ZMLUVA O DIELO

na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa 5 536 a násl. Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany
1.1 zhotoviteľ:
PElAVA

s.r.o. , Svätého Ladislava 112, 040 14 Košice

|čo: 47344121
2023838432

DIČ:

Zastúpená konateľom :Vasiľlančij

1.2 Objednávateľ:

Obec Ďurďošík, Ďurďošík 13, 044 45 Košice - okolie

|čo: 00324124
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
IBAN: SK

0200 0000 0000 18226 542

2.

Predmet zmluvy:
2.1

zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná vybudovanie rigola pozdĺž obecnej cesty parcela registra C, č. 135/1
v KÚ Ďurďošík a pozdĺž

registra
V

rámci

E, č.

cesty parcely registra C, č. 135/6 v

KÚ

Ďurďošík a úprava obecnej cesty parcely

135.

tohto diela bude zabezpečená dodávka materiálu a nasledujúce práce :
od náletových drevín.

—

Vyčisteníe parcely registra

—

Výkop rigola a odvoz zeminy v dĺžke 88 metra.

-

Výkop rigola, odvoz zeminy a uloženie korugovaných rúr v dĺžke 104 m.

<

Úprava obecnej cesty o rozmere 112 x 5,3 m. po prívalovom daždi a odvoz zeminy.

-

Osadenie korugovaných rúr

-

Vybetónovanie kontrolných šácht v počte 5 ks.

—

Rozvoz kameniva.

č. 135

E

.

3. Čas plnenia

3.1
Zhotovitel' sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1 tejto zmluvy v
termíne: od 02. 06. 2018 do 08.06.2018
4. Podmienky vykonania diela
1.

Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri
rešpektovanívšetkých zákonov, právnych predpisov a noriem platných na územíSR.

2.

Zhotovitel' vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo za predpokladu
splnenia podmienok tejto zmluvy objednávateľom.

3.

Objednávateľje oprávnený kontrolovať vykonávanie diela

4.

Opatrenie

z

hľadiska BOZP ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce

z

povahy prác

zabezpečuje zhotoviteľ.
5.

Dielo bude zhotoviteľom odovzdané objednávateľovi prevzaté až po jeho úplnom dokončení

bez závad a nedorobkov na základe protokolu o odovzdaní a prevzatídiela.

5. Cena a
1.

1.Cena za

platobné podmienky

predmet zmluvy o diele bude podl'a predloženej cenovej ponuky zo dňa 30.05.2018,

ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2.

Cena za realizáciu diela bude hradená formou jedinej a konečnej faktúry, ktorú zhotoviteľ
doručí objednávateľovi a to za dielo skutočne vykonané a prevzaté.

Cena

predmetu diela : 3.513,33,-

Cena

predmetu diela 4216 ,- Eur s
:

Eur bez DPH
DPH

6. Záverečné

ustanovenia

1.

Túto zmluvu je možné menit' len písomnou formou.

2.

Ak

dôjde po uzavretízmluvy

k

zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá,

zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto
zmenou.
3.

Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach,

z

ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.

v Ďu o'fku dňa 01. 06. 2018

PEJAVA

s.r.o. ,

Obec

r !:

zastúpená konateľom

zastúpená starostkou obce

Vasiľ Janči]

Ivetou Hadašovou

[Zhotovlteľ/

[objednávateľ]

