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znení neskorších

člt

Zmluvné strany
1.1Objednávatel':
obchodné meno] obec Benkovce
Sídlo: Obecný úrad, nenmn"ei
2,}g4lzSlovenská Kajňa
zastúpený: Ing. viera pavlišková,
--'-) starostka obce Benkovce
Osoby oprávnené rokovať

,€JffilTr#nických:

doplní sa pri podpise zmluvy

DIČ:2020640875

tČ OPH: Nie sme plátcami

P:lt:":

DPH

spojenie: doprni.ru p.i podpise
zmluvy

lB1!,doplní

sa p.i

pbdpi.";I;;;
-"-'J

5744i4lš1

Telefón: +42l
Mobil: +427 908875759
E - mail: ocubenkovce@watel.sk
h

ttp : //wrvw.

o

bec ben

koňe.s k

1.2 Zhotovitel'

Obchodné meno: MOUREZ
§. r. o. Vranov n/Topl'ou
Sídlo: B. Němcovej 1143,0930i
V"uno, nad Toplbu
Statutárny zástupóa : aO rian
Žacha"stY, konatel'
Osoby oprávnené rokovat'
vo veciach zmluvných :
Ad rián Zacharský
rkonatel'
vo veciach technických
: Adrián ..Zicharský,konatel'
Bankové spojenie: ŠLSP,
u. ,.-Císlo účtu:056l081293

jPlNl9K69

0900 0000 0005 6108 1293

ICO:36486485
DIč:20200 07962
ICO DPH: §K2020001962
Tclefón: 0908732956
Fax:
E - mail :a.zacharsky@gmail.com
Zapísaný v Obchodň".-*glrt"r
ókresného súdu Prešov, Oddiel:
Sro, vlož.č.14213IP
preambula
Táto zmluva sa uzalváraako
qýsledok verejného obstarávania
v zmys|e
verejnom obstarávaní u o
i"oi"."r ,i"k,";;")u,.onou. § 3 zákona ě.343/2015 Z. z, o

l'

(d,alej len ,,zákon o verejnom
obstarávanÍ"), obje'dnávat"l'Á"n"
;;- Ju.iu"áni" p..Jr""i'r-' ,q?^ zmluvy
ioužil postup verejného

:i."T:';ffiňíii?Jffi,&ff9ť,.jťn's;;;;ilil. iilsžots z.;.o,u"qnoi,,obstarávaní

ao

čl.z
2'l- Predmetom tejto_zmluvy je
v o bci Ben kovce zň otov ite
miestnych komunilcicií
"no,ou"nn,J"Í,§;'-':L""il.-ekonštrukcia
;j;;vate

l'úil

l'a zhotovite

Strana

l z7

lbm pre

obj ed návate l'a.

RekonŠtrukcia miestnych

2,2

2'3
2,4

obec Benkovce

iTffi lTil.",""!1ffiHi;

Zhotovitel' Sa Zavá^)ie zhotoviť pre objednávatel'a dielo
vo vlastnom mene, na svoje
nebezPeČenstvo v dojednanom Čase a podlL podmienok
dohodnut}ch v tejto zmluve. Dalej sa
zavázuje zhotovené dielo odovzdať Ób;eanávatelbvi
riadne, včas, bez vád a nedorobkov
brániaci ch užívaniu, v zodpovedaj úcej tválite.
objednávatel' sa zavázuje dielo zirotovené
v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatitza dielo

dohodnutú cenu podl'a platných podmienok dohodnu!ých
v tejto zmluve,
Zhotovitel' Potvrdzuje, že sá v ptno, rozsahu obozňámil
s rozsahom a povahou diela, sú mu
známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potreúné

k realizácii dieia a disponuje takými
kaPacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú ná kvalitné
zhotovenie diela poirebné.
čl. s

Rozsah a spósob plnenia a splnenia

3,1

Práce, ktoré sú Predmetom tejto zmluvy a sú potrebné
pre zhotovenie diela podl,a článku 2. bod
2.1 budú vykonané nazáklade:
tejto podpísanej zmluvy o dielo,

a)

b)Yýzvy

na predkladanie ponúk,

c) súhrnnéhopoložkového rozpočtu (Príloha č.
l tejto zmluvy),
d) Projektovej dokumentácií RekonŠtrukcia
miestnych

3,2
3.3

3.4

e) Ohlásenia stavbY

komunilaicií v obci Benkovce
RekonŠtrukciamiestnych komunikácií v obci Benkovce

Stavebné práce vrátane montáŽe potrebné na
zhotovenie diela podl,a č1.2, bod 2.1 budú
prÍIohy e. t Šúhrnnýporozkouý ro,zpoěettejto
zmluvy o dielo.
ěasti plnenia prědmetu zmluvy

vYkonané v rozsahu

^O_statné
3,3,1,
Dodanie komPletných dokládov t}kajúcich sa realizácie
stavby
kvality v dvoch vyhotoveniach.

a

jej

Spósob splnenia predmetu zmluvv
povinnosť zhotoviť dielo
riadne a včas si zhotovitel'splní
3,4,1
Pre Predmet zmluvY uvedený v bode 3.2 zréalizovaním
predmetného diela podpísaním
Preberac ieho Protoko u, bez v ád a nedorobkov brán iacich uziv an:i
arptnen
PríPadných Podmienok užívani_a!ýkajúcich sa predmetu tejto zmIuuy],o
u termíne
dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
Pre Pred.met zmluvY uvedený v bode 3.3 protokolárnym
odovzdaním objednávate1,ovi
v jeho sídle a to v rozsahu, iermíne a poěie
vyhotovení dohodnut}ch touto zmluvou.

,

:

i.

l

čt.l

4"1 Termín realizácie diela:

Čas a miesto plnenia

Termín zaěatia: do 3 dní odo dňa odovzdania
a prevzatia staveniska.
Termín ukončenia: do 45 dní odo dňa začatia.

4,2 Zhotovijel' je Povinný bez meŠkania.informovať
objednávatel'a o vzniku udalosti, ktorá bráni
alebo sťaŽuje realizáciu diela, s dósledkom or.lr.uniá
Joňy výstavby dohodnutej touto zmluvou.
V PríPade, Že zhotovitel'bude v omeškanís plnením z
dóvádov spočívajúcichna jeho strane viac
ako 10 dnÍ, PovaŽuje sa toto omeŠkaniealóbo ne.pIn"ni",i
povinnosti za podstatné porušenie
zmluvy.
4,3 objednávatel'odovzdá zhotovitelbvi stavenisko
do 5 dní odo dňa účinnostizmluvy. Na prevzatie
staveniska vyzve objednávatel' zhotovitel'a
najneskór z dnipred lehotou, ktorú urěí objednávatel,
na toto Prevzatie staveniska. TÚto skutočnoď
oznámi objódnávatel' e-Áailom zhotovitelbvi na
adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku
I.
*Í,rYo',1|}},Plnenia:

PreŠovskýsamosprávny kraj, Vranov nad Top|,ou,
k. ú. Benkovce, reg. C parc.
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čt. s
Cena predmetu zmluvy

5'l Cena za zhotovenie
Predmetu zmluvy vrozsahu čl. il. tejto zmluvy je stanovená
zmluvných strán v zmysle
§3 zák. ě, ft)jD6 Z. z. ocenách ako cena maximálna

dohodou

5.2 Cenu je možnézmeniť v priebehu rcalizácie
diela iba v prípade zmeny sadzby DpH zákonom.
Cena diela je:
Cena bez DPH
28 05l ,76 eur

DPH20 Yo
5 6l0,35 eur
celková cena diela 33 662,11 eur

Slovom: tridsattritisícšest'stošest'desiatdvaeur
1 l/l 00

5'3 SÚhrnný PoloŽkový rozPoČet vrátane vedl'ajších
rozpoětoqých nákladov stavby, kompletačnej
ěinnosti adoPlnkových nákladov vrátane krycieho
lisiu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy
je
_ . 9 9i"]: a pre vymedzenie predmetu závaziý.
5'4 V kalkulácii cenY die_la sú zďhYuté podl'a pát."uy
aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za
skládku, telefono doěasné užívanie'verejrlých
r.o*rritá.ií, zriadenie, prevádzku avyptatanie
zariadenia staveniska, sPracovanie dietenste;
dokume niaói"ak to bude potrebné,
nákladY narealizaěnÝ
"bil Ú;;;nej
Projekt, náklady nast'ráženie
riuu.nirku anáklady na spotrebu elektrickej
energie a vodY, komPletaČná činnosť,
,lnsty u rn".unlu kontroly kvality prác a pod.
5'5 Cena uvedená v bode 5,.2
PokrývaceiY,,mluvn
,aiaroi uvšetky náleiiiosti a i,eci nevyhnutné na
riadne vYkonanie aodovzdaňie prámet" Y
áŇr-u-r.to.e
umožnia objednávatelbvi riadne
nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

člo

Platobné podmienky
6'1 Zhotovitel'uPlatňuje nárok na úhradu
prá1 a dodáv,ok podl'a zmluvy po splnení
predmetu p|nenia.
6,2 Zhotovitel' musí

svoje práce vyúčtávaťo.u".itelh;7i, .|o.ouo-,'r,akiúra
musi uyt, zostavená
je v súlade s oceneným
PoPisom Prác Podl'a zmluvY. SÚeasťou je' výkaz .kráe""
vYkonaných mnoŽstiev musí ÚYť potvrdený"stavóunýrrrJoŽo.o, vykonaných množstiev. yýkaz
objednávatel,a, prípadne d,alšími
písomne poverenými osobam i.
6'3 Zhotovitel'PredloŽÍ objednávatelbvi
do 3.pracovných dní po skončeníplnenia pred
vystavením
faktúrY navecnú kontrolu vo dvocú vyhotóveniaci-výkaz
vykonaných množstiev prác a
dodávok, objednávatel'overí ich správnost'v
lehote do troch dní od obdržania podpisom
oprávneného
Pracovníka, Na základe takto overen ého výkazu bude zhotovitel'oprávnený
vystaviť faktúru.
6'4 objednávatel'sa zavázuje uhradiť zhotovitelbvi
vystavenú faktúru v lehote splatnosti 30 dní
jej obdrŽania, Zhotoviiel' nemóže voči
od
objednauut.i'oui-uplatniť sankcie, pokial,
oneskorenie
úhrady bolo spósobené bankou objednávatel'a.
PrehI'adne a Pritom musí dodržiavať poradie poloziek
u irnuo"ni",,ktoré

6,5 Faktúra musí mat' predpísané náležitosti
podl,a

§ 71 zák. č. 222/2004 Z. z. vznení noviel a
PriloŽené dokladY
posúdit'
bp.aun"no.t'
iakturácie. Faktúry budú predkladané
.umoŽňujúce
v štyroch vyhotoveniach
pre objednávatel'a.
Náležitosti faktúr:
a) označenie'.faktúra'' a jej číslo,
b) identifikaČnéÚdaje objednávatel'a a zhotovitel'a
(Ičo, DIč, sídlo),registrácia
c) oznaěenie banky a čísloúčtu,na ktoqý
sa.a |Útit',
d) číslozmluvy a označenie fakturovaněj časti jiela,
e) deň lYstavenia a odoslania faktúry
a lehotu;ej sfiatnosti, fakturačné obdobie,
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f) fakturovaná suma,
g) nálež.itosti pre účelydane zpridanej hodnoty,
h) objednávatel'om potvrdený súpis výkonanyóú práa
adodávok vo dvoch

Ak

6,6

i)

vyhotoveniach,

pečiatka a podpis.

zhotovitel' doruČÍnesprávne vyhotovenú, alebo neúplnúfaktúru alebo pripojené
doklady,
objednávatel'je oPrávnený faktúru yrátiť. V takom prípade plynie
nová lehota splátnosti faktúry.
6_.7 Zhotovitel'nie je oprávnený jednostranne zmeniť
cénu donóanutú v tejto zmluve.
6,8 Zmluvné stranY sa_ dohodli, že pohl'adávky, ktoré vzniknú z tohto
zrriluvného vďahu, nie je možné
PostúPit'tretej osobe a ani nie je možnézriadiť záložnéprávo na tieto pohl'adávky, ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak.

6,9 Zmluvné stranY sadohodli, Že objednávatel'nie je v omeškaní
s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4
tejto zmlur,Y Po dobu, Po ktorú nemohol svoju p-ovinnosť plniť následkoÁ
okolností vzniknu!ých na

V tomto prípade sa doba Ůvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.
bez príkazu objednávatel'a alebo odlišne od dohodnutého
rozsahu, nebudú uhradené. Na
PožiadanieJe ich zhoiovitel'povinný odstrániť v dohodnutej lehote
strane zhotovitel'a,

6,10

práce, ktoré zhotovitel; v}koná

alebo po tejto lehote móžu by.t'odstránené nu;"ho náklady.

č1.1
Záručná doba - zodpovednost'za vady
7,1 Dielo ŠPecifikovanév Čl. 2 ods, 2.1zmluvy sa považuje
za ukončenéjeho odovzdaním
o Čom sa sPÍŠePÍsomný protokol o. oáovzdaní airevzatí

a prevzatím,
predmetu zmluvy, ktorlý musí byť

podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7,2 Zhotovitel'vYhlasuje, Že predmet zm.l1vy,špecifikovaný
včl. 2 ods. 2.1 mápožadovanú akosť,
mnoŽstvo a vYhotovenie v zmysle dohodnuqých podŇenok
v tejto
právnych
predpisov, STN, a ostatných predpisov.
"rtuu", itutny.n
7

,3 Záruěná doba na Predmet, zmluvy špecifikovaný v
ěl, 2 ods. 2.1 je
dňom odovzdania diela zhotovitelbm. O odovzáaní predmetu

60

mesiacov a začinaplynúť
špecifikovanom v ě|. 2 ods.
2,1 sa sPÍŠeProtokol oodovzdaní aprevzatí predmótu zmluvy,
ktoný musí byť podpísaný oboma
zmIuvnými stranami.

,rluuy

7,4

Ak

zhotovitel' PoruŠÍpovinnosti ustanovené v ods, 7.2,
má predmet zmluvy vady. Za vady
Predmetu zmluvY. sa PovaŽuje aj vyhotovenie iného diela, než urěuje zmluva,
a vady v dokladoch
potrebných na užívaniediela ako aj právne vady.

7,5 Oznámenie vád Predmetu,zmluvy špecifikovanom
v ěl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané
len PÍsomne, inak je neplatné, Muií obsahovať oznaěenie
vady, miesto, kde sa vada nachádza a
popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :

Í

2

zjavné vadY,.tj, vadY, ktoré objednávatel' zistil, resp.
mohol zistit' odbornou prehliadkou pri
Preberaní PredmeÍu zmluvY Špecifikovanom v čl. z od-s. 2.1 , Musia byt, reklÁované
zapísaním
v Protokole o oclovzdaní a
Prevzatí predmetu zmluvy s uvedením áonoanur1,"h termínov ich

odstránenia,

tj, _v.adY, \toré objednávatel' nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy
ŠPecifikovanom věl.
2 ods.2.1 a vyskyrnú sa v záručnej ooue. ou;eanauui.t,;. povinný ich
rek|amovať u zhotovitel'a bez zblrtóěného odkladu po
ich zisteni. Zhotovitel, je povinný
reklamáciu odstrániť do 3 pracovnYcn ani po jej obdržaní
.

skryté vadY,

7,6 Zhotovitel' je Povinný vyhotoviť písomný doklad

o náprave, a|ebo

odsřánení vady opatrený

podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu
s popisám odstránenej vady.

7,7 PoČas dobY od nahlásenia oPrávnenej reklamácie
až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
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Zmluva o dielo ě.02l09l20l8
,7.8

\{rokY objedrrávatel'a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona é. 513l1g9l Zb.
obchodného zákonníka v platnom znení,v tákomio prípade objednávatel'
móže:

PoŽadovať odstránenie vád dodaním časti diela zavadnú časťdiela, dodanie chýbajúcej
časti diela a požadovaťodstránenie právnych vád,

a)

požadovaťodstránenie vád opravou diela, ak sú vady opravitelhé,

b)

požadovať primeranú zl'avu z dohodnutej ceny diela alebo
odstúpiť od zmluvy.

c)
d)

čt. g
Podmienky vykonania diela
8.1

8.2

8.3

Dielo zrealizuje zhotovitel'v súlade so súťažnýmipodmienkami objednávatel,a danými
v súťaži
na výber zhotovitel'a diela, ponuky zhotovitel'a, odbornou starostlivosťou, podÁienok tejto
zmluvY, v súlade s. požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými
technicýi
normami, Platnými Právnymi všeobecno záváznými predpismi ato i s poziarnymi
a
bezPeČnostnými predpismi a všeobecne záváznými nariadeňiami platiacimi pre
danú lokalitu.

O odovzdani a Prev_zatí staveniska spíšuzmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení
ástupcovia zmluvných strán,
objednávatel' odovzdá zhotovitel'ovi súěasne so staveniskom:
a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spósob merania a účtovania
odberov
zhotovitel'a,

Zh.otovitel' vYbuduje zariadenie staveniska podl'a dohody s objednávatel'om a zabezpeěí
viditelné oznaČenie stavby, zabezpeěí príjazd ávylaza na siavenisŘo podl'a platných
nariadení
v danej lokalite.
8.4

Prevádzkové, sociálne, Prípadne aj ýrobné zariadenia staveniska (zabezpeěuje
zhotovitel,.
VYbudovanie, Prevádzkovanie, údržbu,likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska
sii
súčasťouceny predmetu zmluvy,

8.5

Zhotovitel' zodPovedá za Čistotu komunikácií, po ktoných dováža materiál a mechanizm1,
-poriadoi
zo staveniska zeminu a iný odpad a za
a bezpečnosť na stavbe. prípadné
ŠkodYz PoruŠenia tejto povinnosti uhradizhotovitól'objednávateltvi
a uspokojí nároky tietích
a odváŽa

osób.

8,6 Zhotovitel'uhradí

PoČas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ichL

dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.

8,7

Zhotovitel'do 7 dní po odovzdaní diela zabezpeěí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia.

8,8

Umiestnenie a udrŽiavanie dopravných znaéiek v súvislosti s priebehom prác v súlade
s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečía uhradí zhotovitel'.

8.9

Zhotovitel' sa zavázuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavaťustanovenia r,yhlášky
č,
14712013 Z- z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpeěnosti a ochrany
zdrávia
^o
Pri stavebných Prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti odbornej spósoLilosti na
výkon niektorych pracovných činnostía nariadenie vlád-y SR ě.39612006 Z.;.; minimálnych
bezPeěnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmeiom
zmluvY atieŽ zabezPeČiť plnenie povinností zamestnávatel'a na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.

staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.

8.10 zhotovitel' móže vykonať dielo

ešte pred dojednaným časom,
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Zmluva o dielo
č.02/09/2018

8,1l

ZodPovednosť za Škodyna predmete
.zmluvy špecifikovaným vč1.2 ods.2,1 prechádza na
objednávatel'a dňom PodPísánia protokolu
ďodbvzdaní aprevzati predmetu zmluvy oboma
zmluvnými stranami.

8.12 Počas plnenia predmetu zmluvy uvedeného v
ěl,2zhotovitel' zabezpeěí, aby:
8'12'1 PoČas kladenia kanalizácie
betónovanie
- bolo obmedzenie prístupu do dvora autami na
maximálne 48 hodín v kuse 2 dni
8'12" PoČas asfaltovania bolo obmedzenie prístupu
do dvora autami na maximálne 48 hodín v
kuse 2 dni (obYvatelia utice nebudú móct'vóbec
póužívat, cestu maximátne 48 hodín

nepretržite).

čt. q
Zmluvné pokuty
9,1

V

prípade omeŠkaniazhotovitel'a svykonaním
diela špecifikovaného včl.

2 ods.2.1 vtermíne
urČenom vČl, 4 ods 4,1 móŽe objednávatel'uplatniť
zmluvnú pokutu vo výške 0,05yo zakaždý
deň omeškaniazceny diela špeciňkovanej
v Ol, S ods 5,29,2 Y PríPade omeŠkania objednávatel'a s
úhradou ..oYli.i; špecifikovanej v čl, 5 ods.
5.2 v termíne
ŠPecifikovanom vČl, 4 ods.4.1 móže zhotovitel'uplutnir'rirok
zomeši<ania vo výške 0,05yo za
každý deň omeškan ia z nezaplatenej ěasti
ceny diela.
9'3 Zmluvné stranY ď dohodli v pripaáe omeškania
zhotovitel'a s odstránen ím zjavných a skryŤch
vád v termínoch ŠPecifikovanýcúv čl. 7 ods. 7.6, objednávatel'
si móže uplatnit, zmluvnú pokutu
vo výške 33,00 € zakaždý deň omeškania.

čl to
ostatné ustanovenia
l0,1

Zhotovitel'bu9'.P:i realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať
s odbornou starostlivosťou.
zavázuje sa dodrŽiavať všeobecne závaziépredpisy,
technické norny a podmienky tejto
zmluvy.

10'2 Pod vYŠŠou*:"9u. sa rozumejú okolnosti, ktoré
nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok
nePredvídatel'ných.azmluvnými stranami neovplyvniternýcn
p."r.ár.. v p.ipuo", že takáto
okolnosť bráni v Plnení Povinností podl'a te;to záluvý
zňotovitelbvi alebJ objednávatelbvi,
bude Povinná strana zbavená zodpóvednosti
za čiastáčnéalebo úplnénesplnenie závázkov
Podl'a zmluvY zmluvnými stranamiprimerane o dob;,
ktoru pósoililitieio'ot<olnosti,

;;

10,3 Zmluvné stranY m,ajÚ.
nrávo ukončiťptatnosť zmluvy z dóvodov závažnéhoporušeniaustanovení
zmluvy ktoroukolVek zo zmluvných strán:

l0.3.1 výpoved'ou

s

l-mesačnouqýpovednou lehotou

alebo
10.3,2 odstúpením od zmluvy.

10,4 VýPovedná lehota. zaČÍnaplynút'prvým
dňom nasledujúceho mesiaca po doručenívýpovede
druhej zmluvnej strane.
10.5 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:

prekročenie lehoty splatnosti tát<tnr objednávatelbm
o viac ako 30 dní,
prekročenie termínov zhotovenia die|a-uvedených
v čl, 4 o viac ako 7 dní,
neprevzatie staveniska zhotovitel'om v lehote
uvedenej v čl. 4 zmluvy.

l0,6 V PríPade doČasnéhoPrerušenia alebo definitívneho
zastaveniaprác na diele z dóvodov na strane
objednávate l' a, zaPlati objednávatel' zhotovitelbvi
skutočne vynaloženénáklady.

čl. tt

záverečné ustanovenia
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Rekonštrukc i a miestnych komuni kácií f"'r'J
Zmluva o dielo ě. 0210912018

l 1.1
l1,2

l

l

objednávatel,a, Táto
zmluva ÚČinnosť nadobudne nasledujúci aón
po ;e.; ,u.r.;n.ni ř webovom síd|e
objednávatel'a, TÚto skutočnosťoznámi
objednávatel| e-mailom zhotovitelbvi na adresu

uvedenú v zmluve o dielo v článku I.

'3

11'4

ll'5
!!
9
11,7

11,8

l1.9

zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania
oboma zmluvnými stranami.
Zhotovitel'súhlasí so zverejnenim iejto zmluvy na
internetovej stránke

Akékol'vek zmenl a doPlnkY zmluvy sa budú robiť
formou písomných dodatkov potvrdených
obidvoma zmluvnými stranami.
Pokial' nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia
sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako
aj. právne p9.*"'y, znej vypiyvajúce, vmiku.;,i"":ir,i"isiace,
zákonom č, 513/1gg1 Zb.
Obchodného zákonníka v platnóm zneni.
všetky spory vyplývajúcó zlr,jto zmluvy, alebo
vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zm|uvné
ri eš iť predovšet\ým váj omnou
doirodou.
:traly
zmluva je závázná.aj pre právnych nástupcov
obidvoch zmluvných strán.
Táto zmluva je vYhótovena v siestich
1oj lyhotove"i;;h:rktorych štyri (4) vyhotovenia obdrží
objednávatel'
a dve (2) vyhotov enia obdrži zhotovitel'.

Zmluvné stranY vYhlasujÚ, že si zmluvu prečítali, jej
obsahu porozumeli, že nebola uzavretáv
tiesni, alebo za náPadne nevýhodných po^a.i"nok
áÁu
lua"súhlasu s ňou ju podpisujú.
Neoddelitelhou súčasťoutejá zmluvyje príloha:
"it
č. ] - Súhrnný položkoqý rozpoěet
č. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy
ě.3 - ZonlaLn ekvivalentných poloŽiek (neuplatňuje)

č, 4

-

Doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti
zhotovitel,a za škodu spósobenú pri

výkone Povolania alebo uzatvorené poistenie
zodpovednosti zhotovitel,a za škodu podnikatel,a
celej
dobY
realizácie
PoČas
zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny podl,a
bodu 5.2 tejto
zmIuvy
Č, 5

ohlásenie stavby RekonŠtrukciamiestnych komunikácií
v obci Benkovce

Vo Vranove nad Toplbu, dňa 12.09.2018

V Benkovciach, dňa

objednávatel'
Ing. Viera Pavlišková

starostka obce
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