ZML UVA O DIELO

č.

04/2 013

uzatv orená podl'a § 536 a nasl. Obch odné ho zákon níka
I. Zmluv né stran y

- 11tJ1""Vté

OBJEDNÁVATEĽ : H!Sr o tLArE
Mests ký úrad Zlaté Mora vce
1. mája 2
953 01 Zlaté Mora vce

Zastúpený: Ing. Peter Lednár CSc. - primátor mesta Zlaté Moravce
IČO: 308676

DiČ : 2021058787

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.

Číslo účtu : 33422 162/0 200

Telefón: 037/6 92392 5

ZHOTOVITEĽ

:

IZOMER, s.r.o.
Sv. Michala 4
934 01 levic e
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel.
Sro, vložka

v zastúpení : Jaros lav Méres -

konateľ spoločnosti

zástupca splno mocn ený na rokovanie:
- vo veciach zmluvných: Jaros lav Méres
- vo veciach technických: Jaros lav Méres
IČO: 43 84 0353

IČ DPH: SK20 22485 696

Bankové spoje nie: SLSP a.s. Levice
Číslo účtu: 00286 70524 /0900

č.

21057/ N

II. Predmet plnenia
Zhotoviteľ

sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo "oprava strešnej krytiny hydroizolácia strechy" na objekte: Stredisko občianskej vybavenosti - strecha č.1

Objednávateľ
podľa čl.

sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie zmluvnú cenu
III. tejto zmluvy.

Zhotoviteľ

sa zaväzuje

zhotoviť

dielo vo vlastnom mene a na vlastnú

zodpovednosť.

III. Cena diela.

Za zhotovenie diela v rozsahu, kvalite a lehotách
zhotoviteľovi dohodnutú pevnú cenu, v čiastke:

podľa

tejto zmluvy zaplatí

objednávateľ

DPH 20 %

2686,69 €
537,34 €

Cena vrátane DPH:

3224,03 €

Základná cena -

Navrhovaná zmluvná cena je stanovená
cenách v znení neskorších predpisov.

podľa

§ 3 zákona NR SR

č.

18/ 1996 Z.z.o

IV. Čas plnenia.

Termín zahájenia a

Zahájenie prác:
Ukončenie prác:

ukončenia

prác na realizácii diela:

18.02.2013
28.02.2013

V prípade nepriaznivého počasia sa termín dodávky predíži o dni nepriazne. Zhotoviteľ je
povinný trvalo udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný
odstraňovať odpady a nečistoty vznikajúce jeho činnosťou. Najneskôr do 5 dní po
odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko.

V. Miesto a rozsah zhotovenia diela.

Stredisko občianskej vybavenosti - strecha č.1 v rozsahu 238,80 m2

VI. Vlastnícke právo na zhotovenú vec a nebezpečenstvo škody na nej.

Vlastnícke právo na zhotovenú vec a nebezpečenstvo škody na nej prechádzajú na
objednávateľa postupným zhotovovaním diela v zmysle § 542 ods. 2, Obchodného
zákonníka.

VII. Platobné podmienky.
Objednávateľ

a zhotoviteľ sa dohodli, že preddavok na materiál sa neposkytne, avšak
úhrada faktúry sa uskutoční po ukončení a odovzdaní diela do 7 pracovných dní.

VIII.

Záručná

doba a

zodpovednosť

za chyby.

Zhotoviteľ

poskytuje záruku na vykonané dielo - 60 mesiacov.
Prípadné chyby je objednávateľ povinný písomne reklamovať u zhotoviteľa bez
zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácii musia byť chyby popísané a uvedené ako
sa prejavujú.
Objednávateľ uvedie akým spôsobom žiada vykonať nápravu. Objednávateľ je oprávnený
požadovať:

- odstránenie chyby dodaním náhradného plnenia
- odstránenie chyby opravou ako je chyba opraviteľná
- primeranú zľavu z dohodnutej ceny
Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 dní po obdržaní reklamácie oznámiť objednávateľovi ,
či reklamáciu uznáva alebo nie. Ak tak neučiní, znamená to , že áno. Vždy však musí
písomne oznámiť, k akému termínu nastúpi na odstránenie chyby.

Ak sa v sporných prípadoch preukáže, že objednávateľ reklamoval neoprávnene, tzn.,že
ním reklamovaná chyba nevznikla vinou zhotoviteľa a že sa na ňu nevzťahuje záručná
doba, resp ., že chybu spôsobil objednávateľ nevhodným užívaním diela, je tento povinný
uhradiť zhotoviteľovi náklady preukázateľne spojené s odstránením chyby.
Pre prípad vady dodávky dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať
a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť prednostne bezplatné odstránenie vady v čase
dohodnutej zmluvnej záruky. Doba nástupu na odstránenie vady je 5 dní. V prípade ak
zhotoviteľ diela nedodrží túto lehotu je povinný uhradiť objednávateľovi diela za každý deň
omeškania zmluvnú pokutu vo výške 10,--€. a môže objednávateľ z vyššie uvedeného
titulu aplikovať ďalšie právne nároky v zmysle OZ.

IX. Zmluvné pokuty.
Pokiaľ zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý i započatý deň

omeškania.
X. Odovzdanie a prevzatie diela.

Po zhotovení diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa písomne najneskôr 2 dni vopred na
jeho odovzdanie a prevzatie miesta plnenia. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do
2 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom
pokračovať. Objednávateľ má povinnosť prevziať dielo i pred termínom dohodnutým
v tejto zmluve. Zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí spíšu zápisnicu o odovzdaní
a prevzatí, ktorá bude podpísaná oboma zmluvnými stranami. V zápisnici musí
objednávateľ výslovne prehlásiť, či dielo preberá alebo nie a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

XI. Všeobecné záväzky, spolupôsobenie objednávatel'a a zhotovitel'a.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že použije len certifikované komponenty, dodrží STN, doporučené
postupy dodávateľov stavebných materiálov. Pokiaľ porušením tých to predpisov vznikne
akákoľvek škoda, nesie všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ.
Objednávateľ

sa zaväzuje spolupôsobiť účinne so zhotoviteľom a to najma pri
poskytnutí plôch pre uskladnenie materiálu, poskytnutia zdroja úžitkovej vody a zdroja
elektrického napätia.
Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb
v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými a pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ prác
si samostatne zabezpečuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na pracovisku i voči
tretím osobám.
• zabezpečiť plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi v rozsahu §-u Č . 4, 5,8 a 9
zák. NR SR Č . 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
• zabezpečiť plnenie úloh v primeranom rozsahu v znení §-u 5 až 7 Zákona NR SR Č .
124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov
• plniť ostatné úlohy BOZP a ochrany pred požiarmi v súlade s platnými právnymi
predpismi a STN
• zabezpčiť plnenie úloh BOZP v súlade s § č.3, 4, 9, 40, 41 , 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51,
52,53,59,60 vyhl. SÚ BP Č . 374/1990 Zb. o BOZP pri stavebných prácach.

Zhotoviteľ

je povinný byt' poistený proti škodám spôsobených jeho
možných škôd pracovníkov a to až do výšky ceny diela.

činnosťou,

vrátene

Zamestnanec objednávateľa, ktorý vykonáva technický dozor, je oprávnený dať
zamestnancom zhotoviteľa príkaz na prerušenie prác, pokiaľ je ohrozená bezpečnosť
zariadenia, prevádzky, zdravia alebo ak hrozia hospodárske škody.

Objednávateľ sa k oceneným zmenám vyjadruje na písomné vyzvanie zhotoviteľa
písomne, najneskôr do dvoch pracovných dní. Len cenovo odsúhlasené - dohodnuté
zmeny dávajú zhotoviteľovi právo zmenu vykonať .

XII. Vyššia moc.

Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé na
zmluvných stranách a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť.
Pokiaľ

sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným v dôsledku vzniku vyššej moci, strana,
ktorá sa bude chcieť na vyššiu moc odvolať , požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo
vzťahu k predmetu, cene, dobe plnenia dodatku k zmluve o dielo. Pokiaľ nedôjde
k dohode, má strana, ktorá sa na vyššiu moc odvolala, právo odstúpiť od zmluvy.
Odstúpenie od zmluvy v tomto prípade nastáva dňom doručenia oznámenia.

XIII: Ostatné ujednania.

Zmluvné strany sa zaväzujú , že budú
informácie na iné zmluvné účely .

zachovávať

obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto

IX. Záverečné ustanovenia.
Platnosť a účinnosť zmluvy vznikne podpísaním štatutárnymi zástupcami objednávateľa
a zhotoviteľa . Meniť alebo dopíňať text zmluvy je možné len formou písomných dodatkov
dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán . V ostatných otázkach neupravených zmluvou budú platiť predovšetkým ustanovenia
Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o dielo a ostatné všeobecné záväzné predpisy
platné v Slovenskej republike.

Zmluva je zhotovená v dvoch exemplároch :
1 x - obdrží objednávateľ
1 x - obdrží zhotoviteľ

V Leviciach , dňa: 14.02.2013

IZO;\IER s.r.o.

s,. i\l!ci1oln 4. 034 Ol

Levice

ltO: 43 840 3S3
I' OPi l: SK 20n 4R5 696

CD
objednávateľ

IZOMER, s.r.o. , Sv. Micha la

č.

4, Levice 934 01 www.i zomer .sk tel: 0903 727 829

Mestský úrad, 1.mája
Zlaté Moravce

č.2

Cenová ponuka na opravu strešnej krytiny - hydroizoláciu strechy
Objekt: Stredisko občianskej vybavenosti - strecha Č. 1

Rozsah prác :
očistenie strechy od mechanických nečistôt , demont
áž a montáž bleskozvodov
vysekanie pľuzgierov , vyspravenie podkladu lepenkou Glasbit G200
840 a cementovým poterom na sucho
natavenie jednej vrstvy lepenky Elastobit PV top 42 a zažehlenie
spojov,pretmelenie
manipulácia s materiálom, doprava vodorovná a zvislá

Plocha strechy :

Potreba lepenky Glasbit
Potreba lepenky Elastodek

238,80 m2 strecha
m2 dilatácia
m2 zvislá
71,64 m2
38,21 m2

30%
16%

dfžka/ml
20,40
20,40
41 ,20

šírka ImI
plocha/m2/
10,40
212,16
0,70
14,28
0,30
12,36

Spolu:

238,80

Kalkulácia ceny :
Položka čislo
očistenie

MJ

PJ

JCIEU R

Spolu EUR

0,40

95,52

strechy od mechanických nečistôt,demontáž a montáž bleskozvodov
800 - 711 410

238,80

vysekanie pľuzgierov, vysušenie, vyspravenie podkladu podklad
u lepenkov Glasbit G200 840,
a cementovým poterom na sucho
800 - 712 30

m2

71 ,64

2,32

166,20

natavenie jednej vrstvy lepenky Elastobit PV top 42 a zažehlenie
spojov,pretmelenie
800 -711 14

m2

238,80

- manipulácia s materiálom, doprava , odvoz sute a uloženie na
skládku
800 - 711410
Práce spolu:

m2

348,65

389,24

Materiál:
1. Glasbit G200 S40
2. Plyn PB
3. Strešný tmel Buldog
4. Poter estrich
5. Elastobit PV to 42
Materiál spolu:

m2
ks
kg
ks
m2

71 ,64
6,00
5,28
5,00
277,01

4,19
25,43
3,65
4,81
4,74

300,17
152,58
19,28
24,05
1313,03
1809,11

EUR

Rekapitulácia:
Práce spolu :
Materiál :

877,58
1809,11

Základná cena spolu :
DPH 20 %

2686,69
537,34
3224,03

Spolu s DPH:

Záruka na prácu: 60 mesiacov

Levice:

30. január 2013

CD

