•
1. Predmet zmluvy
Predmetom

zmluvy je .Protípožtarna

lesná cesta Suchý jarek".

2. Spôsob a termíny dodania predmetu zmluvy
2.1. Miesto zhotovenia

predmetu

zmluvy - katastrálne

územie Modra.

2.2. Začiatok výkonu zhotovenia predmetu zmluvy: do 30 dní od prevzatia staveniska.
2.3. Ukončenie zhotovenia predmetu zmluvy: 15 mesiacov od prevzatia staveniska.
2.4. Prevzatie staveniska: do 30 dní od podpísania zmluvy.
2.5. Zhotoviteľ

sa zaväzuje zhotoviť

vlastnú zodpovednosť

predmet

zmluvy na základe výkazu výmer vo vlastnom

a odovzdať ho odberateľovi.

mene a na

Predmet zmluvy je určený rozpočtom,

uvedené množstvá, jednotkové ceny aj cena celkom. Naviacpráce a menejpráce,
v stavebnom
denníku a odsúhlasené
odberateľom
sa zohľadnia v konečnej

v ktorom sú

ktoré budú zapísané
cene. Dokladovanie

zvýšených alebo znížených nákladov vykoná zhotoviteľ na základe zápisov v stavebnom denníku,
odsúhlasených stavebným dozorom alebo objednávateľom,
Predmet zmluvy sa bude ododvzávať po
častiach,

s predchádzajúcimi

dohodnutého

vecného

kvalitatívna-technickými

rozsahu.

Objednávateľ

kontrolami

sa zaväzuje dielo

zo strany

prevziať

dohodnutú
odmenu.
Predmet zmluvy bude pred odovzdaním
odberateľovi
s vykonaním skúšok, preukazujúcich kvalitu, funkčnosť a dodržanie parametrov
zmluve a predpísaných
2.6. Odberateľ

projektom

sa zaväzuje poskytnúť

dohodnutých

odberateľa

po častich

podľa

a zapatiť

zaň

riadne dokončené
dohodnutých v tejto

stavby pre realizáciu.
zhotoviteľovi

súčinnosť

potrebnú

pre splnenie

predmetu

zmluvy v

termínoch:

odovzdanie
odovzdanie

ohlásenia stavby - do 30 (slovom) dní od podpísania zmluvy,
staveniska - do 30 (slovom tridsať) dní od podpisu zmluvy,

odovzadnie projektovej dokumentácie bez závad - do 3 (troch) dní od podpísania zmluvy.
Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadnej a včasnej súčinnosti odberateľa.
dobu

omeškania

záväzku.

O dobu

odberateľa

s poskytnutím

omeškania

odberateľa

súčinnosti

nie je zhotoviteľ

s poskytnutím

súčinnosti

v omeškaní

sa predlži

Po

so splnením

termín

dokončenia

predmetu zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví predmet zmluvy na odovzdanie pred dohodnutým termínom,
zaväzuje sa odberateľ tento predmet zmluvy prevziať aj v skoršom termíne. Zhotoviteľ
o tejto
skutočnosti

upovedomí

odberateľa

vopred a včas.

Za súčinnosť sa ďalej považuje: riešenie sporných

momentov,

ktoré nespôsobil

zhotoviteľ

včas a bez

zbytočných prieťahov, zabezpečenie nerušeného výkonu zhotovenia predmetu zmluvy pred zásahom
tretích osôb, technický dozor odberateľa, včasné vyjadrenie sa odberateľa k prevzatému súpisu prác
v rozsahu 3 (troch) dní od jej prevzatia,
stanovisko.
korekcie.
2.7. Zhotoviteľ
zmluvy

V prípade
je

povinný

termín,

nesúhlasu
písomne

pričom vyjadrenie

musia byť označné
oznámiť

kedy bude predmet

odberateľovi

zmluvy pripravený

musí obsahovať súhlasné alebo nesúhlasné

položky,

ktoré

najneskôr

sa korigujú

k dátumu

na odovzdanie.

zmluvy.

Predmet

zmluvy

Odberateľ

sa považuje

za splnený

musí prevziať predmet

jeho

predmetu

Na základe tohoto

oznámenia

odovzdaním

zmluvy s ojedinelými

sami o sebe ani v spojení s inými nebránia užívaniu predmetu

dôvod

dokončenia

sú zhotoviteľ a odberateľ povinný dohodnúť pracovný program odovzdania
odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy bolo ukončené v zmluvnom termíne
odberateľom.

a uvedený

a prevzatia tak, aby
ukončenie predmetu

zhotoviteľom

a prevzatím

vadami a nedorobkami,

ktoré

zmluvy. Dokladom o splnení - odovzdaní

predmetu zmluvy zhotoviteľom je " Zápis o odovzdaní a prevzatí" diela alebo jej prevádzkyschopných
častí (ďalej len zápis), ktorého návrh pripraví zhotovitel'. Zápis podpíšu zástupcovia zhotoviteľa a
odberateľa
zmluvy

oprávnení

odovzdáva

zhodnotenie

k podpisovani u v zmluvných
a odberateľ

akostí vykonaných

prehlási,

veciach. V zápise zhotoviteľ

že predmet

prác, súpis zistených

zmluvy

preberá.

vád a nedorabkov,

prehlási, že predmet

Zápis
dohodu

obsahuje

najmä:

o opatreniach

a

lehotách na ich odstránenie,
prípadne o iných právach zo zodpovednosti
za vady a ak nedošlo
k dohode, stanoviská zhotoviteľa a odberateľa. Ak odberateľ odmieta predmet zmluvy prevziať, spíšu
obe strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.

