Zmluva o dielo č. 1/2011
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/91 Zb. (Obchodný zákonník)

ZMLUVNE STRANY
1. Zhotoviteľ

František Kovalčík - KROVSTAV

Zapísaný v Živnostenskom registri číslo
štatutárny zástupca: František Kovalčík
bankové spojenie:
ČSOB, a.s. č.ú.:j
IČO:
DIČ :
tel., fax:
e-mail:
krovstav@zoznam.sk
(ďalej len zhotoviteľ)

2. Objednávateľ:

OBEC Liptovské Revúce
Obecný úrad Liptovské Revúce

štatutárny zástupca
bankové spojenie:
IČO:
DIČ:
tel., fax:
e-mail:
(ďalej len objednávateľ)

Ing. Miloš Kuriš. starosta obce
DEXIA banka, a.s.. č. ú. 8306390001/5600
00315478
2020589637
044/4397171. 044/4397220 - fax
obec@liptovskerevuce.sk

II.

PREDMET ZMLUVY

2.1.

Východi skové údaj e
Miesto stavby:
Katastrálne územie obce Liptovské Revúce v časti Suchá dolina.
Zeleno a ďalších častiach podľa projektovej dokumentácie.
Predmet zmluvy:
Vybudovanie systému preventívnych protipovodňových
opatrení pre zabezpečenie zníženia rizík povodní.

2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať predmet
plnenia v dohodnutom čase, t. j . vybudovať a odovzdať do vlastníctva objednávateľovi
Systém preventívnych protipovodňových opatrení pre zabezpečenie zníženia rizika
povodní (ďalej len „dielo").

2.3.

Objednávateľ sa zaväzuje za včas ariadne dodané dielo zaplatiť cenu dohodnutú
v tejto zmluve.
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III.

ČAS PLNENIA

3.1

Začiatok:
01.06.2011
Ukončenie: 31.10.2011
Za plynutie času sa nepovažuje obdobie, kedy v dôsledku prírodných katastrôf nebolo
možné objednané práce vykonávať.

IV.
4.1.

CENA

Celková cena diela
cena bez DPH
DPH20%
Cena s DPH

4.2.
4.3.
4.4.

Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna.
Zvýšenie dohodnutej ceny je platné len po písomnom potvrdení dodatku k zmluve.
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je položkovitý rozpočet.

V.
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

PLATOBNÉ PODMIENKY
Cena diela bude uhradená na základe faktúry, ktorá musí obsahovať všetky náležitosti
daňového dokladu v zmysle platného zákona o DPH. V prípade, že tomu tak nebude,
objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť
dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
Záväzok objednávateľa sa považuje za splnený dňom odpísania dlžnej sumy z účtu
objednávateľa.
Úhrada naviac prác bude uskutočnená na základe dodatku k zmluve o dielo v zmysle
zápisu v revitalizačnom denníku, ktorý je zhotoviteľ povinný viesť počas realizácie
diela.
Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
Preddavky verejný obstarávateľ poskytuje v zmysle § 19 ods. 8 a 10 zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov.

VI.
6.1.
6.2.

75000 €
15000 €
90 000 €

ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Záručná doba je 60 mesiacov.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok
zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve (tech.
normy, legislatívne postupy).
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6.3.

Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať
a zhotoviteľ povinnosť po písomnom upozornení bez zbytočného odkladu najneskôr
však do 90 dní bezplatne odstrániť vady.

VII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.
7.5.

7.6.

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov (zariadení,
konštrukcii), vrátane montážneho materiálu a ich presun na pracovisko a energii.
Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov
ako aj pracovníkov obce určených na vykonávanie prác pre zhotoviteľa, za riadne
označenie, ako aj čistotu a poriadok na pracovisku. Škodu, ktorá vznikne
v súvislosti s výstavbou (najmä neplnením si povinnosti) znáša zhotoviteľ.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré
majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.
Dielo bude prevzaté objednávateľom naraz ako celok.
V prípade, že sa pri odovzdávaní diela objednávateľovi zistia drobné nedorobky
nebrániace plynulej a bezpečnej prevádzke diela, musia byť uvedené v zápise
s termínom ich odstránenia.
Dielo sa považuje za dodané jeho prevzatím bez výhrad.

VIII. ZMLUVNÉ POKUTY
8.1.

V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela sa zmluvné strany dohodli na
možnosti uplatnenia pokuty vo výške 0,05 % z ceny za dielo na každý deň omeškania
dodávky diela. Tým nieje dotknuté právo na náhradu škody.

8.2.

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry sa zmluvné strany dohodli na
možnosti uplatnenia úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania podľa par. 369 ods. 1 Obchodného zákonníka.

IX.
9.1.

9.2.

9.3.

OSTATNÉ USTANOVENIA

Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu diela postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržať predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ
sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi oprávnených
pracovníkov zmluvných strán.
V prípade definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa
zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočné nabehnuté náklady k termínu zastavenia
prác.
Akákoľvek zmena zmluvy je platná len na základe písomného dodatku.
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X.
10.1.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Zmluva je vypracovaná v štyroch origináloch, z ktorých 2 si ponechá objednávateľ a 2
zhotoviteľ.

V Liptovských Revúcach, 30. 05. 201 ť
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Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:
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Príloha č. 1
Vybudovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení v katastri obce : Liptovské Revúce pre zabezpečenie zníženia rizík povodní
Názov protipovodňovej
protipovodňovej stavby:
stavby :
Názov
ľ

.

r

Umiestnenie protipovodňových objektov (k.ú, číslo parcely )

,

.. . . .

.

.

,._.

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET
Cena za jednotku v
eurách

Typ výdavku

, ,

.

V ybudovanie vodozadrznych opatrení pre obec Liptovské Revúce
Kataster obce Liptovské Revúce

Jednotka

Počet jednotiek

Výdavky spolu v eurách

Výdavky na materiál, práce a služby súvisiace s realizáciou projektu
ťodozádržné priečne prvky: prahy, stupne, hrádzky

m3

3,00 6

3 835

tasakovací pás s retenč.plochou

m3

615

1 845,00

3lelené koše: vŕbové záplety

m3

3,00 e
3.00 e
3,00 e
3,00 e
3,00 e

893

2 679,00

rábrany z drevoodpadov

m3

ťodozádržné opatr. na lesnej pôde: priečne ryhy, odrazky, skyp. Pôdy

m3

Práce naviac uhradené zhotovitcľom

m3

Spolu

11 505,00

4 177

12 531,00

20 855

62 565,00

375

-1 125,00
90 000.00

Náklady na vybudovanie vodozádržného objemu nad 30 000 m3 znáša
zhotoviteľ- To znamená, že zhotoviteľ si nenárokuje preplatenie nákladov za
vytvorenie 375 in3 vodozádržných opatrení, ktoré v tomto prípade činí 1125
EUR

Komentár k rozpočtu :
Prijímate!' vytvorí 30375 m3 vodozádržných systémov protipovodňovými objektami na katastrálnom území Liptovské Revúce
Rozpis budovaných vodozádržných systémov v množstevnom i kvalitatívnom členení podľa druhu protipovodňového objektu:
objekt č. 1 - prahy, stupne, hrádzky : na troch tokoch s prítokmi, vybudovaný objem : 3 835 m3
objekt č. 2 - zasakovacie pásy s retenčnou plochou : v odhadovanej dĺžke 410m, vybudovaný objem 615 m3,
objekt č. 3 - vŕbový záplet: na ploche 29750 m , vybudovaný objem 893 m3,
2

objekt č. 4 - zábrany z drevoodpadu : na ploche 139250 m , vybudovaný objem : 4 177 m3
2

objekt č. 5 - odrazky na lesných cestách : v odhadovanej dĺžke 51850 m, vybudovaný objem 20855 m3,
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