Z M LU VA

O

DIELO

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákona č. 513/1991 Zb. z.
ČLÁNOK I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1.

Objednávateľ: Technické služby Mesta Svit
Štúrova 87, 059 21 Svit
IČO: 00 186 864
DIČ“ SK 202 121 2545
Zastúpený: Ing. Július Žiak – riaditeľ
Bankové spojenie: VÚB, a. s. Svit
Číslo účtu: 24727-2562/0200

1.2.

Zhotoviteľ:

PETROSTEYT
Šrobárova 2676/28, 058 01 Poprad
IČO: 37 747 649
DIČ: 102 001 3577
Zastúpený: Peter Gaži
Bankové spojenie: ČSOB, a. s. Poprad
Číslo účtu: 4011020136/7500
ČLÁNOK II.

2.1 Predmetom zmluvy je: „Oprava kolumbárií mestského cintorína“.
2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, za ktoré v plnom rozsahu
zodpovedá.
ČLÁNOK III.
TERMÍN PLNENIA
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 90 kalendárnych dní od podpisu zmluvy.
ČLÁNOK IV.
DOJEDNANÝ ROZSAH DIELA
4.1 – Odkop zeminy nad stávajúcu izoláciu min. - 40 cm pod jej úroveň.

- Prekrytie novou zvislou izoláciou /kotvenie, lepenie, tmelenie/ s následným zásypom
a terénnou úpravou.
- Odstránenie min. ½ hĺbky tehlovej výplne pilierov v počte 21 ks.
- Fixácia s odpadnutých betónových panelov na kalibračný rozmer s doplnením
polystyrénových výplní.
- Vytmelenie všetkých špár od bočnej aj zadnej konštrukcie.
- Náter vnútorných častí buniek exteriérovou farbou.
- Osadenie zvislých prekrývajúcich panelov po odstránení tehlovej výplne, chýbajúce
zabezpečiť.
- Vykonať rekonštrukciu lavičiek exteriérovým náterom, chýbajúce dielce doplniť.
- Položiť umelohmotný koberec pod poslednú radu buniek do rastlého terénu.
- Vykonať náter exteriérovou hmotou na betónovej nástavbe obelisku sivým odtieňom.
- Oceľový kríž obelisku opatriť fluorescenčnou náterovou hmotou.
- Pretmeliť exteriérovou hmotou plechové prekrytie buniek s cieľom zabránenia odkvapu
vody do zvislých plôch buniek.
- Na prístupových schodoch vyrobiť a namontovať kovové povrchovo upravené
zábradlie.
- Ostatné dokončovacie práce.
ČLÁNOK V.
CENA ZA DIELO
5.1 Cena je stanovená na základe ponukového a výberového konania vo výške 17 340,-€
vrátanie DPH.
5.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena je konečná a nesmie byť navyšovaná ani prípadnými
prácami naviac.
ČLÁNOK VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1 Zhotoviteľ vystaví faktúru so 14-dňovou splatnosťou.
6.2 Objednávateľ umožňuje fakturáciu na dve časti v rozsahu minimálne polovice
plnenia diela.
6.3 Vystavenie faktúr je možné až po prevzatí rozsahu prác objednávateľom.
ČLÁNOK VII.
ZÁRUČNÁ DOBA
7.1 Zhotoviteľ ručí, že dielo v dobe prevzatia bude zodpovedať požadovaným technickým
parametrom a zodpovedá za vady, čím poskytuje záruku 60 mesiacov a prípadné vady
odstráni do 14 dní od uplatnenia písomnej reklamácie.

ČLÁNOK VIII.
POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
8.1 Dňom podpisu zmluvy bolo odovzdané zhotoviteľovi stavenisko s požadovaným
definovaním rozsahu prác.
8.2 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržanie zásad bezpečnosti práce,
hygienických a protipožiarnych zásad po celú dobu zhotovenia diela.
8.3 Zhotoviteľ je povinný hlásiť objednávateľovi každý pohyb svojich pracovníkov mimo
pracovnej doby, t. j. pondelok až piatok od 7,00 do 15,00 hod.
8.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade poškodenia akýchkoľvek prvkov cintorína
mimo prác v zmluve na kolumbáriu objednávateľ si bude nárokovať bezodkladné
odstránenie vzniklých poškodení na náklady zhotoviteľa.
8.5 Objednávateľ v zákonnej lehote zabezpečí zverejnenie zmluvy na internetovej stránke
mesta Svit.
ČLÁNOK IX.
POKUTY
9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri nedodržaní termínu akceptuje zmluvnú pokutu 0,05%
za každý deň omeškania.
9.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že pri omeškaní platby môže zhotoviteľ účtovať 0,05%
pokuty za každý deň omeškania úhrady.
ČLÁNOK X.
OSTATNÉ DOJEDNANIA
10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo
požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady plnenia.
10.2 Po položení zvislej izolácie oporných múrov objednávateľ musí byť prítomný na
odovzdaní tejto časti diela ešte pred zásypom výkopu.
10.3 Zhromažďovanie a likvidácia odpadov budú riešiť zmluvné strany pred a následne
po ich vzniku.
10.4 Po podpise zmluvy v termíne do 7 dní predloží dodávateľ aktuálny rozpočet,
výkaz-výmer.
10.5 Objednávateľ v priebehu zhotovenia diela vykoná kontrolné dni, ktorých je dodávateľ
povinný sa zúčastniť.
10.6 V sporných prípadoch sa zmluvné strany dohodli, že sa budú riadiť ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
10.7 Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania.
10.8 Zmluvné strany podpíšu znenie zmlúv, ktorých každý výtlačok je považovaný za
originál, z ktorých jeden obdrží zhotoviteľ a dva objednávateľ.

Deň podpisu zmluvy: 26.6.2013
Vo Svite 26.6.2013

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

v.r.
Ing. Július Ž I A K

v.r
Peter G A Ž I

