Zmluva o dielo č. 178
„Oprava a rekonštrukcie miestnych komunikacií III. a IV. triedy v roku
2011 v MČ Bratislava – Dúbravka“
uzatvortená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi:

Zmluvne strany
1.1

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Dúbravka

Adresa:

Žatevná ul. č. 2, PSČ: 844 02 Bratislava

Zastúpený:

Ing. Ján Sandtner – Starosta MČ

Bankové spojenie: VÚB Bratislava
Číslo účtu:

10128032/ 0200

IČO:

00 603 406

DIČ:

2020919120

a
Zhotoviteľ:

Asfaltec, s.r.o.

Adresa:

Černyševského 26, PSČ: 851 01

Zastúpený:

Ing. Michal Kurčík - konateľ

Kontaktná osoba: Ing. Andrej Kurčík
IČO:

44 753 969

DIČ:

2022819051

Bankové spojenie: VÚB Bratislava
Číslo účtu:
2596985654/0200
Zapísaný v OR BA I, vložka č. 58248/B
Zmluva o dielo: Oprava parkovísk, uličných vpustov a chodníkov v mestskej časti BratislavaDúbravka
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Zmluvne strany sa dohodli na nasledovnom ďalšom obsahu zmluvy:
Čl. I.
PREDMET ZMLUVY
.1 Predmetom zmluvy je záväzok
zhotoviteľa vykonávať podľa objednávok
objednávateľa dielo „Oprava a rekonštrukcie miestnych komunikácií III. a IV. triedy
v roku 2011 v MČ Bratislava – Dúbravka“, kde predmet zmluvy tvoria opravy výtlkov
na komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách, vybudovanie nových dažďových
vpustí so zápachovou uzáverou a oprava uličných vpustí. Práce na opravách výtlkov
na komunikáciách pozostávajú z opravy výtlkov a nerovnosti ciest so zarezaním
a s vybratím podkladu, vybúraním, vyčistením, penetračný náter, odvozom zeminy,
uložením podkladových vrstiev so zhutnením, vybudovaním obrubníkov, položením
asfaltobetónu, poplatkom za skládku.
1.2

Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať zmluvné práce na diele vo vlastnom mene a na
vlastnú zodpovednosť.

1.3

Zhotovitel' sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvne dielo
v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

1.4

Zhotoviteľ je povinný pred začatím stavebných prác oboznámiť objednávateľa so
stavom staveniska. V prípade nevyhovujúcej pripravenosti staveniska (technický
stav podložia - násyp, betón, a pod.), je povinný predložiť možnosti riešenia tak,
aby stav zodpovedal možnosti položenia nového asfaltu. V prípade, že
objednávateľ neakceptuje navrhované riešenia, je zhotoviteľ oprávnený
požadovať vyhotovenie písomného záznamu, v ktorom sa uvedú zhotoviteľove
výhrady k stavu staveniska a navrhované riešenia a stanovisko objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný práce vykonať aj v prípade, že objednávateľ neakceptuje
jeho výhrady a návrhy na prípravu staveniska pred pokládkou asfaltu. V tomto
prípade zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú v dôsledku
v zázname uvedených výhrad zhotoviteľa (napr. sadanie asfaltu, viditeľné zlomy
na dilatačných špárach podkladu) a nie sú dôvodom na neprevzatie diela alebo
reklamáciu v záručnej lehote.

1.5

Objednávateľ' sa zaväzuje, že práce súvisiace s dokončením diela prevezme,
zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi
spolupôsobenie, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
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Čl.II.
DOBA TRVANIA DIELA
2.1

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. 05.09.2011 do 30. Júna 2012
Čl III.
CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

.1

Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom
č.
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Objednávateľ sa zaväzuje
zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včasné vykonanie jednotlivých plnení v rámci
predmetu objednávky odplatu, ktorá bude vypočítaná súčinom dodaného množstva
a jednotkových cien, ktoré sú maximálne, uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy
(sumarizačný formulár súťažných podkladov).

.2

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že celková cena diela nepresiahne sumu
Bez DPH............................199 000,- EUR
DPH 20% ........................... 39 800,- EUR
Cena diela s DPH..............238 000,- EUR

.3

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi faktúru na úhradu ceny diela
podľa bodu 1 tohto článku až po riadnom protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela
objednávateľom.

.4

Faktúra musím byť doručená do miesta sídla objednávateľa. Faktúra musí
obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa osobitného predpisu,
v opačnom prípade je objednávateľ oprávnený takúto faktúru zhotoviteľovi vrátiť,
pričom lehota na zaplatenie ceny diela začne plynúť až odo dňa doručenia novej
riadne vystavenej faktúry.

.5

Splatnosť faktúr vystavených zhotoviteľom je 30 dní odo dňa ich doručenia
objednávateľovi.

.6

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť rozsah poskytovaných prác
podľa disponibilných finančných prostriedkov.

Čl. IV.
PODMIENKY VYKONANIA A ODOVZDANIA
4.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý s realizáciou diela.
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V prípade odpadov je povinný s nimi naložiť v súlade so zákonom o odpadoch
a súvisiacimi predpismi.
.2

Po dokončení diela sa zhotoviteľ zaväzuje vyzvať objednávateľa na jeho
prevzatie. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol, ktorý musí
byť obojstranne odsúhlasený a podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných
strán.

.3

Zahájenie prác pre odstraňovanie a pokládku asfaltov je podmienené
odovzdaním staveniska objednávateľom a pripravenosťou podkladov komunikácie
zo strany objednávateľa.

.4

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko v stave vyhovujúcom
plánovaným prácam a poskytnúť súčinnosť najmä upovedomením občanov
o vykonávaných opravách, zabezpečením odstránenia vozidiel, ktorých majitelia
neuposlúchnu výzvu na neparkovanie na parkoviskách ktoré budú predmetom
opravy v dohodnutom čase a takisto o nepriechodnosti chodníkov, ktoré budú
predmetom opravy v dohodnutom čase.

.5

Objednávateľ je povinný určiť zodpovednú osobu, ktorá bude vykonávať
povinnosti z tejto zmluvy, najmä odovzdá a prevezme stavenisko, bude súčinná pri
vykonávaní daných opráv, kompetentná podpisovať stavebný denník, rozhodovať
a odsúhlasovať práce a činnosti nezahrnuté v cenovej ponuke tzv. práce na viac.

.6

Objednávateľ zabezpečí prístup na rekonštruovanú komunikáciu po dobu nutnú
na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.

.7

Objednávateľ vyhradí priestor na odkladanie materiálu a pracovného náradia pre
zhotoviteľa.

.8

Objednávateľ zabezpečí alebo objedná u zhotoviteľa výrub porastov vrátane
povolenia na výrub, ktoré bránia vykonaniu diela.

.9

Všetky práce ktoré nie sú uvedené v tejto zmluve budú na základe
predchádzajúceho schválenia zodpovednou osobou účtované samostatnou
kalkuláciou v jednotkových cenách prepočítaných na m2.
Čl. V.
ZÁRUČNÁ DOBA ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

5.3 Vadou sa na účely tejto zmluvy rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch
diela stanovenými touto zmluvou a všeobecne záväznými predpismi
a technickými normami.
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5.4

Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v trvaní 27 mesiacov, ktorá plynie odo dňa
protokolárneho prevzatia diela.

5.5

Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť prípadné vady
diela.

5.6

Objednávateľ uplatní nárok z vád diela formou písomnej reklamácie, ktorú bez
zbytočného odkladu doručí zhotoviteľovi.

5.7

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela bez zbytočného odkladu
po doručení písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstráni v lehote ktorá
bude dohodnutá písomnou formou. Odstránenie vady bude zápisnične
zaznamenané.

5.8

Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe
v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich zhotoviteľovi zo všeobecne
záväzných právnych predpisov a z tejto zmluvy.
Čl. VI.
SANKCIE ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ

6.1

V prípade, že dielo bude vadné a zhotoviteľ neodstráni vadu v dohodnutej lehote,
má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 100,00 EUR za každý deň omeškania až do odstránenia vady.

6.2

V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry v súlade s čl. III.
tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi sankciu vo výške 100,00 EUR za
každý deň omeškania z dlžnej čiastky.
Čl. VII
OSOBITNÉ USTANOVENIA

7.1

Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy,
alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva SR.

7.2

Zmluvne strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť predovšetkým dohodou.

7.3

Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení
pri stavebných prácach a za dodržiavanie všeobecných záväzných právnych
predpisov, týkajúcich sa ochrany životného prostredia.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za BOZP a PO svojich pracovníkov na stavbe.
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7.5 Objednávateľ je oprávnený sledovať postup prác a kontrolovať, či sa dielo
vykonáva s dodržiavaním technických a iných noriem a s dodržiavaním
bezpečnosti práce. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore
so svojimi povinnosťami, je oprávnený dožadovať sa nápravy s tým, že zhotoviteľ
je povinný dielo vykonať riadnym spôsobom.
Čl. VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1

Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom znení.

8.2

Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom
prechádza zo zhotovitel'a na objednávateľa po jeho zaplatení.

8.3

Meniť alebo dopĺnať túto zmluvu je možné len po dohode oboch strán formou
písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti týkajúce sa právneho vzťahu
založeného touto zmluvou budú doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto
zmluvy.
8.5 Táto zmluva je zhotovená v piatich originálnych rovnopisoch , z ktorých
objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.
8.6

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť deň po zverejnení na webovej stránke MÚ MČ Bratislava-Dúbravka.

8.7

Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej
obsahu a s podmienkami uvedenými v zmluve súhlasia.

Príloha: Sumarizačný formulár

V Bratislave, dňa: 5.09.2011
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Ing. Ján Sandtner v.r.

Ing. Michal Kurčík v.r.
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