
/ ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 - § 565 zákona č. 513/ 1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Mesto Bytča
Námestie SR 1,01401 Bytča
Minárčik Miroslav, primátor mesta
OO 321 192
2020626399

Zastúpené:
IČO:
OIČ:
Bank. spojenie:
!BAN:

(ďalej len .objednávatel=i najednej strane

Zhotoviteľ:
Miesto podnikania:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bank. spojenie:
IBAN:

Mestský mobiliár, spol. s r. o.
Kamenná 202/40, 966 22 Lutila
Marek Hric, konateľ
47093 595
2023750333

(ďalej len "zllOtovitel''')na strane druhej

Čl. II
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 24.05.2018, ktoráje
výsledkom verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v súlade s ust. § 117 zák.
Č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

2.2 Východiskové údaje:
Názov stavby:
Miesto dodania:

Investor:

Dodanie autobusových zastávok
Mé Hrabové Železničná stanica - l ks,
Mé Hliník nad Váhom,pri bývalej ZŠ - l ks,
Mé Mikšová - Starovec - l ks,
Mé Mikšová - rázcestie - l ks,
Bytča Kolárovská cesta (pri Plavárni) - J ks.
Mesto Bytča.

Čl. III
PREDMET PLNENIA

3.1 Predmetom tejto zmluvy je realizácia zákazky:



Dodanie a montáž 5 ks autobusových zastávok podľa prílohy Č. l - Cenová ponuka.
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje. vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

·;"&:3 Zhotoviteľ sa zMä~e, že dodá a zhotoví dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných
v tejto zmluvecv požadovaných kvalitatívnych podmienkach a v zmysle platných STN .
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Čl. IV
ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo v rozsahu uvedenom v čl. III. dokončí a odovzdá
objednávateľovi bez zjavných vád a nedorobkov a podľa pokynov objednávateľa.

4.2 Lehota plnenia predmetu zmluvy: 31. 07. 2018.
4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie

dohodnutú cenu.

Čl. V
CENA

5.1 Cena za dielo je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č.181l996 Z.z. o cenách,
v znení neskorších predpisov (ďalej len: "zákon o cenách"). Súčasťou zmluvy je
ponukový rozpočet (vyplnený výkaz-výmer) zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú
prílohu tejto zmluvy.

5.2 Zmluvné strany dohodli celkovú cenu predmetu zmluvy za dielo, spracovanú v
súlade s prílohami Č. 1 a 2 zmluvy, nasledovne:

CENA s DPH 7 000,00.- EUR

Zhotoviteľ nie je platca DPH.

Čl. VI
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ
vystaví a odošle objednávatesľovi.

6.2 Objednávateľ neposkytne zálohové platby na dielo.
6.3 Lehota splatnosti faktúry medzi objednávateľom a zhotoviteľom je stanovená na 14 dní

od dátumu odovzdania diela, podľa čl. IV tejto zmluvy.

ČL. VII
ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok
zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ
počas záručnej doby.

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a
vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti
nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozorniť objednávateľa a ten na ich
použití trval.

7.4 Záručná doba na dielo je podľa podmienok uvedených v požiadavkách verejného
obstarávateľa stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela
objednávateľovi.



7.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

7.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej
zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. l. tejto
zmluvy do 20 dní od doručenia reklamácie.
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ČL. VIII
ZMLUVNÉ POKUTY 

8.1 Pre prípad omeškania je stanovená zmluvná pokuta za nedodržanie lehoty dodania diela
zo strany zhotoviteľa vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.

8.2 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, dohodli zmluvné strany pokutu
vo výške 0,05 % z výšky fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. IX
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

9.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude
odovzdávať ako celok v zmysle tejto zmluvy.

9.2 Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. Objednávateľ si
vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania akosti
a štruktúry deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú
inak.

9.3 Objednávateľ je vlastníkom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša
nebezpečenstvo škody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo
a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa
odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi.

9.4 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť
zmluvné strany napr. živelné pohromy, vojna, terorizmus a pod.

9.5 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci
prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

ČL. X
ZÁ VEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celýmjej obsahom. Súhlas musí byť písomný a
podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.

10.2 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov,
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán.

10.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v
lehote 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto
návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k
zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.

10.4 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo
zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie
súd.

10.5 Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží dve
jej vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.
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V Bytči, dňa ... //:§:.!.4.tt ....

Objednávateľ:

Mesto Bytča
Bc. Minárčik Miroslav
primátor mesta

Prílohy:
1. Cenová ponuka
2. Parametre a popis zastávok

V Lutile, dňa .

Zhotoviteľ:

Mestský mobiliár spol. s r.o. 
Kamenná 202/40, 966 22 Lutila

IČO: 47093~95
Tel. 0918 64b'849 ./"- -

Mestský mobiliár spol. s r. O.

Hric Marek
konateľ


