ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
Zmluvné strany
1.

2.

Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpená:
a

Obec Slovenská Ľupča
Nám. SNP č .13,976 13 Slovenská Ľupča
00313823
2021121421
SLSP a.s., Bratislava
SK34 0900 0000 0050 5000 6892
Mgr. Roland Lamper, starosta obce

Zhotoviteľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie :
IBAN:
Zastúpená:
Kontakt:

Širostav, s.r.o.
Starohorská 8, 974 11 Banská Bystrica
53325877
2121334897
Fiobanka a.s.
SK59 8330 0000 0025 0187 8515
Tomáš Šiška, konateľ
0908289302, siskatomas87@gmail.com

Zapísaná v Obchodnom registri v Banskej Bystici, oddiel sro, vložka 39733/S

I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice v
Slovenskej Ľupči.
2. Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonať pre objednávateľa výkony
smerujúce k rekonštrukcii a modernizácii hasičskej zbrojnice a prístavbe dennej
miestnosti pre hasičov, v zmysle priložených dokumentov: Hasicna PD, Siete hasicna,
Statický posudok, Zbrojnica_st.stav_a3, Sprava DSP hasicna, TS POV poziarna zbrojnica,
Harmonogram hasicna, Požiarna zbrojnica Výkaz výmer (ocenený VV - cenová ponuka).
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo v množstve, kvalite a termíne v súlade s dohodou
vyplývajúcou z tejto zmluvy a predloženou cenovou ponukou.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo v požadovanej kvalite prevziať a zaplatiť
zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela po prevzatí diela na základe preberacieho protokolu.
5. Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný konzultovať s objednávateľom.
6. Zúčastnené zmluvné strany pri podpise zmluvy preberú stavenisko s vyhotoveným
zápisom.

II.
Čas plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo do 9 mesiacov od prevzatia staveniska v
súlade s priloženým harmonogramom prác, primerane k aktuálnym poveternostným
podmienkam.
2. Na základe dohody účastníkov tejto zmluvy, bude zhotoviteľ vykonávať dielo a je
povinný odsúhlasiť vykonanie diela objednávateľom.
III.
Cena diela
1.
2.

Cena diela je výsledkom predloženej, úspešnej cenovej ponuky zo strany zhotoviteľa
a považuje sa za cenu maximálnu, platnú počas doby trvania zmluvy.
Celková cena na základe cenovej ponuky je vo výške 90.074,90 € s DPH.

IV.
Fakturácia
1. Fakturované budú skutočne vykonané práce na základe vzájomne odsúhlaseného
množstva podľa predloženej cenovej ponuky.
2. Doba splatnosti faktúr je 14 dní od vystavenia po odovzdaní stavby na základe
odovzdávacieho protokolu.
V.
Ostatné dojednania
1. Na základe dohody účastníkov tejto zmluvy je:
 Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodu nedodržania termínov,
kvality pri realizácii diela a omeškania s realizáciou po dobu dlhšiu ako 10 dní.
 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodu, že objednávateľ neposkytne
zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri realizácii diela, ktorá zhotoviteľovi bráni v realizácii
diela.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za BOZP vlastných pracovníkov, za čistotu a bezpečnosť, či kvalitu
diela a znáša záruku na vykonané práce po dobu 5 rokov.

1.

2.

VI.
Záverečné ustanovenia
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy podľa osobitného predpisu (zákon
č.211/2000).
Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve
a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

3.
4.

Táto zmluva bola vyhotovená vo štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží dva rovnopisy.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle
sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Slovenskej Ľupči dňa:

Objednávateľ:
Obec Slovenská Ľupča
v zast. Mgr. Roland Lamper
starosta obce

______________________

Zhotoviteľ :

______________________

