
ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 - § 565 zákona Č. 513/ 1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. l
ZlVILUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Obec Jelka - Obecný úrad
Mierová 595/17, 925 23 Jelka
Ing. Imre Farkas
OO306 011
2021006691
VÚB, a.s.
SK81 020000000021 15602051

Zastúpené:
IČO:
DIČ:
Bank. spojenie:
IBAN:

(ďalej len .objednávateľ'ŕi najednej strane

Zhotoviteľ:
Miesto podnikania:
V zastúpení:
IČO:
DrČ:
Bank. spojenie:
IBAN:

ZASTÁVKY, spol. s r. o.
SNP 597/145, 965 Ol Žiar nad Hronom
Marek Hric, konateľ
51476690
21 20723242
Slovenská sporiteľňa, a. s.
SK04 0900 0000 005148625974

(ďalej len "zhotovitel''') na strane druhej

Čl. II
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 30.07.2018, ktoráje
výsledkom verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v súlade s ust. § 117 zák.
Č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

2.2 Východiskové údaje:
Názov stavby:
Miesto dodania:

Dodanie autobusových zastávok
Obec Jelka - podľa špecifikácie objednávateľa.

Čl. III
PREDMET PLNENIA

3.1 Predmetom tejto zmluvy je realizácia zákazky:
Dodanie a montáž 9 ks autobusových zastávok podľa prílohy Č. l - Cenová ponuka.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá a zhotoví dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných

v tejto zmluve, v požadovaných kvalitatívnych podmienkach a v zmysle platných STN.



Čl. IV
ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo v rozsahu uvedenom v čl. III. dokončí a odovzdá
objednávateľovi bez zjavných vád a nedorobkov a podľa pokynov objednávateľa.

4.2 Lehota plnenia predmetu zmluvy: 31. 10. 2018.
4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie

dohodnutú cenu.

Čl. V
CENA

5.1 Cena za dielo je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č.1811996 Z. z. o cenách,
v znení neskorších predpisov (ďalej len: "zákon o cenách"). Súčasťou zmluvy je cenová
ponuka, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

5.2 Zmluvné strany dohodli celkovú cenu predmetu zmluvy za dielo, spracovanú v
súlade s prílohami č. 1 a 2 zmluvy, nasledovne:

CENA s DPH 12 761,00.- EUR

Zhotoviteľ nie je platca DPH.

Čl. VI
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ
vystaví a odošle objednávateľovi.

6.2 Objednávateľ neposkytne zálohové platby na dielo.
6.3 Lehota splatnosti faktúry medzi objednávateľom a zhotoviteľom je stanovená na 14 dní

od dátumu odovzdania diela, podľa čl. IV tejto zmluvy.

ČL. VII
ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok
zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ
počas záručnej doby.

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a
vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti
nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozorniť objednávateľa a ten na ich
použití trval.

7.4 Záručná doba na dielo je podľa podmienok uvedených v požiadavkách verejného
obstarávateľa stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela
objednávateľovi.

7.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

7.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej
zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. 1. tejto
zmluvy do 20 dní od doručenia reklamácie.
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Ing. Imre Farkas
starosta obce

ZASTÁVKY, spol. s r. o.
Hric Marek
konateľ

Prílohy:
1. Cenová ponuka



ZASTÁ VKY, spol. s r. o., SNP 597/145, 96501 Žiar nad Hronom
IČO: 51 476 690, DIČ: 21 20723242

PREHLÁSENIE O PARMfETROCH ZASTÁVOK PRE OBEC JELKA

Ja, dolupodpísaný Marek Hrk - konateľ spoločnosti týmto čestne prehlasujem,
že zastávky z cenovej ponuky zo dňa 30. 07. 2018 vyrobíme v kvalite a z Vami
požadovaných nasledovných materiálov:

.:. Zastávka zjaklovýclt profilov (štvorcový prierez): mill. 60 x 60 x 2 mm,

.:. RALfarebné prevedenie podľa Vašej požiadavky - vypaľovaná práškovaná farba,

.:. Povrchová úprava konštrukcie zastávky: žiarové zinkovanie s certifikátom (viď.
príloha e-mailu),

.:. Opláštenie zadnej časti a bokov: bezpečnostnvm sklom mill. v hrúbke 8 mm, strecha
z komôrkového číreho LEXANU 10 mm hrúbka (viď. certifikáty vprílohe e-mailu),

.:. Rozmery zastávok v mm (viď. náčrt):
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Príloha Č. l Cenová ponuka
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