ZMLUVA O DIELO
/ďalej len zmluva/
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov /Obchodný zákonník/
I.
Zmluvné strany
1.1. OBJEDNÁVATEĽ :
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Štatutárny orgán :
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
IČO :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Telefón:
e-mail :
/ďalej len objednávateľ/
1.2. ZHOTOVITEĽ:
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Kontaktná osoba:
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Právna forma :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Telefón, fax :
e-mail, WEB:
/ďalej len zhotoviteľ/

Vadaš, s.r.o. Štúrovo
Pri Vadaši č. 2, 943 01 Štúrovo
Ing. Endre Hogenbuch – konateľ
Ing. Endre Hogenbuch – konateľ
Ing. Endre Hogenbuch - konateľ
34 136 215

Signum Slovakia s.r.o.
Jesenského 5026/13A, 929 01 Dunajská Streda
Peter Teleky
Peter Teleky
Peter Teleky
s.r.o.
44 282 516

II.
Základné údaje
2.1.Názov diela:

„FÓLIOVANIE VONKAJŠIEHO ZÁŽITKOVÉHO BAZÉNU“

2.2.Miesto plnenia:

Štúrovo, Areál Vadaš Thermal Resort, par. č. 4598/24, k.ú. Štúrovo

2.3.Objednávateľ:

Vadaš, s.r.o.

2.4.Termíny:

- zahájenie prác:

04/2020

- dokončenie prác: 30.4.2020
III.
Predmet zmluvy
3.1.Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavby:
„FÓLIOVANIE VONKAJŠIEHO ZÁŽITKOVÉHO BAZÉNU“
3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3.3. Zoznam prác, ktoré sú predmetom plnenia zhotoviteľa, sú uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve –
cenová ponuka č. 19010092. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s predmetom zmluvy
a cenovú ponuku spracoval na základe realizačnej PD spracovanej projektantom Ing. Arch. Smidt
Tomáš, Ateliersmidt s.r.o..
3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť za úhradu aj naviac práce – práce nad rozsah diela vymedzeného
v tejto zmluve a v PD, dodatočne požadované objednávateľom alebo potrebné k riadnemu
vykonaniu diela.
IV.
Spôsob a čas plnenia
4.1.Zmluvné strany sa dohodli tieto termíny plnenia:
- zahájenie:

01.04.2020

- dokončenie a protokolárne odovzdanie: 30.04.2020
4.2 Dodržanie termínu dokončenia, odovzdania a prevzatia diela je podmienené riadnym plnením
záväzkov objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie
potrebné pre splnenie predmetu zmluvy.
4.3 V prípade, že objednávateľ neposkytne včas spolupôsobenie, ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve, má zhotoviteľ právo prerušiť dočasne zhotovovanie diela a to do doby, kým dôvod
prerušenia neodpadne.
4.4 V prípade, že sa v priestore staveniska alebo pracoviska vyskytne prekážka, ktorá vznikla
nezávisle na vôli alebo konaní zmluvných strán a ktorá bráni postupu prác (napr. archeologický
nález, extrémne poveternostné podmienky, pyrotechnický nález) je zhotoviteľ povinný ihneď
oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi.
4.5 Po dobu trvania prekážky v zmysle čl. 4.3 a 4.4 nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku
podľa tejto zmluvy.
4.6 Po zániku prekážky upravia zmluvné strany na návrh zhotoviteľa dodatkom k tejto zmluve
ustanovenia zmluvy, ktoré sú dotknuté prerušením prác.
4.7 Dodržanie termínu si vyžaduje poveternostné podmienky vyhovujúce pre prácu s fóliou – denná
teplota nad 15 C.
4.8. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým
objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

termínom, zaväzuje sa

4.9. Zásobovanie zhotoviteľa elektrickou energiou a vodou sa uskutoční na náklady objednávateľa.
V.
Cena a platobné podmienky
5.1.Celková cena za zhotovenie diela:
„FÓLIOVANIE VONKAJŠIEHO ZÁŽITKOVÉHO BAZÉNU“
83 500,00 Eur bez DPH
Slovom: (osemdesiattritisícpäťsto) Eur bez DPH
Prílohu č. 1 tejto zmluvy tvorí cenová ponuka č. 19010092.
5.2 K cene bude pripočítaná a účtovaná daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa právnych predpisov,
platných v čase jej účtovania.
5.3.Cenu za realizované dielo uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a
predloží objednávateľovi v zmysle nasledovných podmienok:
- bol podpísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí diela
- zhotoviteľ predloží faktúru po ukončení diela a jeho prevzatí objednávateľom
- zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce
- záloha sa neposkytuje
5.4.
Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. V prípade naviac prác tie
sa riešia dodatkom ku zmluve a osobitnou faktúrou.
5.5. Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
5.6. Cenu diela uvedenú v bode 5.1. možno v priebehu zhotovovania diela meniť iba po vzájomnej
dohode zmluvných strán formou dodatku k zmluve. Ak počas uskutočňovania diela dôjde
k zmene rozsahu prác a dodávok, k zmene technických riešení, k zmene parametrov diela oproti
parametrov uvedených v projektovej dokumentácii alebo k uplatneniu naviac prác, ktoré sa
zhotoviteľ zaviazal vykonať v zmysle bodu 3.4 za osobitnú úhradu, upravia zmluvné strany výšku
ceny, uvedenej v bode 5.1. Ocenenie zmien sa vykoná na základe kalkulácie v štruktúre,
zodpovedajúcej cenovej kalkulácii (príloha č. 1).
VI.
Záručná doba a zodpovednosť
6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok
zmluvy, že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
6.2. Záručná doba na predmet zmluvy je 10 (desať) rokov a začína plynúť odo dňa podpisu Zápisu
o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.
6.3.
V prípade výskytu akýchkoľvek vád a nedorobkov diela, vzniknutých počas realizácie diela
resp. počas záručnej doby, zaväzuje sa zhotoviteľ tieto odstrániť v lehote najneskôr 5 pracovných dní
odo dňa ich oznámenia zo strany objednávateľa. Ak nie je technicky možné odstrániť tieto vady
a/alebo nedorobky Diela v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto
odstrániť v najkratšej technicky možnej lehote (doba za ktorú by bolo technicky možné
prostredníctvom tretej osoby takéto vady/nedorobky odstrániť) odo dňa ich oznámenia zo strany
objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný takúto skutočnosť preukázať objednávateľovi, inak platí lehota
stanovená v prvej vete tohto bodu.
6.4.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený oznámiť/reklamovať vady v zmysle
tohto článku písomne (email, fax, sms, listová zásielka) alebo aj ústne v sídle zhotoviteľa.

6.5 V prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstraňovaním ktorejkoľvek vady Diela, je
objednávateľ oprávnený dať si odstrániť vadu alebo nedorobok u ktorejkoľvek tretej osoby na
náklady zhotoviteľa alebo môže od tejto zmluvy odstúpiť a súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť
objednávateľovi všetky náklady, ktoré mu tým vznikli.
6.6 Vadou Diela sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených
platnými a účinnými právnymi predpismi, príslušnými STN a EN, cenovou ponukou, PD,
všetkými príslušnými administratívnymi povoleniami (stavebné povolenie), a podľa podmienok
tejto zmluvy, alebo bez odstránenia, ktorej nie je možné získať právoplatné kolaudačné
rozhodnutie alebo zabezpečiť bezpečnú a plynulú prevádzku Diela.
6.7 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti podkladom (napr. PD) pre vykonanie Diela.
6.8. 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 upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
6.9. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na
odstránenie vzniknutých vád (dňom doručenia reklamácie).
VII.
Zmluvné pokuty
7.1. Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nedodrží termín plnenia zmluvy podľa bodu 4.1.,
zaplatí zmluvnú pokutu objednávateľovi vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania.
7.2. Za odovzdanie s vadami a nedorobkami v dohodnutom termíne zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu
vo výške 100 EUR za každý deň omeškania, až do odstránenia všetkých nedorobkov a vád.
7.3. Ak objednávateľ neuhradí v termíne faktúru zhotoviteľa podľa bodu 5.5., zaplatí zmluvnú pokutu
zhotoviteľovi vo výške 0,1 % z nezaplatenej a splatnej časti ceny diela za každý deň omeškania
až po skutočný dátum uhradenia.
VIII.
Podmienky vykonania prác
8.1.Objednávateľ vytvorí podmienky zhotoviteľovi na plynulý priebeh prác.
8.2.Zhotoviteľ odstráni všetky odpady, ktoré vznikli jeho činnosťou pri realizácii zmluvného diela.
8.3.V prípade, že počas realizácie diela zhotoviteľ spôsobí škodu objednávateľovi resp. tretej strane,
uhradí ju objednávateľovi resp. tretej strane v plnej výške alebo majetok objednávateľa resp. tretej
strany dá do pôvodného stavu.
8.4 Zhotoviteľ sa za účelom zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zaväzuje dodržiavať
všetky platné a účinné právne predpisy upravujúce dotknuté oblasti.
8.5. Zhotoviteľ zabezpečí v prípade potreby vytýčenie podzemných inžinierskych sietí ich správcami
na vlastné náklady.
8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri príprave a realizácii diela všetky technické normy platné na
území Slovenskej republiky.
IX.
Preberanie prác
9.1.O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
X.
Záverečné ustanovenia
10.1.Právne vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
10.2.Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré
budú potvrdené a podpísané oboma zmluvnými stranami.

10.3.Zmluva je vypracovaná v dvoch výtlačkoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jedno
vyhotovenie.
10.4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
10.5

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Štúrovo, dňa: 15.5.2019

1. Cenová ponuka č. 19010092

Štúrovo, dňa: 15.5.2019

…………………………………

……………………………….

zhotoviteľ

objednávateľ

