ZMLUVA O DIELO 002/ 2015
na prípravu a realizáciu prác uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.
1. Zmluvné strany
1.1 Zhotoviteľ:

Šmigrovský, spol. s r. o.
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava ,
oddiel Sro,
vložka č. 29627/T
Sídlo : Čepeňská 1382/89 , 92601 Sereď
Štatutárny orgán : Mgr. František Šmigrovský konateľ
IČO: 47239476
DIČ: 2023553719
Bankové spojenie : VÚB, a.s. Sereď
Číslo účtu IBAN : SK 49 0200 0000 00 3027013657
BIC: SUBASKBX
Kontakty: Mgr. František Šmigrovský
smigrovsky.restauro@stonline.sk
Mob.: 0905 427 389
(ďalej len „zhotoviteľ“)

1.2 Objednávateľ:

Obec Veľké Uherce
Sídlo: Veľké Uherce 360, PSČ: 958 41 Veľké Uherce
Zastúpený/štatutár: Ing. Alena Chalupová - starostka obce Veľké Uherce
IČO: 00311294
DIČ: 2021266929
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
0802676010/5600
Kontaktné informácie
E-mail: starosta@velkeuherce.sk
Mob.: 0908 614 174
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Predmet zmluvy
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná
objednávateľom v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa
vykoná Obnovu Pomníka padlých v SNP. Cenová ponuka (Návrh na plnenie kritérií) je
súčasťou zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho
zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať obnovu v zmysle Rozhodnutia KPÚ Trenčín pracovisko Prievidza
č. spisu: TN-2012/00388-05/Mat zo dňa 12.12.2012 , kde sú určené podmienky obnovy .
Predmet zmluvy je rozdelený na tri časti a to:

1 časť -návrh na reštaurovanie a reštaurátorsky výskum vrátane fotografickej, grafickej a textovej
prílohy v zmysle rozhodnutia KPÚ TN-2012/00388-05/Mat zo dňa 12.12.2012
2 časť -realizácia reštaurátorských prác (figurálna časť) a umelecko-remeselných prác
(architektonická časť) v zmysle reštaurátorského návrhu a rozhodnutia KPÚ TN-2012/0038805/Mat zo dňa 12.12.2012
3 časť -dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác ( 2 kópie dokumentácie) v zmysle
rozhodnutia KPÚ TN-2012/00388-05/Mat zo dňa 12.12.2012
Predbežný Návrh na reštaurovanie musí byť po zadaní zákazky odsúhlasený KPÚ Trenčín
pracovisko Prievidza, ktorý k uvedenému vydá osobitné rozhodnutie. Návrh môže byť
upravovaný v zmysle požiadaviek KPÚ, ale nesmie byť upravovaná cena za časti 1, 2 a 3 uvedená
v ponuke. Ak by KPÚ neodsúhlasil víťazovi reštaurátorsky návrh, zmluva sa môže okamžite zrušiť
bez nároku úhrady za 1 časť .
Ostatné sa riadi v zmysle rozhodnutia KPÚ Trenčín pracovisko Prievidza č. spisu: TN-2012/0038805/Mat zo dňa 12.12.2012.
3. Ďalší záväzok zhotoviteľa
3.1 Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania
tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií. Zhotoviteľ pri
rekonštrukčných prácach dodrží Vyhlášku č. 532/2002 Z. z. o všeobecno-technických
požiadavkách na výstavbu ako aj všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia
4. Čas plnenia
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 3.1, 4.3 tejto
zmluvy v termíne:
1 časť: do 15. 8. 2015
2 časť: do 15. 11. 2015
3 časť: do 15. 12. 2015
4.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa
dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie
je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.
4.3 Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia.

5. Cena a platobné podmienky

Cena za zhotovenie predmetu plnenia podľa bodu 2, ods. 2.1. tejto zmluvy je stanovená v súlade
so zrealizovaným verejným obstarávaním podľa §9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní ako pevná
cena, platná do odovzdania diela a činí:

5.1 Cena bez DPH:
DPH 0%:

11 987 €
0€

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cena vrátane DPH:

11 987,- €

5.2 Suma slovom jedenásťtisícdeväťstoosemdesiatsedem Eur
5.3 Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na
úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán.
5.4 Podkladom pre úhradu ceny budú faktúry, vystavená zhotoviteľom po splnení jednotlivých prác
predmetu zmluvy v zmysle ods. 4.1. Faktúry budú splatné do 30 dní od doručenia
objednávateľovi a to nasledovne:
 Po odovzdaní 1 časti odsúhlasenej KPÚ
 Druhú a tretiu časť priebežne v mesačných intervaloch
5.5 Dohodnutá cena je nemenná na základe Predloženého Návrhu na plnenie kritérií za časť 1, 2 a 3,
ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
5.6 Súčasťou ceny za predmet zákazky sú všetky použité materiály, doprava, prípadne iné ceny inde
nezaradené.
5.7 Súčasťou ceny nie je pomocné pracovné lešenie a zastrešenie celého objektu a taktiež
odstránenie narušených častí terazza a narušených častí jadra, odkopanie terénu v zadnej časti,
osadenie obrubníkov, drenáž, výsyp štrkom zadná časť, odvoz sute - práce zabezpečí obecný
úrad Veľké Uherce pod dohľadom dodávateľa.
5.8 Objednávateľ zabezpečí v blízkosti objektu elektrickú prípojku na 220 V a prípojku na vodu .

6. Zodpovednosť za vady, záruka
6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.
6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady
vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
6.3 Záručná doba je 3 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/ bez zbytočného
odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie.
7. Zmluvné pokuty
7.1 Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi
pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
7.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za
každý deň prekročenia lehoty stanovenej v ods. 4.1 zmluvy.
7.3 Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť
zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.

8. Odstúpenie od zmluvy
Ak návrh na reštaurovanie nebude odsúhlasený KPÚ, k realizácií druhej a tretej časti sa nepristúpi
a zmluva sa okamžite môže zrušiť. V ostatných otázkach platí úprava podľa Obchodného zákonníka.

9. Platnosť a účinnosť zmluvy
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými osobami a účinnosť po zverejnení.
Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane
po 2 vyhotoveniach.
10. Záverečné ustanovenia
10.1

Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.

Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je
1. Návrh na plnenie kritéria , ktorý bol súčasťou cenovej ponuky zákazky podľa §9 ods. 9 zákona
o verejnom obstarávaní na predmet zákazky-Obnova pamätníka padlých v SNP
2. Predpokladaný návrh na reštaurovanie/Predpokladané práce a ich finančné krytie –
reštaurovanie a umelecko-remeselné práce /
3. Rozhodnutie KPÚ Trenčín pracovisko Prievidza č. spisu: TN-2012/00388-05/Mat zo dňa
12.12.2012.
Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu zmluvy v plnom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej
obsahom ju podpisujú.

Vo Veľkých Uherciach 07. 07. 2015

Objednávateľ :

Zhotoviteľ:

_____________________________

_______________________________

Ing. Alena Chalupová
starostka obce Veľké Uherce

Mgr. František Šmigrovský
konateľ Šmigrovský, spol. s r. o.

Príloha č.1 ku zmluve o dielo č. 002/2015

Príloha č.2 ku zmluve o dielo č. 002/2015
Predpokladaný návrh na reštaurovanie /Predpokladané práce a ich finančné krytie – reštaurovanie a
umelecko-remeselné práce
Obnova Pomníka padlých v SNP v obci Veľké Uherce
Šmigrovský, spol. s.r.o.
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava , oddiel
vložka č. 29627/T
Sídlo : Čepeňská 1382/89 , 92601 Sereď
Štatutárny orgán : Mgr. František Šmigrovský konateľ
IČO: 47239476
DIČ: 2023553719
Kontakty :Mgr. František Šmigrovský
smigrovsky.restauro@stonline.sk
mob 0905 427 389

Návrh uchádzača na plnenie kritérií
1. Časť
Návrh na reštaurovanie a reštaurátorský
výskum......................................................................................1025 E
2. Časť
Realizácia reštaurátorských prác
Figurálna časť pomníka
Materiál a práca :
a. čistenie od nevhodných doplnkov, čiernych usadenín, machov a náletovej zelene,
mechanicko chemickou cestou použitím KEIM Steinreiniger–N a KEIM Algicid–Plus
............................................................................................................................570 E
b. odstraňovanie premalieb a nevhodných náterov KEIM Dispersionsentferner–
aromatenfrei
..........................................................................................................................1170 E
c. odsolovanie kamennej hmoty , buničitá vata, destilovaná H2O zmáčadlo
dezinfekcia ......................... ...............................................................................355 E
d. spevnenie hmoty KEIM Silex–OH–100 - náter
............................................................................................................................. 850 E
e. plastická retuš chýbajúcich modelačných častí KEIM Restauro–Grund - nanášanie
modelačnej hmoty
............................................................................................................................. 550 E
f. upravenie povrchovej vrstvy tmelenej kamennej hmoty KEIM Restauro–Top modelovanie povrchu
............................................................................................................................. 645 E
e/ farebná retuš KEIM Restauro–Lasur - mechanicky
.............................................................................................................................725 E
g/ hydrofóbna úprava povrchu KEIM Silex–H náter
.............................................................................................................................877 E
Suma celkom....................................................................................................5742 E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Architektonická časť
Materiál a práca :
a. čistenie od nevhodných doplnkov, čiernych usadenín, machov a náletovej zelene,
mechanicko chemickou cestou použitím KEIM Steinreiniger–N a KEIM Algicid–Plus a
tlakovej H2O
............................................................................................................................470 E
b. odsolovanie kamennej hmoty , buničitá vata, destilovaná H2O zmáčadlo
dezinfekcia ......................... ...............................................................................255 E
c. spevnenie hmoty KEIM Silex–OH–100
............................................................................................................................. 650 E
d. plastická retuš chýbajúcich modelačných častí Terazzová zmes
............................................................................................................................. 350 E
e. farebná retuš KEIM Restauro–Lasur
..............................................................................................................................699 E
f. hydrofóbna úprava povrchu KEIM Silex–H
............................................................................................................................. 727 E
g. nápisová tabuľa čistenie a zlátenie .................................................................885 E
i. kovové symboly na obeliskoch a kríži , čistenie, patina a konzervovanie
.............................................................................................................................199 E
Suma celkom....................................................................................................4235 E
3. Časť
Dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác .............................985 E
Súčasťou ceny za predmet zákazky sú všetky použité materiály, doprava, prípadne iné
ceny inde nezaradené.
Súčasťou ceny nie je pomocné pracovné lešenie a zastrešenie celého objektu a taktiež
odstránenie narušených častí terazza a narušených častí jadra, odkopanie terénu v
zadnej časti, osadenie obrubníkov, drenáž, výsyp štrkom zadná časť, odvoz sute
práce zabezpečí obecný úrad Veľké Uherce pod dohľadom dodávateľa.

Príloha č.3 ku zmluve o dielo č. 002/2015

