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Zmluva o dielo č . 7 / 2014

Uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. -

Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva")

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Podbiel
Sídlo: 027 42 Podbiel
Zastúpená: Slavomír Korčuška, starosta obce
IČO: 00314790
DIČ: 2020561829
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Tvrdošín
Číslo účtu: 23723332/0200
Bic: SUBASKBX SK54 0200 0000 0000 2372 3332
Tel, fax: 043/5381031, 043/5381165
E-mail: podbiel@podbiel.sk

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Pema com, s.r.o.
Sídlo: A.SIádkoviča 1797/12, 026 01 Dolný Kubín
V zastúpení: Ing. Peter Drozd, konateľ spoločnosti
IČO: 46095411
IČ DPH: SK2023230682
DIČ: 2023230682
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Dolný Kubín
Číslo účtu: 2878661551
IBAN: SK6602000000002878661551
Zástupca vo veciach technických: Ing. Jozef Machaj
Č.tel./fax: 0915802989

I.
Všeobecné ustanovenia

1. Objednávateľ zadáva a zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo: Úprava verejného priestranstva v obci 
Podbiel - S0-03 Vonkajšie osvetlenie verejného priestranstva Bobrova raľa

Cena za zhotovenie diela podľa cenovej ponuky:

Cena bez DPH: 5 368,77 EUR

DPH 20%: 1 073,76 EUR

Cena diela celkom: 6 442,53 EUR

2. Platba za Dielo bude zhotoviteľovi uhradená po ukončení a odovzadní diela prevodným príkazom. 
Zhotoviteľ vystaví faktúru spolu so súpisom vykonaných prác a dodávok, ktorý musí byť odsúhlasený 
objednávateľom.
3. Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
4. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.
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Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo: Úprava verejného priestranstva v obci 
Podbiel - S0-03 Vonkajšie osvetlenie verejného priestranstva Bobrova raľa,
a)podľa oceneného súpisu prác a dodávok (rozpočtu), odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je 
nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
b) projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Lopeň Peter, Veterná 15/45, 034 01 Ružomberok
c) podmienok vo výzve na predkladanie ponúk z procesu verejného obstarávania a informácií získaných 
obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela.
2. Zhotoviteľsa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých 
pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy.

III.
Vykonanie diela

1. Zhotovíte!' sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. II tejto 
zmluvy s termínom ukončenia do 45 dní odo dňa prevzatia staveniska.

2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne a spolupracuje s objednávateľom.

IV.
Povinnosti objednávateľa

l.Objednávateľje povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania 
stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska.
2.Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko a odovzdaní bude spísaný protokol o odovzdaní 
a prevzatí diela.
3. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.

V.
Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľsa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy v súlade s čl.ll tejto zmluvy.
2.Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je 
viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom 
obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane 
životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.
3. Tri dni pred začatím preberania Diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, 
osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy tovarov, ako aj 
ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
4. Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác a to odo dňa 
prevzatia staveniska, počas celej výstavby, až do ukončenia diela. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri 
odovzdaní a prevzatí diela CD nosič s fotodokumentáciou.

VI.
Záručná doba

1. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť Diela po dobu 60 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom 
odovzdania stavby, pokiaľ bolo odovzdané bez závad a nedorobkov a neplynie v čase, kedy objednávateľ 
nemohol užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

2. Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie závady.

3. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 20 dní od ich 

písomného oznámenia objednávateľom.



VII.
Sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín zhotovenia Diela ,uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,02 % z ceny Diela za každý deň omeškania až do jeho prevzatia.
2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne , zaplatí objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 100 €, za každý aj začatý deň omeškania.
3. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok 
z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

1.Meniť, alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, 
ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

2.Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z nich každá zo zmluvných strán obdrží 2 exempláre.
3.Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného 
zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.

3.Neoddeliteľnou prílohou č . l  zmluvy je podrobný položkový rozpočet odsúhlasený objednávateľom.
4.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

VIII.
Záverečné ustanovenia

V

objednávateľ


