ZMLUVA O DIELO
č. 1 /2016
Uzarvorená podľa § 536 zákona č. 5 13/199 1 Zb. obchodného zákonníka
v 7není neskorších predpisov

Čl. T. ZMLUVNÉ STRANY
l.

Obstarávateľ

- objednávateľ :

Materská škola

Zastúpený:
Sídlo:

Bc. Iveta Fratiová
9260 1 Sereď, Kamenského 11 37 37

Zástupca vo veciach techn ických:

Ing. A ndrea Šcfčíková

Bankové spojenie :

VUB

Čís lo účtu / kód banky:

SK 2402000000001 634506454

I ČO:

37839993

Čís l o tcl eťó nu , faxu:

09 1101 1508

e-mai 1 :

mskomsercd @;azet. ,sk

2.

Zhotoviteľ

BatchCaddy, s.r.o.

:

Zastúpený:

Martin Bačkády

Sídlo:

Slivková 12, 82 1 05 Bratislava 2

Zástupca rn veciach zmluvy :

Bran islav Oravec

Bankové spojenie :

Fio Banka, a .s.

Č ís lo úč tu / kód banky :

SK43 8330 0000 0026 0069 2994

I ČO :

46 939 962

Zápis

spoločností

:

2 1.1 2.20 12

Čís lo telefónu, faxu :

-J-421 91 1 792 363

e-mail :

ofticc(g batchcaddy .cu

Čl. II. PREDlVfET ZMLUVY

1. Názov diela (stavby) :
Objekty v rámci prieskumu trhu „Rekonštru kcia vykurovania MŠ 20 16":
Rekonštrukcia a modernizácia vykurovania, elokované triedy
Podzámska
u 1.2660/ 11 , Sereď
Rekonštrukcia vykurovania, Ma terská škola Komenského 1137/37, Sereď

2. Miesto rea lizácie diela (stavby): Sereď ul. Podzámska a Komenského

3.

Zhotoviteľ

sa zaväzuje zhoto viť dielo (stavbu) v rozsahu stanovenom súťažnými
podkladmi na \)'praco\'anic ponúk vydanými objednávateľom a projektovou
dokumentáciou pre realizáciu stavby vypracovanou Ing. Valérom Tomečkom.

4. Dielo (stavbu) zrealizuje zhotoviteľ na vlastnú zodpovednosť v súlade so :
- s ustanoveniami zákona č. 5131199 1 Z.z. obchodného zákonníka v platnom znení
- s príslušnými platnými STN
- s podmienkami Stavebného zákona č. 5011976 Z.z. \ platnom znení
- s podmienkami Vyhlášky č. 453 2000 Z.z. o bezpečnosti práce a technických
zariadení pri stavebných prácach

Čl. III. TERMÍNY ZHOTOVENIA DIELA
1. Tenníny plnenia sú nasledovné :
Začiatok

prác : 11.7.2016
prác : 22.08 .20 16

Ukončenie

ukončeni a prác a dodávok mô7c byť zmluvnými stranami zmenený len
v prípade reali7ácie naviac prác oproti dojednanému ro7sahu predmetu 7m luvy.

2. Zm luvný termín

3. V prípade, že

zhotoviteľ ukončí

rea li7áciu diela ( tavby) pred termínom dojednaným
v tejto zmluve, objednávateľ je povinný dielo so 7ápisom prevziať aj pred zmluvne
dohodnutým tenninom na vyzvanie zhotov iteľa.

Čl. IV. CENA DIELA
cena je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18, 1996 Z.z. o cenách
a nadväzujúcich predpisa\ vypočítaná ako súčet všetkých položiek určených súťažnými
podkladmi a projektovou dokumentáciou ako cena maximálna :

1. Zmluvná

Cena 7a dielo celkom bez DPI 1 26 000,00 Sk
DPIT 19 %5 200,00 Sk
Cena diela celkom s DPH
Rozpočet

je

3 1 200,00 Sk

neoddeliteľnou súčasťou

tejto zmluvy.
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2. Podm ienky platnosti ceny : cena je

kon eč ná.

Čl. V. FAKTUROVANIE A PLATENIE
1. Konečná faktúra bude obsaho vať tieto náležitosti :
čísl o konečnej

faktúry

ozn ačenie zm luv ných strán , obchodn é meno, s ídlo, IČO , DRČ
čísl o

-

-

tej to zm luvy
deň vyhotovenia a deň splatnosti faktúry
dátum zdanitel'ného plnenia
bankové spojenie a č í sl o účti.1 zhotov iteľa
dohodnutú cenu za di elo a ďal šie cenové náležitosti
výšku fakhu-o vanej či astky v č len ení : cena celko m bez DPH, DPH , cena celkom
s DPH
pečiatka a podpi s oprávnenej osoby z h otovi teľa
prílohu, t.j . súpis fakturovan ých p rác potvrdený oprávneným zástupcom obj ednáva teľa

2. Lehota splatnosti celkovej faktúry j e 21 dní od jej doručeni a a počas nej j e objednávate ľ
povinný túto faktúru uhradiť. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky d ohodnuté
nálež itosti, má objednávate ľ prá vo takúto faktúru vrá tiť zhoto v ite ľov i , ktorý j e povinný
vystavi ť faktúru s novou lehotou splatno sti .
3.

Objed n ávateľ

neposky tuje

zhotov iteľov i

žiadn e preddavky.

Čl. VI. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA
1.

2.

Zhotovi teľ j e povinný presvedč i ť sa pred uzav retím zm luvy o všetkýc h okolnostiach
súvis iacich s realizáciou výstavby, ako napr. oboznámiť sa s miestom výstavby
a miestnymi okol n osťami , s priestorom pre zariadenie staveniska, s predpismi platn ým i
v lokalite výstavby a pod.

Objedn ávateľ zabezpečí

všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre reali záciu

di ela.
3.

Obj edn ávateľ sa zaväzuj e protokláme odovzdať zhotovite ľovi stavenisko bez právnych
nárokov tretích osôb naj neskôr 5 pracovn ých dní pred d ohodnutý m termínom začati a prác.

4 . V termíne odovzdania staveniska sa objedn áva teľ zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi :
- projektovú dokumentáciu pre reali záciu di ela v troch vyhoto veniach
- vy medz í hranice staveniska
- vyznačené podzemné a nadzemné ved enia inžinierskych sietí
- určí m iesta napoj enia na el. energiu, pitnú vodu a kana lizác iu
5.

Z h otov i teľ j e pov inný udrži aYať na prev zatom stavenisku poriadok a čis totu a zodpovedá
aj za či stotu komunikácií , po ktorých dováža materi ál a mechanizmy. Prípadné škody
a poku ty z porušenia tej to pov innosti znáša zhotov i teľ.
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6.

Zhotoviteľ

zodpovedá za bezpečnosť a škody, ktoré vzni knú stavebnou č innosťou tretím
osobám. Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení. ktoré nie sú
obsiahnuté v projek te a neboli vyznačené objednávateľom pri odovzdávaní staveniska.

7.

Zh otov i teľ

zodpovedá za bezp ečnosť a ochranu zdrav ia svoj ich pracovníkov na stavbe
a dodržiavan ie ustanovení vyhl. č. 453/2000 Z .z. o bezpečnosti práce a technických
zariaden iach pri stavebných prácach a zákona č. 33 0/ 1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane
zdrav ia pri práci.

8.

Zhotovi teľ zodpovedá za ochranu životného prostredia okolitých priestorov a na svoj e
náklady bude priebežne odstraňovať odpad, ktorý bude vzni kať č innosťou na stavbe.

9.

Zhotoviteľ

nesmie bez súhlasu technického dozoru objednávateľa a súhlasu budúceho
správcu sietí zakryť akúkoľvek časť diela.
Zh otoviteľ je pov inný písomne oznámiť technickému dozoru mi nimálne 3 pracovné dni
vopred ukon čeni e časti di e la, ktorá bude v ďalšo m stupni pripravená na zakrytie.
Zh otoviteľ um ožní zástupcom objednávate ľa skontrolovanie prác ešte pred zakrytím .
Ak sa však objedn ávate ľ (tec hn ický dozor) v stanovenom termín e na skontro lovanie časti
die la, ktorá má byť zak1ytá neustanoví, aj keď bol na to riadne vyzvaný, má zhotoviteľ
právo časť d iala zakryť.
V prípade, že objednávateľ bude p ožadovať dodatočné odkrytie časti d iela, bude znášať
náklady na odkryti e v plnom rozsahu, okrem prípadov, že sa pri dodatočno m odkrytí časti
diela z is tí, že práce boli zrealizované vadne. V takomto prípade náklady dodatočného
odkrytia časti di ela idú na v rub z hotovit eľa.

1O. V prípade zistenia vady alebo nesúladu so zmluvou a j ej prílohami je zhotovi teľ povinný
bezodkladne na svoj e náklady vykonať nápravu, ktorá musí byť odsúhlasená
objednávateľom. Poki aľ by túto nápravu zhotoviteľ nevykonal , má objedn ávateľ právo
objednať na tieto práce inú firmu na náklady zhotovi teľa.
11. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylne od predloženej projektovej dokumentáci e alebo

bez príkazu obj ednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené. Na požiadanie j e ich
povi nný odstrániť v primeranej lehote, inak bud ú odstránené objednávat e ľom
na nákl ady zh otoviteľa, pri čom zhotov i teľ ručí objednávateľov i za škody, ktoré vzniknú
z tohto dôvodu.
zh otoviteľ

12.

Zhotoviteľ j e povinný kedykoľvek , ako to objednávateľ požaduje,
o vlastnej realizácii alebo o realizácii poddodávok.

informovať

ho

13. Zh otoviteľ

j e povi nný umožn iť prísl ušným kontrolným orgánom, zástupcom
a autorském u dozorn, aby vykonávali kontrolu a dozor v súlade s platnými
predpism i a zvykmi.

obj ednávateľa

14. Technický dozor nemá právo bez súhlasu štatutárneho zástupcu objednávateľa m eniť
materiály a spôso b rea lizác ie di ela určených proj ektovou dokumentáciou ako aj
obj ednávať práce naviac.
15. Obj ednávateľ sa zaväzuje zabezpeči ť na stavbe technický dozor, sledovať, či sa práce
vyko návaj ú v súlade s projektom a real i zač nou dokume ntáciou, podľa dohodnutých
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podm ienok, teclmických no ri em a iný ch p rávnych pred pisov a v súlade s rozhodnutiam i
verejnoprávnyc h orgánov. Na prípadné nedostatky. zistené v priebehu stavebno montážnych prác, musí bez meškania upozorniť zh otovi te ľa.

16. Za obj ednáva teľa bude vykonávať technický dozor lng. Andrea Šefčíková. Technický
dozor bude tiež oYcrovať správnosť prác vecného plancnia.

17. Techn ický dozor obj ednáva teľa j e oprávnený dať pracovníko m

zhotovi te ľa príkaz preruši ť
práce iba ak zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiah nute ľný a ak je ohrozená
bezpečn osť uskutočňovanej stavby, ž ivoty alebo zdraY ie pracovníkov na stavbe alebo
hrozia iné vážne škody. Inak nie je o právnený zasah ovať do č i nnosti zhotoviteľa. Nemôže
zasa h ovať do spôsobu ri adenia zh otov iteľa pr i realizovaní zmlu vného diela.

Čl. VII. ODOVZDATIE A PREVZATIE ZMLUVNÉHO DIELA
1. Odovzda nie diela zh otov i teľom a prevzatie objed návateľom sa rozum ie zápisničn é
odovzdani e predmetu 7m IU\ y (di e la) zhotov i te ľom a jeho písomné prevzatie
obj ednávateľom.

2. Z ho toviteľ stavby je povinný písomne 3 dni vopred oznámi ť obj ednávateľovi, že stavba
(di elo) je pri pravená na odovzdanie a prevzatie.
3. Na základe o7nám enia zhotoviteľa. že z ml uvné práce sú u ko n čené, je objedn ávate ľ
povinný s tanoviť do 3 dn í časový program prehliadky odovzdávaného zmluvného die la.
4. Ku záverecncm u odovzdáva niu a prevzati u celej stavby zhotoviteľ pripraví
a obj edn ávateľov i odovzdá tieto dokl ady :
- 2x dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby v prípade. ak nastanú zmeny oproti
vyho to venej projektovej dokumcntáci í
- príslušné revízne správy, zá pisnice. certifik áty a osvedčenia o s kúš kach použitých
výrobkov a materiá lov
5. Obj ednávate ľ prevezme stavbu (dielo) len v prípade , ak nemá vady a zodpovedá
požadovaným podm ienkam, platným technickým no1111ám a predpi som, má priložené
všetky atesty, revízne správy a ostatné požadované doklady a je ukončená v rozsa hu
a term íne určenom v zm luve. Zhotovi teľ musí s týmto počítať pri organizovaní a vedení
svoj ich prác.
6. Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie ani
nezvyšuj ú cenu diela sa nepovažujú za vady die la. ak boli \·opred dohodnuté. Tieto
odchýlky j e zh otov iteľ povinný vyznač iť v projektovej dokumentácii.

7. O odovzdaní a prevzat í di ela spíšu z mluvné strany zápisnicu (preberací protoko l) v 4
vyhotoveniach, z ktorých si po 2 vyhotoveniach obdrží každá zm luvná stra na.
8. Nákl ady, ktoré vyplynú z prípadného neúspešné ho odovzdávacieho konania, znáša
zhotovi teľ diela aj s príslušným odsunom začati a záručnej doby.

5

,

9. Termín odstraňovania drobných vád a nedorobkov zistených pri odovzdávaní a prevzatí
diela si zmluvné s trany dohodnú v zápisn ici o odovzdaní a prevzatí diela.

,
Čl.

vnr. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
A NEDOROBKY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na zrealizované dielo, ktoré je predmetom
tejto zm luvy bude trvať 5 rokov. Záručná doba začí na plynúť dňom podpis u zápisnice
o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami .
2. U výrobkov a subdodávok predpísaných projektovou dokumentáciou, u kto1ýeh výrobca,
resp. dodávateľ určuje inú dobu záruky. pl atí doba záruky podľa výrobcu, resp.
dodávateľa. T ieto výrobky, resp. subdodávky musia byť v Lápisnici o odovzdaní
a prevzatí diela osobitne uvedené.
3. Záruka sa

vzťahuje

na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela
Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela resp.
poškodenia živelnou pohromou. Predmetom záruky nie sú údržbárske práce vyplývajúce
z prevádzky počas už ívania.
objednávateľom.

4. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela. stanovených v tejto
zmluva a v projektovej dokumentácii stavby.
Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii stavby
vrátane prípadných doplnkov tejto dokumentácie.
5. Oznámenie reklamovaných vád - reklamácia musí byť vykonaná písomne a bezodkladne.
Reklamácia musí obsahovať označeni e vady (miesto, dotknutú časť diela) a popis. ako sa
vada prejavuj e :
zjavné vady - vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil alebo mohol zistiť
odbornou prehliadkou pri preberaní die la, musia byť reklamované zapísaním
v protokole o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením termínu ich odstránen ia
skryté vady - vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri preberaní diela a vyskytnú
sa v zárnčnej dobe, je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa najneskôr 5 dní
od jej zistenia. Z hotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 pracovných dní po
jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom primeranú lehotu odstránenia vady.
Pri závadách, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť osôb, alebo vážne poškodiť zhotovené dielo
sa určuje lehota nástupu na opravu maximálne do 3 dní.
6.

Zhotoviteľ

zod povedá len za tie vady. ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov
tejto zm luvy. Zhotov iteľ ne7odpovedá za vady. ktoré nastali v dôsledku
neodborného zásahu, nesprávneho užívania zo strany objednávateľa prípadne inej osoby
alebo okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť zhotoviteľa\' zmysle§ 374 Obchodného
zákonníka.
podľa

ČL IX. ZMLUVNÉ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY
1. V prípade omeškania zhotoviteľa s riad nym a včasný m splnením rozsahu a termínov
reali zácie diela a dodržaním kvality die la je z hotoviteľ povinný zap l atiť objednávateľovi
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zml uvnú pokutu za omeškanie dohodnutého termínu začatia s tavby. uvedenia diela do
prevádzky a celkového ukončenia diela 0.5% zo zmluvnej ceny diela za každý deň
predÍženia lehoty.
2. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni včas neči stoty vzniknuté počas reali zácie diela a bude
na Lúto skutočnosť objednávateľom upozornený, j e povi nný zaplatiť objednávateľovi
zmluv nú pokutu vo výške 50 % zvýšenia oproti cene za odstránenie neč istoty.

3. Ak bude objednávateľ v om eškan í so zaplaten ím mesačných faktúr alebo konečnej
faktúry, je povi nný zapl ati ť zhoto\· i tcľovi 7mluvnú pokutu vo výške O.S % z d lžnej sumy
7a každý deň om eškania.
4. Zhotov iteľ je povinný do odovzdania diela podľa svojich možností a schopností vopred
zabrán iť možným škodám a to najmä chránením s tavby pred neodbornými zásah m i
vlastných kapacít, poddodávatel'ov alebo tretíc h osôb.

5.

Zhotoviteľ ručí

za každú škodu, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov,
nariadení a taktiež za škody na nových alebo jestvujúcich stavebných dielach, susediacich
objektov so stavbou a na vonkaj šom vybavení (stromy a pod.), kábelových vedeniach,
inž in ierskych sieťach a pod .. T ieto škody budú v plnej výške uhradené zhotoviteľom.

Čl. X. ZÁNIK ZM LUVY, ODSTÚ PENIE OD ZMLUVY,
POZASTAVENIE A PRERUŠENIE PRÁC
J. V prípade zániku zml uvy
opustí stavenisko.

zho toviteľ

bezodkladne, najneskôr však do 3 pracov ných dní

2.

Zhotoviteľ je povinný do doby nástupu nového zhotovite ľa zabezpečovať na vlastné
náklady všetky ochranné. bezpečnostné, protipožiarne a hygienické opatrenia. Zhotoviteľ
je preto plne zodpovedný za všetky škody v7niknuté do doby nástupu nového zhotoviteľa.

3.

Zhotoviteľ

4.

Objednávateľ

nesm ie z vlastného popudu zastaviť práce alebo opustiť sta,·cnisko, v opačnom
prípade znáša všetky následky a škody tým spôsobené, nakoľko sa to pova:iuje za
porušenie zml uvných podmienok.
môže odstú piť od zmluvy so zhotov iteľom v týchto prípadoch:
do 7 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác:
z dôvodu omeškan ia ak j e vážne ohrozený termín ukon čen i a stavby;
z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom, nedodržan ia kvality prác a materiálov,
podvodu, neschopnosti, z dôvodu nepl nenia záväzkov alebo odmietnutia prispôsobiť
sa ustanoveniam zm lu\'y alebo objednávkam a požiadavkám objedná\'ateľa
a všeobecne vo všetkých prípadoch, kedy by zhotoviteľ nes plnil svoje povi nnosti
a záväzky:
z dôvodu porušenia podmienok a podkladov verejnej súťažc zhotoviteľom a lebo jeho
poddodá va tel"om .
keď zhotov i teľ

5.

Zhotoviteľovi v týc hto prípadoch nev7niká nárok na náhradu škôd s ' ýnimkou úhrady
materiálov, ktoré sú preukázateľne objednávané s dlhou objednávacou lehotou.
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6.

Objednávateľ j e však povinný zaplatil' zhotoviteľovi
vykonaných prác a s tým spojených nákladov.

čiastku

zodpovedajúcu cene už

zhoto viteľ odstúpi od zmluvy z dôvodu ležiacich na strane objednávateľa,
sa zaväzuje :
u skutočnené práce na zmluvnom diele zapl atiť v plnej výške;
odkúpiť od zhotov iteľa tovar zaobstaraný pre /.m luvné dielo, hodnotu ktorého
zhotovi teľ preukáže faktúrou j eho dodávateľov.

7. V prípade, že
obj edn á vateľ

odstúpi od zmluvy z dôvodov ležiac ich mimo zhotovite ľa , j e povinný
v plnej výške vykonané práce ku dňu odstúpenia od zmluvy
a odkúpiť od zhotovi teľa tovar, zaobstaraný pre zmlurné dielo.

8. Ak

obj ednávateľ

uhradiť zhotoviteľovi

9. Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupuj úca strana druhej strane doporučeným listom, ak
táto v predtým stanovenej lehote nevykonala nápravu. Účinky odstúpenia nastávajú dňom
doručenia oznámenia o odstúpen í druhej strane po uplynutí určenej lehoty.
1O. Ak nastane okolnosť uvedená v bode 7 tohto čl á nku , zhotoviteľ zašle objedn ávateľovi
faktú ru v dvoch vyhotoveniach doručen ým listom v lehote do 30 dní odo dňa odstúpenia
od zmluvy. Vo faktú re splatnej v lehote 35 dní odo dňa jej doručenia . 7hotoviteľ odúčtuj c
zaplatené mesačné faktú1y do výšky zreali zovanej časti zmluvného diela.
11 . V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác z dô vodov na strane objednávateľa ,
trvajúcich dlhšie ako 7 kalendárnych dn í, je 7hotov itcľ oprávnený požadovať prcdÍženic
termínu uko n čen ia diela o dobu ich prerušenia alebo pozastavenia a obj ednávateľ bude
s týmto súhlasiť.
12. Ak prerušenie prác zhotov iteľa z dôvodov na strane objednávateľa bude trvať dlhšie ako
tri mesiace. zhotoviteľ odovzdá príslušnú časť zmluvného diela v stave. v akom sa práce
nachádzajú ku di'íu ich prerušenia a objed n ávateľ ju prevezme a zaplatí a uhradí
zh otoviteľovi aj preukázateľné náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením prác,
pokiaľ sa nedohodn ú inak.

Čl. XI. PRÁVNE PREDPISY
1. Pri plnení tejto zmluvy sa správajú zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Vzájomné vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto 7mluvou sa spravujú
súťažn ý mi podmienkami a podk ladmi a až pre prípady neupravované ani v týchto
dokumentoch sa spravujú ustanoveni ami Obchodného zákonníka a podporne
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2. Zmluvné strany sa ti ež budú riadiť ustanoveniami zákona č. 50/ 1976 Zb. Stavebného
zákona v znení neskorších predpiso\' a súvisiacich Lákonov a vykonávacích vyhlášok.

Čl.

xn. VYŠŠIA MOC

1. „Vyššou mocou" sa rozumie ka:ldá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného
a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli rozumne predvídať pri
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podpisovaní zmluvy a ktorá
(živelné pohromy a pod.).

znemožň uje

realizáciu

časti

alebo celku zmluvných záväzkov

Čl. XITI. SPORY, NEPLNENIE A ICH RIEŠENIE
l. Všetky prípady neplnenia zo strany
platieb.

2.

Z h otoviteľ

zh o toviteľa

majú za následok zadržanie a od loženie

lehotu 7 kalendárnych dní na to, aby oznámil doporučeným listom
prípadnú nezhodu vo veci, p ričom je jeho povi nnosťou dokázať svoje
stanovisko. Nezhoda nemá vplyv na plnenie zmluvy do doby jej vyriešenia, t.j., že zmluva
platí v celom rozsahu.
bude

mať

objednávateľovi

3. Nezhody rozhoduje nezávislý spoločne dohodnutý rozhodca a lebo súd. Dohodnutého
rozhodcu navrhnú najneskôr do 7 dní od vzniku sporu, každou zmluvnou stranou určení
zástupcovia.
4. V prípade, keď sa zh otoviteľ nepodriadi dohodnutým a akceptovaným ustanoveniam
zmluvy alebo požiadavkám objedn ávate ľa, mô7.e obj ednávateľ zabezpeči ť na náklady
zhotoviteľa iné firmy alebo zrnš iť zmluvu, a to všetko na riziká a nebezpečen stvá
neplniaceho zhotoviteľa.

Čl. XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Akékoľvek doj ednania. zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre strany záväzné len
vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto zmluve a potvrdené obidvoma
stranami.

2. V prípade, že pri uzavieraní dodatkov k tejto zmluve dôjde medzi stranami k rozporom,
môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie doh odnutého rozhodcu.
3. V prípade zmeny obchodného mena, adresy. sídla alebo čísla účtu. každá zo zmluvných
strán oznámi túto skutočnosť bez odkladu druh ej strane.
4 . Zmluvné strany sa zaväzujú, že technické alebo obchodné informácie, s ktorými bude
druhá strana obozná mená v pri ebehu uzavierania a plnenia tejto zmluvy, sú predmetom
obchodného tajomstva. Obe zmluvné strany sú si vedomé následkov, ktoré môže byť voči
ni m upl atňované v prípade porušenia tohto záväzku.
5. Ak posledný deň lehoty určený pre plnen ie povinnos tí uvedených v tejto zmluve pripadne
na sobotu , nede ľu a lebo iný deň pracovného pokoja, presúva sa povinnost' plniť na
najbližší nasleduj úci pracovný deň .
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zreali zovať prípadné práce nav iac, ktoré mozu vypl ynúť
z požiadaviek pri odovzdávaní die la a ko l audačnom konan í, ako dodatok k pôvodnej
zmluve. Rozsah prác, termín y a cena budú dohodnuté ako osobitný obchodný p rípad.
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7. Účastn íc i svojimi vlastnoručnými podpism i potvrdzujú autentickosť tejto zmlu vy
a po tv rdzujú, že si zm lu vu riadne prečítal i a že táto zm luva nebola dohodnutá v tiesni an i
za inak nevýhodných podmienok.
8. Táto zmluva je vyhotovená v 4 - roch rovnopisoch, z ktorých každá zm luvná strana
obdrží po dvoch vyhotoveniach.

9. Zoznam oprávnených osôb - zástupcov zml uv ných strán s určením ich kompetencií, bude
spracovaný po dohode zml uvných strán formou doda tku k tejto zmluve.
10. Zmlu va nadobúda platnosť dňo m podpisu obidvoch zmluvných strán a
zverejnení. Podpisuje sa na dobu realizácie stavby.

V Bratislave

V Seredi

Dňa

D1ia ..........................

Za

23.6.20 16

zhotoviteľa

:

Za

objednávateľa

Prílohy:

Rozpočet

:

Bc. Iveta Fraňová
Riaditeľka MŠ

Branislav Oravce

Rozpočet

účinnosť d eň

stavby Materská škola, Komcnského ul. Sereď
stavby - Materská škola, Podzámska ul., Sereď

IO

po jej

