ZMLUVA O DIELO
Uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

ČI. I. Z m l u v n é strany
Zhotoviteľ

Názov
Sídlo
Zastúpený
Mobil
Zastúpený
Mobil
IČO
DIČ
IČ DPH
Číslo účtu
Bank. spoj.
Tel ./fax
E-mail

RILINE, s r.o.
Štiavnická 5140 , 034 01 Ružomberok
~
, konateľ firmy
0905 625 080
konateľ firmy
0905 383 957
36 745 821
2022331036
SK2022331036
2273202555/0200
VUB exp. Ružomberok
044/4353 528
riline@riline.sk

Objednávateľ

Názov
Sídlo
Zastúpený
IČO

Obecný úrad Dolná Tížina
013 04 Dolná Tížina
starosta obce
00321 249

v

Cl. II. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy o dielo je: oprava miestnych komunikácií Kamenné, Hlboké, Tížinky - po
povodniach.
Termín uskutočnených prác: do 31.3.2011
Ak sa pri realizácií predmetu vyskytne požiadavka naviac prác alebo zmena prác zaväzujú sa zmluvné
strany začať rokovanie o uzavretí platného dodatku k ZoD, ktorými upravia rozsah, cenu, platobné
podmienky, prípadne termíny plnenia.
Prípadné naviac práce, ktoré sa vyskytnú na stavbe bude objednávateľ požadovať zápisom v stavebnom
denníku.
Zhotoviteľ na realizované dielo poskytuje záručnú lehotu v trvaní: 60 mesiacov.
Záručná doba začína plynúť dňom písomného diela do trvalého užívania. Počas záručnej doby zodpovedá
zhotoviteľ za vzniknuté chyby a je povinný ich na požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady.
Pred ukončením záručnej lehoty zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané
v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou.
Záručná lehota sa skracuje o dobu, počas ktorej bol objednávateľ v omeškaní so začatím preberacieho
konania, alebo počas ktorej neoprávnene odmietol dielo prevziať. Pri prevzatí a odovzdaní diela
uvedeného v predmete zmluvy sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené prírodnými živlami.
ČI. III. Cena za dielo
Zmluvná cena činí na
Navrhovaná zmluvná cena celkom bez D P H :
DPH 20%:
Navrhovaná zmluvná cena celkom s D P H :

24.643,74 E U R
4.928,75 E U R
29.572,49 E U R

Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou
MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.
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ČI. IV. Platobné podmienky
4.1.Zhotoviteľ na stavbu vystaví objednávateľovi faktúru ktorá bude obsahovať všetky náležitosti
daňového dokladu so splatnosťou 30 dní od jej vystavenia.
4.2. Zhotoviteľ nebude poskytovať preddavky ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy
4.3. Zmluvná pokuta je vo výške 0,01% z ceny diela za každý deň omeškania z dlžnej
čiastky ak je objednávateľ v omeškaní s uhradením faktúry.
4.4. Zmluvná pokuta je vo výške 0,01% z ceny diela za každý deň omeškania v prípade
nedodržania stanoveného termínu ukončenia diela.
4.5. V prípade, že dôjde k predĺženiu ukončenia diela bez zavinenia zhotoviteľa, cena zostávajúcich
prác bude opravená štatistickým úradom SR v publikáciách štatistické čísla a grafy, pričom za
základ sa bude brať CÚ II. Q 2011.

ČI. V. Stavenisko
5.1 Technické požiadavky realizovaných stavebných prác a úroveň kvality celej stavby musí
zodpovedať všeobecným technickým podmienkam vydaným MVVP SR.
5.2 Obstarávateľ odovzdá stavenisko podľa termínu dohodnutého v Zmluve o dielo,
zodpovedať všeobecným technickým podmienkam vydanými M W P SR.
5.3. Práce budú vykonané podľa STN, ON a TP platných v čase realizácie stavby pri dodržaní
všetkých bezpečnostných predpisov.
5.4. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a všetky
prípadné škody, zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je nutné dodržiavať
všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri prác predpisy o ochrane
životného prostredia.
5.5. Zhotoviteľ je poverený stavebníkom zabezpečiť v celom rozsahu splnenie povinností
stavebníka vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 510/2001 Z.z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
5.6. Zmluvné nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu obstarávania je zhotoviteľ
na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu,
vplyvu na zmluvný termín a cenu, dodatkom k zmluve o dielo.
5.7. Zhotoviteľ zabezpečí počas celej výstavby priestorovo regulovaný bezpečný prístup, vstupy
a vjazdy ku všetkým objektom, ktoré sú dotknuté predmetnou realizáciou stavby.
5.8. Vedúci prác je Branislav Richtárik, konateľ firmy.

ČI. VI. Splnenie diela
6.1. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý
bude podpísaný osobami oprávnenými konať v technických veciach.
6.2. Objednávateľ začne preberacie konanie do 5 dní od oznámenia termínu, že dielo, resp. jeho
dohodnutá časť je pripravená k odovzdaniu.
6.3. Zhotoviteľ je povinný pred každou diela, ktorá má byť podľa zmluvy ďalším postupom zakrytá,
vyzvať cestou stavebného denníka najneskôr 3 dni vopred stavebný dozor objednávateľa
k prevzatiu týchto prác, ak sa stavebný dozor nedostaví, zhotoviteľ vyhotoví fotodokumentáciu
zakrytých prác.
6.4. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť
bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.
6.5. V prípade že dôjde k predĺženiu termínu ukončenia diela bez zavinenia zhotoviteľa, cena
zostávajúcich prác bude upravená štatistickým indexom vydávaným štatistickým úradom SR
v publikáciách štatistické čísla a grafy, pričom za základ sa bude brať CUII.Q 201.
6.6. Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamovanú vadu do 5 dní od dňa doručenia oprávnenej
reklamácie.
6.7. Pokiaľ sa vyskytnú naviac práce objednávateľ ich bude požadovať písomne v stavebnom
denníku.
6.8. Zhotoviteľ sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a základnými
podmienkami dodávok stavebných a montážnych prác.
6.9. Obstarávateľ prevezme len dodávku bez závad. V prípade neukončenia dodávky v zmluvnom
termíne sa uplatnia penále 0,01% za každý deň omeškania.
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ČI. VII. Náhrada škody
7.1.Náhrada škody sa bude riadiť podľa §§ 373 - 386 Obchodného zákonníka.
7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí pri realizácií diela.

ČI. VIII. Ostatné dojednania
8.1. Všetky zmeny a doplnky oproti zmluve budú dojednané formou písomných dodatkov a zmluvné
strany sa zaväzujú k nim vyjadriť v lehote 14 dní od doručenia.
8.2. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo časti, ktorá ešte nebola splnená,
a to aj bez udania dôvodu.
8.3. V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy bez podstatného porušenia záväzku zo strany
zhotoviteľa, uhradí zhotoviteľovi pomernú časť za vykonané práce, všetok materiál dodaný na
stavbu, príp. poplatky zo storna a náklady vynaložené na prípravu stavby.
8.4.Na túto zmluvu sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych
predpisov.
8.5. Obidve zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola
uzatvorená po vzájomnom prerokovaní na základe ich slobodnej vôle, určite, vážne
a zrozumiteľne, nie však v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany
potvrdzujú autentičnosť tejto zmluvy svojimi podpismi.
8.6. Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností, budú zmluvnými stranami
riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre riešenie sporu je príslušný
obchodný súd.
8.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
8.8. Uchádzač bude plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí správnych orgánov vydaných pred
začatím a počas realizácie prác. V prípade porušenia, resp. neplnenia týchto povinností bude
obstarávateľ prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.
8.9. Táto zmluva je vyhotovená v 4-och vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia
a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

V Ružomberku dňa: 28.2.2011

v.
Zhotoviteľ

V Dolnej Tížine dňa:

Objednávateľ

Odberateľ: Obec Dolná Tížina

Spracoval:

Projektant:

JKSO :

Dodávateľ: RILINE, s.r.o.

Dátum:

Stavba : Oprava miestnych komunikácii Kamenné, Hlboké, Tižinky - po povodiach

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

RILINE, s.r.o.
Por.

Kód

číslo

cennika

Kód položky

Popis položky, stavebného dielu, remesla,

Množstvo

Merná

Jednotková

Konštrukcie

Špecifikovaný

výkaz-výmer

výmera

jednotka

cena

a práce

materiál

Spolu

Hmotnosť v tonách
Jednotková

Suťvt

Spolu

Jednotková

PRACE A DODAVKY HSV
5-KOMUNIKÁCIE
1

221

56514-1221

Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 2, š. nad 3m hr. 6 cm

1 084,130 m2

2

221

57321-1111

Postrek živičný spojovaci z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2

1 084,130 m2

3

221

57714-2312

Betón asfalt, tr. 3 stred. AC11( ABS), š.nad 3 m hr. 5cm
5-KOMUNIKÁCIE spolu

1 084,130 m2

10,63

10,80

23 883,38

11 524,30

11 524,30

0,15052

163,18325

650,48

650,48

0,00061

0,66132

0,12184

11 708,60

11 708,60

23 883,38

23 883,38

132,09040
295,93497

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
4

221

93890-8411

Očistenie povrchu krytu alebo podkl. saponátovým roztokom

5

221

99822-5111

Presun hmôt pre komunikácie a plochy letisk, kryt živičný

1 084,130 m2

0,24

260,19

260,19

295,957 t

1,69

500,17

500,17

0,00002

0,02168

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu

760,36

760,36

760,36

0,02168

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu

24 643,74

24 643,74

24 643,74

295,95665

Rozpočet celkom

24 643,74

24 643,74

24 643,74

295,95665
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