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PODPRAHOVÁ ZÁKAZKA NA USKUTOCNENIE STAVEBNÝCH PRÁc : Parkovisko pre osobné automobily na ulici M. Rázusa v Prievidzi - 1.etapa

ZMLUV
A O DlELO
uzatvorenápodl'a§ 536a nasl.Zákonac. 513/1991
Zb.,Obchodnéhozákonníkao vykonanístavebného
diela

1. ZMLUVNÉ
STRANY:
1.1.

Objednávatel'
:

MestoPrievidza
Námestie
slobody14
97101 Prievidza

Zastúpený
:

JUDr.KatarínaMachácková- primátorkamesta

Zástupcasplnomocnený
narokovanie
voveciach:
a,zmluvných
:
JUDr.Katarína
Machácková
- primátorka
mesta
b,technických:
Ing.arch.VladimírFalat- vedúciodboruvýstavby
a regionálneho
rozvoja

1.2.

Bankovéspojenie:

VÚBa.s., pobockaPrievidza
Císloúctu : 16626- 382/0200
ICO: 318442
DIC: 2021162814

Zhotovitel':

TMG,a.s.
Priemyselná
9A
97101Prievidza

Zastúpený
:

Ing.MiroslavToman,predsedapredstavenstva

Zástupcasplnomocnenýna rokovanievoveciach:
a, zmluvných:
Ing.Jozef Hrbácik,clenpredstavenstva
Ing.Ján Hromada,clen predstavenstva
b, technických:

Ing.JozefHrbácik,

Bankovéspojenie

UniCreditBank,a.s.
Císloúctu: 6610361046/1111
ICO: 31 645909
IC DPH: SK2020469352

Zápisv ObchodnomregistriOkresnéhosúduTrencín,oddiel:Sa,vložkaC.305/R

2.

FORMAVEREJNÉHO
OBSTARÁ
VANIA:
2.1.

Zmluvasauzatvárapodl'a§99zadávanie
podprahových
zákaziekv zmyslezákonac.25/2006
Z.z.o verejnom
obstarávanív platnomznení.
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1
: Parkovisko

pre osobné

automobily

na ulici M. Rázusa v Prievidzi -1.etapa

PREDMETZMLUVY:
3.1.

Zhotovitel'
sa zavazuje,že zhotovídieloaobjednávatel'
sa zavazuježe, preberieazaplatíprácesúvisiace
s realizácioudiela "Parkovisko pre osobné automobily na ulici M. Rázusa v Prievidzj
podmienokuvedenýchv tejtozmluve.

- 1.etapa" za

3.2. Podrobnávecná a cenovášpecifikáciapredmetuzmluvyje uvedenáv sútažnejcenovejponuke(rozpocet
stavby),ktoráje neoddelitel'nousúcastoutejtozmluvy.
3.3. Zhotovitel'sa zavazuje,že odovzdádielo sposobilék úcelu užívania,ktoré budespínatvšetkyplatnénormy
STN,ON, TP. Všetkyvady a nedostatkyzistenépri preberanídiela ako aj všetkyškodysposobenéním na
majetkuobjednávatel'aje povinnýzhotovitel'odstránitbezzbytocnéhoodkladupo vyzvaníobjednávatel'om.
3.4.

Zhotovitel'
sazavazujeodovzdatdieloakoceloknaraz.

3.5. Zhotovitel'sa zavazujezhotovit za úhraduaj naviacpráce - práce nad rozsahdiela, vymedzenéhov tejto
zmluve,dodatocnepožadovanéobjednávatel'om.

4. TERMINY
PLNENIA
:
4.1.

Termín
zacatia
zhotovenia
diela:5dníodvýzvyobjednávatel'a
aodovzdania
staveniska

4.2. Termínukoncenia
a odovzdania:3 mesiaceodprevzatia
staveniska
4.3. Objednávatel'
výzve zhotovitel'ana prevzatiestaveniskapo získanístavebnéhopovoleniaa prídelení
financnýchprostriedkovz rozpoctumesta. Objednávatel'si vyhradzujeprávo, v prípadenevydania
stavebného
povoleniaalebonepridelenia
financných
prostriedkov,
dodvochrokovodpodpisuzmluvy,zmluvu
ukoncitbezfinancných
nárokovzmluvných
strán.

5. CENA:
5.1. Cenadielajedohodnutá
zakompletnú
dodávkupredmetu
zmluvy,stanovená
dohodouv zneníZák.NRSRc.
18/96Z.z.o cenáchvovýške:
275355,38EUR- cenabez DPH
55 071,08EUR- DPH20 %

330426,46EUR- cenas DPH
Slovom:tristostridsattisíc
štyristodvasatšest
EUR,46/100.
5.2. Akdojdepri realizáciidielak akýmkol'vek
zmenám,doplnkomaleborozšíreniu
predmetu
dielavyplývajúcich
z dodatocných
požiadaviek
objednávatel'a,
alebok zmeneDPHbudenavykonanie
týchtozmienuzatvorený
dodatokk zmluves tým,že cenaprácnaviacbudezostavenápoložkovitým
rozpoctom
nazákladeskutocne
vykonaných
prácaohodnotených
jednotkovými
cenamipredloženými
v ponuke.V prípadeprác,ktoréponuka
neobsahovala,
budeu prácvykonaných
zhotovitel'om
spracovanákalkuláciajednotlivýchprác s využitím
cenníkovCENKROSplatnýchv dobe vykonávaniaprác. Prácenaviacbudú vopredprekonzultované
aodsúhlasené
objednávatel'om.
6.

PLATOSNÉPODMIENKY
:
6.1. Cenuza zhotoveniepríslušnejetapyuhradíobjednávatel'
formouciastkových
faktúrvystavovaných
pocas
realizácie
1xmesacnepodl'aodsúhlaseného
súpisuskutocne
vykonaných
prácstavebným
dozorom.
6.2. Poodovzdaní
a prevzatístavbyvystavízhotovitel'
konecnú
faktúru,v ktorejbudúvysporiadané
všetkydoteraz
uhradené
práceavycíslená
zostávajúca
cenaetapy.
6.3. Objednávatel'
je oprávnený
zastavitpreplácanie
vykonaných
stavebných
prácpouhradeni90%z cenyetapy.
Zápisozastavenípreplácania
vykonáobjednávatel'
dostavebného
denníka.
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6.4. Ak budú súcastou preberacieho protokolu drobné vady a nedorobky nebrániace užívaniu a prevádzke diela je

objednávatel' oprávnený pozastavit 10% z konecnej faktúry do doby odstránenia uvedených vád
a nedorobkov.

tietoúdaje:
6.5. Faktúrabudeobsahovat
obchodnémenoobjednávatel'aa zhotovitel'a,adresysídiel
císlozmluvy,císlofaktúry,denodoslaniaa splatnostifaktúry
oznaceniepenažnéhoústavua císloúctuna ktorýsa máplatit
oznaceniediela,podpisstavebnéhodozoru
fakturovanúzákladnúciastkubezDPH,ciastkuDPHa celkovúfakturovanúsumu
peciatkaa podpisoprávnenejosobyzhotovitel'a
zistovacíprotokolsosúpisomvykonanýchprác
6.6. V prípade,že faktúranebudeobsahovatnáležitosti,uvedenév tejtozmluve,objednávatel'je oprávnenývrátit
ju zhotovitel'ovinadoplnenie.
6.7. Lehota splatnostifaktúr je 14 dní od doruceniaobjednávatel'ovi.V prípade, že faktúra bola vrátená na
doplnenie,plynienoválehotasplatnostiod doruceniadoplnenej(opravenej)faktúry.
6.8. V prípade omeškania objednávatel'aso zaplatením faktúry v dojednanomtermíne zaplatí objednávatel'
zhotovitel'ovizmluvnúpokutuvo výške0,05%z dlžnejsumyza každýden omeškania.
7.

PODMIENKY
VYKONANIA
DlELA:
7.1.

Objednávatel'
jepovinný
odovzdat
zhotovitel'ovi
protokolárne
stavenisko

7.2. Objednávatel'
prehlasuje,
že majetok,ktorýje predmetom
odovzdania
staveniska
je beznárokutretíchosob
ajesposobilýnariadnevykonávaníe
stavebných
prác.
7.3. Zhotovitel'
vykonádielonasvojenákladya navlastnénebezpecenstvo.
7.4. Zhotovitel'je zodpovednýza dodržaniepravidielbezpecnostiaochranyzdraviapri práci a požiarnej
bezpecnosti
na stavenisku.
Zhotovitel'
zodpovedá
za to, že pracovnícizhotovujúci
dielobudúmatdoklady
o absolvovanípredpísaných
školenío bezpecnostiaochranezdraviapri práci a požiamejbezpecnosti
a preukazy
sposobilosti
navýkonvybraných
cinností.
7.5. Zhotovitel'
zabezpecínepretržitúprítomnostsvojhozodpovedného
zástupcu(stavbyvedúceho)
na stavbe:
t:ubomírOndruška
7.6. Zhotovitel'
je povinnýzabezpecitprimeranúochranumajetkuavecí, ktoréprevzalod objednávatel'a
na
zhotoveniediela.Zhotovitel'
nesieplnúzodpovednost
za materiála zariadenienachádzajúce
sa v objekte
areálustavby.
7.7. Zhotovitel'
zodpovedá
za cistotua poriadoknastavenisku.
Zhotovitel'
zodpovedá
za cistotukomunikácií,
po
ktorýchsa pri zhotovenídiela odvážastavebnýa komunálnyodpad,alebo iný materiálpotrebnýna
zhotovenie
diela.Zhotovitel'
odstráninavlastnénákladyodpady,ktorésúvýsledkom
cinnosti.
7.8. Zhotovitel'
zodpovedá
zato,ževšetkymateriálypoužiténazhotovenie
dielabudúnovéa I.akosti.
7.9. Pocasvykonávaniaprác na pozemkuaveci objednávatel'a
zhotovitel'znáša nebezpecenstvo
škody
sposobenej
na zhotovovanej
veciapocasrealizáciestavbyje jej vlastníkom.
Zhotovitel'
pocasvykonávania
prác zodpovedáaj za škodysposobenévoci tretím osobám.Nebezpecenstvo
škodyprechádzana
objednávatel'a
dnompodpísania
protokolu
o odovzdaní
a prevzatídiela.
7.10. Zhotovitel'vyprázdni
stavenisko
v lehote
do5dnípoukoncení
diela.

8.

ODOVZDANIE
A PREVZA
TIEDlELA:
8.1. Zhotovitel'
sazavazujevyzvatobjednávatel'a
naprevzatiedielaaspon3 pracovnédnívopred.Stavbabude
pripravená
naodovzdávacie
a preberacie
konaniebezváda nedorobkov.
Objednávatel'
prevezme
stavbupo
dokoncení
preberacím
protokolom.
8.2. Zhotovitel'
je povinnýkudnuzacatiapreberacieho
konaniapredložitvšetkydokladyo vykonaných
odborných
prehliadkach,skúškach,atesty, certifikáty,stavebnýdenník, projektovúdokumentáciuskutocného
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vyhotovenia
stavby,zameranie
skutocného
stavu,geometrický
plánprezápisdo katastrálnej
mapy.Dalejje
povinnýodovzdatzameranierealizovanej
stavbyobjednávatel'ovj
v digjtálnejformevo formáteDGNalebo
DXFv zmysleVZNC.30/95.

9. ZÁRUCNÁ
DOBA
- ZODPOVEDNOsrZAVADY:
9.1. Zhotovitel'
zodpovedáza to, že predmettejtozmluvybudezhotovenýpodl'apodmienok
tejtozmluvya že
pocaszárucnejdobybudematvlastnosti
dohodnuté
v tejtozmluve.
9.2. Zhotovitel'
zodpovedá
zavady,ktorémápredmetv casejehoodovzdania
objednávatel'ovi.
Zavady,ktorésa
prejavilipoodovzdaní
djelazodpovedá
ibavtedy,akbolispósobené
porušením
jehopovinností.
9.3.

Zmluvné
stranysadohodlipreprípadváddiela,žepocaszárucnej
dobymáobjednávatel'
právopožadovat

a zhotovitel'povinnostvady bezplatneodstránit.Zhotovitel'je povinnýobjednávatel'ovi
uhraditvšetky
prípadnéškodyzavinenévadoudiela.
9.4. Zhotovítel'
je povinnývady predmetuplneniatejto zmluvyodstránitdo 7 dní od obdfžaniapísomného
oznámenia.
~

9.5. V prípadenedodržanja
dohodnutého
termínuodstránenia
váda nedorobkov
v dohodnutom
termínev zmysle
bodu9.4. zaplatízhotovitel'objednávatel'ovi
zmluvnúpokutuvo výške16,- EURza každýzacatýden
omeškania.
9.6. Zhotovítel'
zaplatízmluvnúpokutuvo výške0,05% z cenyreklamovaných
prác.Zaplatením
pokutynieje
dotknutéprávonanáhraduškody.
9.7. V prípadeomeškanjazhotovitel'as odovzdanimpredmetuv dohodnutomtermíne zaplatí zhotovitel'
objednávatel'ovi
zmluvnúpokutuvovýške0,05%zozmluvnejcenydielazakaždýdenomeškania
9.8. Zmluvnéstranysadohodlinazárucnejdobeprestavbu5 rokov,ktorázacínaplynútodadnajej odovzdania
a prevzatia
objednávatel'om.
10. ZÁVERECNÉ
USTANOVENIA:
10.1 Pokjal'njeje ustanovené
inak,riadjsatátozmluvapodl'apríslušných
ustanovení
Obchodného
zákonníka.
10.2. Všetkyzmeny tejto zmluvyo dielo budú vypracovanév písomnejforme,dohodnuté
a odsúhlasené
obomastranami.
10.3. Zmluvnéstranyvýslovneprehlasujú,
že tátozmluvazodpovedá
ichslobodnejvóli,uzavierajú
ju dobrovol'ne
a naznaksjejobsahom
ju podpisujú.
10.4. Tátozmluvanadobúda
platnosta úcinnostdnomjej podpísania
zmluvnými
stranami.
10.5. Zmluvaje vypracovaná
v štyrochvyhotovenjach,
z ktorýchdveobdržízhotovitel'
a dveobjednávatel'.
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III.

!!
.
Ing.JozefHrbácik
clenpredstayenstva
,
I
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............................................

Ing.JánHromada
clenpredstavenstva
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