ZMLUVA O DIELO
na prípravu a realizáciu prác " Poskytnutie služieb na rekonštrukciu objektu cintorína
Sebechleby", uzavretá podľa§ 536 a nasl. Obchodného zakonmka.
~ . Zm\U'-m~ ~tr?.fi'j

1. 1 Objcdnávatcr.
Názov: Obec Sebechleby
SJdJo: ScbocJ~Jeby č. J, 96266 ScbechJcbJ
IČO : 00320226
Zastúpené: Martinom Sch\arcom- starostom obce

1.2 Zhotoviteľ :
Názo, : LOGUMAT, s.r.o.
Sídlo: 962 65 Ladzam č . 122
!CO: 47430753
Zastúpem\: Jánom Matušovom konateľom spoločnosti
Zapísaná v Obchodnom registn Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka

č.

25-1-2-1-/S

2. Predmet zmluvy
2.1
ZhotO\ iteľ sa za"l-äzuje. že na základe vypracovanej cenovej ponuk~, ktorá bola vybraná
objednávateľom ako najv)hodncjšia " rozsahu a za podmienok d~jednan~·ch \ tejto zmluve pre
objedná\atcľa zrealizuje zemné v)·kopové práce podľa zadanta obstarávatera, dopravu kameniva na
prekladtsko a prepravu materiálu na stavbe a z prekladiska v obci Sebechleby. Za zameranie akcie je
zodpovedn~· zhotovttef.
2.2
Ohjcdnát·ateľ

sa zat-äzu_;<J, že dokončené práce (JľCl'em?e, zapJati za

na základe zhotO\ttcľom vystaveneJ
zhotm iterovi dojednané spolupôsobenie.

faktu~

podra

skutočne

_;cho zhotow:nie dohodnutú cenu
v~konan~ch

prác a

poskytne

2.3.
Predmetom zmlu\ ~ je rcahzácta prác uvedenej ' bode 2. 1 k invest1čn~j akcii .. Posk~tnuttc služieb na
rekonštrukciu objektu cintonna Sebechleby"' na základe cenovej ponuk) a Zápisu z prieskumu trhu zo
dňa 9.05 .2014.

3.Í>a\š1 záväzok z'notovite\' a
3.1
Zhotoviteľ

pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy. technické normy. dojednania tejto

zmlu~J. ~51adreata ~crejnopmwyca o.-g.ino~ a rro~ererr5'dr o.-ganizacu.

4.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá
termíne určenom oL-ýcdnávatcfom

objednávateľovi

4 .2
Zhotoviteľ &~tni

\)rcdmet diela v mtc~tc ~lnenia.

predmet plnenia

podľa

ods. 2.1. 3. 1 tejto zmluvy v

5. Spolupôsobenie objednávateľa
5l
ZhotO\.iteľ

pri r~lizácii prác dodrž1 V~hlašku č . 532/2002 Z .z. o \Šcobecno-techmck~·ch
požiadavkách na ,·~·stavbu ako a.1 \Šetk~ predpis~ a nariadenia t~kqjúcc sa bezpečností prác na st::n bc.

52
Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotO\ itcT O\ i spolupôsobenie spoéivajúce najmä v spristupncni
areál stavby na r~lizáciu predmetu d1cla Toto spolupôsobenie posk~ tne objednávate!' naJneskôr do 3
pracovn~·ch dní od don.tčenia požiadavk~ zhoto\ itera.

6. Cena a platobné podmienky
ó.l
Cena ta thotm cnie predmetu /In lu': o dtelo - realil:áe1e prác čl 2 a 3 Je dohodnutá oboma tmi um} mi
strnnnmi podľa ceno' ej ponuky thoto' ite ra nasledm ne
Por.
ťísro

l

~
;.

..

Popi~ polo} k.'

€/hod.
. Zem~po'é práce' -------DopraYa matcnálu - kameniva <Jt 'on dio v f!km
Doprm :1 ma'lcrift'u -kameni"' 25t !.itpra~!!._V 5_1km
1
Pre\ ot materi<ilu na stavbe,. f/hod

--

Jednotko' á cen ll
be1 OP ff [ €" f
15.00
l hod .
--1.1 o t l km
\ .35 f l km
20.00 ( l hod .

~--

6.2

Cd kov~ objem prác zhotov1ter ')koná podra pok) nov a pož1ada' ick ob.Jcdná\atel'a. z dôvodu. že
objcdnavatcro, i nic je známa pn:dpokladaná hodnota zákazky. ani objem prác Celková cena za dJCio
ncprekroéi sumu 1X 000.00 € bez DPH .

ó.3
Podkladom pre úhradu cen) bude taKt úra . "stm ená zhotoHtefom po splnení predmetu
zmysle bodu 4. 1. Faktúra bude splatná do IS dm od J~i odoslan1a objedná\ atc!'o\ i.

7.

Zodpovednosť

zmfuv~

'

za vady. záruka

71
Zhoto\ 1teľ zodpovedá za to. že dielo je zhotoven~ podl'a tejto zmlu\ y.
72
ZhotO\.:Itcr zodpovedá za zá\·ady. ktoré má d1clo v čase Jeho odovzdania o~1ednávateľo\ 1 Za \ad~
'zmknut~ po odovzdaní diela zodpm cdá iba 'ted~_ ak boli spôsobené porušením Jeho pm mnost1.

7~
Zhoto' 1tcl' nezodpo,edá za zá\ad~. o kto~ ch ho vopred objednávater infonnoval a zhotovitcr ani pri
'~na ložení \ šetli.CJ starost li\ ostl nemohol zistiť ich ne\ hodnosť. prípadne na il u upozomil
obJednávateľa a ten na 1ch použiti tnaf

74
?hoto\ltd sa za\äzuje odstranif bezplatne opravnené reklamac1e /závady diclal bez zbvtoéncho
odkladu. najneskôr však ' lehote do l O dní od uplatnenia reklamácie

9.
9.1
Túto zmluvu JC možné

mcmť

Záverečné

ustanovenia

len písomnou formou po odsúhlasení oboma zmlu\ n)mi stranami .

92
Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzn)·ch podmienok, za ktor)·ch bola zmluva uzavretá,
zmluvné stran) sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetk~·ch ustanoveniach dotknu~·ch touto zmenou.
93
Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotovcmach. z ktor) ch každá strana dostane jedno \'yhotO\·enic

V Sebechleboch,

dňa

12.05 2014

1/A...-,-v-tOGUMAT, s.r.o.

~Obec Scbcchlcb~
" zastupem Martm Schvarc
starosta obec

962 65l.adzany 122

Logu mat, s.r.o. tCO: 47 430 753 IC DPH: 81<2023911021
v zastupcm Ján Matu'~~N: 8 1<24 09000000005051975396
konateľ spoločnosti

