
zmluva o dielo
na prípravu arealizáciuptác, uzavretá podťa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

článot< 1.

Zmllxné strany
Obiednávatel':

Obec Čakajovce
Čakajovce 58
951 43 Jelšovce
štatutarny orgán: Milan Greguš - starosta
Číslo účtu:08053 I 60021 5 600
IBAN: SK22 5600 0000 0008 053I 6002
SWIFT (BIC):
IČo: oo 301 807
DIČ:2021062692

(ďalej v texte len ako "objednávateť")
Zhotovitel?:

CESTY A STAVBY s.r.o.
Hydinárska 33/18, 949 01, Nitra
spoločnost' zapísaná: v Obchodnom registry OS Nitra,oddiel:Sro, vložka291,79ný
v zastúpení: Ing. Ladislav Rudňanský - konatel'
Bankové spoj enie: Slovenská sporiteťňa a,s,

Číslo účtu : 023 5 083 496/0900
IBAN: SK53 0900 0000 0002 3508 3496
SWIFT (BIC): GIBASKBX
tČo: +o 2O3 036
DIČ:2023275408
IČ ppn:sr2023275408

(ďalej v texte len ako "zhotoviter")
Čtánok 2.

Predmet zmlur.y

2.1,Predmetom Zmluly o dielo je "Zvislé a vodorovn é znaéeniemiestnych komunikácií v obci
Čakajovce - spomaťovacie prahy".
2.2.Zhotoviteť sa zavázuje, že nazáklade r,ypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná
objednávatel'om ako najqýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre
objednávatefa vykoná "Zvislé a vodorovné značeníe miestnych komunikácií v obci Cakajovce -
spomaťovacie prahy" nasledovne:

. dodanie amontáůZDZIP9 vréiane spojovacieho materiálu a príslušenstva v počte 8ks,

. dodanie amontáž spomaťovacieho prahu do 2Okmlh vrátane spojovacieho materiálu pre

vyššiu záťaž v počte 4ks,
. dodanie amontážZDZBí vrátane spojovacieho materiálu a príslušenstva v počte 1ks,
. dodanie amontážZDZIPI3a s dodatkovou tabuťou vrátane spojovacieho materiálu a

príslušenstva v počte 1ks,
. nástrek vodorovného dopravného značenia parkovacie boxy, vodiaca čiara, smer jardy,

určene polohy so zameraním,predznaěenie, nástrek základ,nástrek krycí v rozsahu 49,3 m2.

Podťa Cenovej ponuky č32D0I7, ktorá je neoddeliteťnou súěasťou tejto Zmlu.qt o dielo.

Zhotoviteť pri realizácií prác dodrží všeobecne záv'ázné predpisy,technické noríny a
technologické postupy platné v čase realizácie.

2.3.Objednávatel sa zavázuje. že dokončené práce prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnutú
cenu podťa cenovej ponuky v prílohe tejto zmluly.



čHnok3.
Čas plnenia

3.LZhotoviteť sa zavázuje, že dodá objednávateťovi predmet plnenia podfa ods.2.1, Tejto zmluvy v
termíne do 3I.I2.20I7.
3.2.Dodržanie tohto termínu je tiež závislé od riadneho a včasného spolupósobenia objednávateťa.

Po dobu meškania objednávateťa s poskytnutím spolupósobenia nie je zhotoviteť v omeškani so
splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.
i.S.Zlrotoiitef splní predmet diela v mieste plnenia tj. Obec Čakajovce.

ČHnok 4.

Cena a platové podmienky

4.1.Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo - "Zvtslé a vodorovné značenie miestnych

komunikácií v obci Čakajovce - spomaťovacie prahy" a to:

dodanie a montáž ZDZ IPT vrátane spojovacieho materiálu a príslušenstva v počte 8ks, dodanie a

montáž spoinafovacieho prahu do 20km/h vrátane spojovacieho materiálu pre vyššiu záťaž v poČte

4ks, dodan ie a montáž ZDZ B6 vrátane spoj ovacieho materiálu a príslušenstva v počte 1 ks, dodanie

a montáž ZDZ IPl3a s dodatkovou tabuťou vrátane spojovacieho materiálu a prísluŠenstva v poČte

1ks, nástrek vodorovného dopravného značenia parkovacie boxy, vodiaca čiara, smerjazdy-urČene
polohy so zameranim, preďznačenie, nástrek základ,nástrek krycí v rozsahu 49,3 m2.

Cena predmetu diela: 4.094,86 eur bez DPH
818,97 DPIJzO,h

4.913,83 eur s DPH

4.2.Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená áotovitefom po splnení predmetu zmluvy
v zmysle článku 2. anazáklaďe podpísania preberacieho a odovzdávacieho protokolu so súpisom

r,l,konaných prác. Splatnosť faktúry bude 14 kalendárnych dní od jej odoslania objednávateťovi.

ČHnok 5.

Zodpovedn osť za vady, zátuka

5 .I .Zhotoviteť zodpov edá za to, že dielo j e zhotovené podťa tejto tmluvy.
5.2.Zhotoviteťzodpovedázato, aby pri odovzdaní diela objednávateťovi bolo bezzávad.
S.3.Záručná dobaie 24 mesiacov azačínaplynúť odo dňa odovzdania diela objednávateťovi a

podpísania preberacieho a odovzdávacieho protokolu so súpisom vykonaných prác.

5.4.Zhotovitef sa zavázuje odstrániť bezplatne opávnené reklamácie lzávady dielral bezzbytoČného

odkladu, najneskór však v lehote do 20 pracocných dní od uplynutia reklamácia.

5.5.Spósob uplatnenia reklamácie je v písomnej forme, odoslanej zhotoviteťovi.

Článot 6.

Zmluvné pokuty

6.1.Ak áotoviteť nesplní svoj závázok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaP|atí objednávatel'ovi

pokutu vo qiške 0.05% z dohodnutej ceny dielazakaždý deň omeškania.

6.2.Akobjednávatef je v omeškaní so splnením peňažného závázku, alebo jej ěasti, je Povinný
zaplatiť áotoviteťov1 úroky z omeškania vo qiške 0,05Yo znezap|atenej sumy zakaŽdý deň

omeškania.



Clánok 7.
záverečné ustanovenia

7.1.Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.
7.2.Zrnluvaje_vypracovaná v 4 vyhotoveniach, zktoýchkaždástrana dostane dve vyhotovenia.
7.3.UČastníci Zmlu.vy o dielo prehlasujú, že sanatomto úkone dohodli dobrovoťne, prejav ich vóle
bol slobodný avážny anaznaksúhlasu Zmluvu o dielo vlastnoručne podpísali.

lr. dňa 0S'.lp" Ze { ř

starosta obce
Objednávateť

ing. Ladislav RtrdňanskÝ
konate1' spoločnosti
zhotovitel'


