálohy
sa stáva majetkom objednávateľa. Poskytnutá záloha bude odpočítaná z celkovej ceny
a premietnutá do vystavenej faktúry podľa čl. IV. Zmluvy.

VI. Odstúpenie od zmluvy
1. V prípade, ak na strane jedného účastníka tohto zmluvného stavu dôjde k závažnému
porušeniu podmienok tejto zmluvy, druhá strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy,
pričom všetky jeho náklady vzniknuté z titulu plnenia zmluvy znáša porušiteľ zmluvy.

VII. Dohoda o zmluvnej pokute
1. Pri meškaní zhotoviteľa s plnením zmluvného záväzku, zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu
vo výške 0,03 % z hodnoty zmluvy za každý kalendárny deň omeškania.
2. Pri meškaní objednávateľa s plnením zmluvného záväzku zaplatí objednávateľ zmluvnú
pokutu vo výške 0,03 % z dlžnej sumy, za každý kalendárny deň omeškania.
VIII. Záručná doba
Zhotoviteľ na vykonané práce dáva záruku 10 rokov. Výrobca materiálu dáva na materiál
záruku po dobu 10 rokov.
Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené objednávateľom vlastným zavinením.
IX. Zodpovednosť za vady
1. Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi.
Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením
jeho povinnosti.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie a závady diela bez
zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 15 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
X. Záverečné ustanovenia
1. Práce budú fakturované ihneď po ukončení a prevzatí diela.
2. Pokiaľ si objednávateľ vyžiada zvýšenie, alebo zníženie rozsahu prác oproti dohodnutému
rozsahu, bude spracovaná položkovitá kalkulácia, spracovaný písomný dodatok k zmluve
s upravenou cenou diela.
3. Zmluvné strany si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
pripájajú svoje podpisy. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmluva nadobúda účinnosť podpísaním zmluvnými
stranami.
4. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Jeden rovnopis obdrží objednávateľ
a druhý zhotoviteľ.
Vo Fiľakove, dňa

Ivan Markotán
980 12 Hrnč. Zalužany 10
IČO: 40 587 134
tel: 047 156 72 327

O

Zhotoviteľ:

Príloha č.1

Názov dodávateľa:
IČO:
DIČ:

Cenová ponuka na :
Aktuálna cenová ponuka na izoláciu striech v MŠ na ul. Daxnerovej vo Fiľakove

P o p is práce - materiálu

Izolačná fólia hr. 1,5 mm z PVC-P
Separačná textília 300 g/m2
Poplastovaný plech
Kotvy pre kotvenie fólie
Kotvy pre plechové profily
Detailová fólia
PU tmel
Odvetrací komín
Zálievka

Cena za materiál spolu
Práce
Vyčistenie a opravenie podkladu
Odstránenie starého oplechovania
Montáž oplechovania z popi. plech, profilov
Montáž tepelnej izolácie
Montáž separ. textílie
Montáž izolačnej fólie
Montáž odvetracích komínov
Zhotovenie prechodových detailov
Tmelenie
Zalievanie spojov

Cena za prácu spolu
Cena celkom

množstvo

1072
1000
81,94
3500
2800
9,6
19
29
17,5

M.j.

jedn.cena

spolu

m2
m2
m2

ks
ks
m2

ks
ks
kg

••

20% DPH

Celkom s DPH

