ZMLUVA O DIELO (NAVRH)

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších
predpisov

Číslo zmluvy:

Zmluvné strany:
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

Futbalový klub FC Rohožník
Karpatská 312, 906 38 Rohožník
31874592

DIČ:

2021077872

Konanie prostredníctvom :
Funkcia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Jozef Karšay
prezident FC
Slovenská sporiteľňa a.s

Tel.:

09080216

SK56 0900 0000 0000 3723 8653

a
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Tel:
e-mail:
Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“.
Táto zmluva o dielo ďalej aj ako „zmluva“.

I. Predmet zmluvy
1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo – Kompletná údržba hlavného a
tréningového ihriska a čiastočná obnova závlahového systému
Na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky, na uskutočnenie stavebných prác- nie bežne
dostupných na trhu, podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z.
1.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela na základe cenovej
ponuky a výkazu výmer uchádzača.

II. Práva a povinnosti zmluvných strán
2.1

Zhotoviteľ vykoná stavebné práce na uvedenom diele - v lehote najneskôr do 31.10.2019

2.2

Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi Dielo v mieste vykonania diela po jeho ukončení.
V prípade, ak zhotoviteľ ukončí Dielo pred lehotou uvedenou v bode 2.1, má zhotoviteľ právo
odovzdať objednávateľovi Dielo po jeho ukončení aj pred uplynutím tejto lehoty.
III. Cena diela

3.1

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za vykonanie stavebných prác
Cena bez DPH
DPH 20 %
Celková cena
Slovom :

3.2

Cena za vykonanie diela je konečná a môže byť zmenená len písomným dodatkom podpísaným
oboma zmluvnými stranami.
IV. Platobné podmienky

4.1

Objednávateľ bude platiť dojednanú zmluvnú cenu diela na účet zhotoviteľa spôsobom
uvedeným v nasledujúcich ustanoveniach.

4.2

Právo faktúrovať faktúrami za skutočne vykonané stavebné práce, vzniká zhotoviteľovi po
riadnom vykonaní a po odovzdaní stavebných prác na predmete zmluvy na základe
odsúhlaseného a písomne potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác

4.3

Predmet zmluvy sa považuje za riadne vykonaný, ak ho zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v
lehote plnenia podľa článku II. tejto zmluvy, prípadne jej dodatkov a objednávateľ v lehote
do 10 pracovných dní odo dňa odovzdania nevytkne zjavné vady predmetu zmluvy ktoré sa
môžu na ňom vyskytnúť, napriek vykonaným skúškam.

4.4

Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi, ak zhotoviteľ odovzdá dielo za
podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

4.5

V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane
objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia faktúrovať
objednávateľovi vo výške vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác k predmetnému
dňu a to podielom z dohodnutej zmluvnej ceny podľa ods. 3.1.

4.6

Jednotlivé faktúry budú obsahovať tieto údaje:
- číslo faktúry
- deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť
- objednávateľom odsúhlasená fakturovaná suma vrátane DPH
- označenie diela
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- označenie zhotoviteľa a objednávateľa
- označenie a miesto diela
- vzájomné odsúhlasený a podpísaný súpis vykonaných prác /príloha daň. dokladu/
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

4.7

4.8

V. Zmluvné pokuty
5.1

Ak objednávateľ nezaplatí akúkoľvek časť ceny za vykonanie Diela v lehote splatnosti,
zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05%
z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.

5.2

Ak sa zhotoviteľ omešká so splnením si svojej povinnosti vykonať Dielo v stanovenej lehote,
objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05%
z ceny za časť diela, s ktorou je zhotoviteľ v omeškaní, za každý deň omeškania.

VI. Zodpovednosť za vady
6.1 Záručná doba na dielo je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania Diela.
6.2 Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania Diela.
6.3

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré sú zapríčinené zmenami, opravami alebo inými
zásahmi, do Diela vykonanými objednávateľom, treťou osobou, alebo živelnou pohromou,
taktiež za vady spôsobené mechanickým poškodením, vandalizmom, bežným opotrebením
a nedodržaním stanoveného návodu na údržbu.
VII. Súčinnosť objednávateľa.

7.1 Objednávateľ poskytne pre zhotoviteľa prívod elektrickej energie, vody a taktiež zabezpečí
zhotoviteľovi prístup na miesto vykonania Diela v potrebnom rozsahu.
7.2 V prípade, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri zhotovovaní Diela,
lehota na vykonanie Diela sa primerane predlžuje. Objednávateľ sa zväzuje uhradiť
zhotoviteľovi škodu tým vzniknutú.
7.3

V prípade, že zhotoviteľ musí prerušiť práce z dôvodu nepriaznivého počasia, lehota na
vykonanie Diela sa primerane predlžuje.
VIII. Záverečné ustanovenia

8.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si navzájom
zverili, sú dôverné a nesprístupnia ich tretím osobám. Tieto informácie nepoužijú pre iné účely,
ako pre plnenie tejto zmluvy.
8.2 Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v tejto zmluve sa spravujú
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.
8.3

V prípade nezaplatenia celej alebo časti dohodnutej ceny za vykonanie Diela má zhotoviteľ
právo materiál použitý na vykonanie Diela čiastočne alebo úplne odviesť. Za tejto okolnosti má
zhotoviteľ právo prístupu k materiálu.

8.4 Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ
a jedno zhotoviteľ.

V Rohožníku

Objednávateľ:

..............................................

Zhotoviteľ:

............................................

