
· ---
Zmluva o dielo

uzavretá podl'a § 536 a uásledne zákona Č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákona)
číslo: ZoD64120tl/084311M1R

Č1áook I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2, 015 01 Rajec
V zastúpení: Ing. Ján Rybárik, primátor mesta
Zástupca vo veciach: al zmluvných: Jng. Ján Rybárik

bi technických: Jaroslav Rybárik
IČO: 321575
IČ DPH 2020637102
Bankové spojenie: VÚB Žilina, pobočka Rajec
Tel: 041/5076519,21,23 Fax:: 04115422224
E-mail: msu@rajec.sk

a
1.2. Zhotoviteľ: CESTY NITRA, 8.5. Murgašova 6,94978 Nitra

Zástupca vo veciach: al zmluvných: Ing. Juraj Serva, výkonný riaditeľ,

splnomocnený zástupca CESTY NlTRA, a.s.
b! technických: Jng. Martin Papala, vedúci strediska Trenčín

IČO: 34 I28344
DiČ: 2020410788
IČ DPH: Sk 2020410788
Bankové spojenie:

Č.Ú.:

Tel:
E-mail:

032/6538910 - stredisko Trenčin

officent@cestynitra.sk

Článok n.
Predmet zinluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: .. Rekonštrukcia havarijného stavu mosta Vojtová v Rajci"
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavbu zrealizovať v zmysle ponukového rozpočtu.

Článok 111.
Termín a miesto realizácie

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet diela zhotoviť v nasledovnom termíne:
Termín začatia: 9.9.201 l
Termín ukončenia: 9.10.2011

3.2. Miesto poskytnutia predmetu obstarávania: most cez potok Čerňanka, ul. Vojtová v Rajci.

Článok IV.
Cena diela a platobné podmienky

4.1. Cena za zhotovenie dielaje v zmysle ponukového rozpočtu predloženého zhotoviteľom, ktorý tvori súčasť tejto
zmluvy

Názov obiektu Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH v € I
Rekonštrukcia havarijného stavu mosta Voitová 13 570,70 2714,14 16284,84 I



4.2. V prípade, že sa pri vykonávaní stavby vyskytne potreba realizácie činností t.Z. práce nad rámec predmetu
plnenia ďalej práce, ktoré sa nebudú realizoval', sa zmluvné strany dohodli že cena takýchto prác bude dohodou
obidvoch strán upravená dodatkom k rozpočtu, ktorý bude následne premietnutý vrátane jeho dopadov na ostatné
záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy do dodatku k tejto zmluve. Všetky zmeny a výkony požadované
objednávatel om budú zakotvené v stavebnom denníku podpísané technickým dozorom zhotovi tel a a objednávatel'a.
4.3. Objednávatel bude uhrádzať priebežné faktúry, ktoré vystaví zhotoviteľ podl a skutočne zrealizovaných prác.
Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác podpísaný technickým dozorom objednávateľa.

4.4. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručeniaobjednávateľovi.

ČlánokV.
Základné podmienky zhotovenia diela

5.1. Celý predmet diela bude zhotovený komplexne v zmysle rozpočtu.

5.2. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie tretej osobe, pokiaľ tento nie je uvedený v ZoO,
alebo bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a.
5.3. Ukončenie stavby bude vykonané zápisom o odovzdaní a prevzatí stavby.
5.4. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Michal Zbýňovec
5.5. Zhotovitel' zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad ktorý je výsledkom
jeho činnosti, na svoje náklady.
5.6. Zhotovitel zodpovedá za bezpečnosťa ochranu zdravia pri práci vlastných pracovníkov.
5.7. Zhotovitel oznámi riadne ukončeniediela, vyzve objednávatel a k preberaciemu konaniu 3 dni vopred.
5.8. Zhotovitel je povinný po odovzdaní predmetu zmluvy vypratať stavenisko do 5 dní odo dňa odovzdania a
prevzatia diela.

Článok VI.
Zodpovednost' za vady a záruky

6.1. a zhotovené dielo poskytne zhotovitel záruku 5 rokov odo dňa odovzdania a prevzatia diela.
6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby sa zhotovitel zaväzuje odstrániť reklamované vady diela
v termíne do 7 kalendárnych dní odo dňa obdržania písomnej reklamácie.
6.3. O odstránení reklamačnej vady bude spísaný zápis podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

Článok VII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Práva a
povinnosti zmluvných strán touto zmlu ou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a
Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
7.2. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.
7.3. Súčasťou zmluvy je ponukový rozpočet predložený zhotovitel om.
7.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a zverejnením na webovej
stránke mesta v zmysle § 47, os. l Obč.Z.

V Rajci dňa: 8.9.2011

....................................../ .
objednávatel

CESTY I

M

zhotoviteľ


