ZMLUVA O DIELO Č. 3957/2017/A1K

SGS

(uzavretá v zmysle § 536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.)
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č1. I.
Zmiuvné strany
1 Zhotovitel ( dalej ako ,,zhotovitel):
Obchodné meno:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Sídlo:

Komenského 50, 042 48 Košice

Obchodný register:

Zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa. vložka č.: 1243/V

ičO

IČ DPH: SK2020063518

DIČ:

Šimková Martina, Ing.

referentka ZC

36570460

V zastúpení:

2020063518

Bankové spojenie (IBAN): SK92 0200 0000 0029 7651 8951
Závod:

Michalovce

Adresa závodu:

Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce

2. Obj ednávatel (dalej ako ,,objednávatel):
Č. zmluvného účtu:
Č. ohchodnélio partnera: 2000000398
4490020862
Meno a priezvisko/Názov: Obec Jovsa, OĹ
Bydlisko/sídlo:
Jovsa 73, 072 32 Jovsa
Obchodný register:
IČO:
Ič DPH:
DIČ:
00325279
Bankové spojenie (IBAN):
V zastúpení:
Mgr. Ľubica Čornejová - starostka obce
Adresa objektu

2020738874

Jovsa 293, 072 32 Jovsa

(odberného miesta):
Kat. územie:
Dátum narodenia:
e-mail:

Jovsa

jovsaston1ine.sk

C. parcely:
Tel. kontakt:
Mobil:

1 1 86
056/698 33 80
0907 97 98 77

Čl. 11.
Predmet zmluvy
1. Zmluvou o dielo sa zhotovitel zaväzuje na základe žiadosti zo dňa 25. 07. 2017 uskutočniť:
realizáciu kanalizačnej prípojky, resp. jej čast
zaevidovanie pripojenia na VK:
x prípojka zrealizovaná obcou
prípojka nezrealizovaná v rámci výstavby VK, bez pripojenia vnútorného rozvodu
kanalizácie na VK
x prípojka nezrealizovaná VVS, a.s., kontrola technických podmienok pripojenia na VK
týkajúca sa miesta a spsobu pripojenia na VK
• neoprávnené vypúšťanie odpadových vd do VK
Ei zabezpečenie zemných - výkopových prác**
Ei vybudovanie kanalizačnej revíznej šachty**
Ei rekonštrukciu kanalizačnej prípoj ky
• akceptácia cudzieho meradla osadenom na VV (prevádzkovatelom je obecný úrad)
Ei iné
*Správnu možnost označte krížikom
**Dohoda o cene za realizáciu prác (individuálna kalkulácia)
1
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Či. 111.
Práva a povinnosti objednávatcla a zhotovitela
1. Ak si objednávateľ neobjedná zemné - výkopové práce. je povinný na vlastné náklady zabc zpečit
podľa schválenej projektovej dokumentácie xernné - výkopové práce. V p rípade,
že objednávate1ovi realizuje zemné - výkopové práce zhotoviteľ. je objednávateľ povinný
zabezpečit vytýčenie podzemných sietí a povolenie k výkopovým prácam na komunik:áciách
od správcu komunikácie, ktoré predloží zhotoviteľovi v deň realizácie. Dátum rea lizácie
zemných - výkopových prác uvedených v tomto povolení sa musí zhodovat s termínom reaI1LaI
predmetu zmluvy o dielo dohodnutým so zhotovitelom. Objednávatel je povinný dohodnút
termín zemných - výkopových prác, ktorý je uvedený v tomto povolení, so správcom
komunikácie až po určení dátumu realizácie týchto prác zhotovitelom.
2. Termín realizácie prác, ktoré sú uvedené v c1. 11 v bode 1. a v c1. 111. v bode l., dohodne
zhotovitel s obednávate1om prostredníctvom telefonického kontaktu uvedeného v č1. I.
v bode 2.
3. Povinnosti objednávatela stanovuje zhotovitel. Po spinení technických podmienok
a po uzatvorení Zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových v6d
a odvádzaní v6d z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou (ďalej len ,,zmluva o dodávke
vody), resp. dodatku je zhotovitel povinný zrealizovat práce uvedené v predmete zmluvy
o dielo do 7 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy o dodávke vody, resp. dodatku. Uzatvorením
zmluvy o dodávke vody, resp. dodatku sa rozumie doručenie a podpísanie zmluvy o dodávke
vody, resp. dodatku obidvoma zmluvnými stranami.
•
4.Objednávate1 mčže poskytnúť zhotovitelovi informácie o zrealizovaní prác v súvislosti
so spinením technických podmienok prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v prílohe
tejto zmluvy.
čI. IV.
Cena, fakturácia a platobné podmienky
1. Objednávatel sa zaväzuje uhradit v pinej výške náklady spojené s realizáciou prác uvedených
v Či. 11. v bode l. podla preukázaných skutočne vynaložených nákladov. Cena za realizáciú prác
a dopravy bude účtovaná v súlade so sadzbami uvedenými v platných cenníkoch VVS, a.s.
2. Cena za realizáciu prác a služieb uvedených v C1. 11. v bode 1. bude vyúčtovaná podľa
skutočného množstva spotrebovaného materiálu a vykonanej práce v súlade s platnými cenníkmi
vvs, a. s., ktoré sú súčastou tejto zmluvy. Objednávateľ bol oboznámený s cenami uvedenými
v týchto cenníkoch. Podkladmi k vyhotoveniu faktúry sú Preberací protokol a Zápisnica
z realizácie, ktoré podpisom odsúhlasia obidve zmluvné strany.
3. Cena za realizáciu zemných - výkopových prác a vybudovanie kanalizačnej revíznej šachty
bude vyúčtovaná podla individuálnej cenovej ponuky uvedenej v Dohode o cene, ktorú
zhotovitel predloží objednávateľovi na odsúhlasenie v lehote do 5 pracovných dní odo dňa
podania žiadosti. Podmienkou realizácie prác je písomné odsúhlasenie cenovej ponuky prác
objednávatelom.
4. Objednávatel sa zaväzuje uhradit faktúru v lehote do 14 dní odo dňajej odoslania.
č1.v.
Platnost zmluvy
1. Táto zmluvaje neoddelitelnou súčasťou žiadosti číslo 3957/2017/AIK..
2. V prípade, že práce nebudú zrealizované do 3 mesiacov od podpísania zmluvy pre prekážky
na strane objednávatela, zmluvný vzťah zaniká a žiadost s dokladmi bude vrátená
obj ednávateľovi.
3. V prípade, že zhotoviteľ zistí, že v uvedenej lokalite neprevádzkuje verejnú kanalizáciu, táto
zmluva stráca p1anost a účinnost od počiatku.
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056/681 05 00, 0902 968219
Pinkovský Miroslav - 056/681 0580, 0902 968218
056/681 0510, 0911 968258
Mucha Ladislav, Bc.

Zajacová Daniela
1)cmková Marianna
Peráček Ján, Mgr.

.—

055/795 24 81
055/795 24 89
055/795 24 90

-

Bcata.Macakova@vodarnc.cu
Daniela.Zaj acova@vodarnc.cu
Marianna.I)emkova®vodarnc.eu Jan.Peracek@vodarne.eu
Miroslav.Pinkovsky@vodarne.eu

Humenné
Humenné

Flumenné
Humenné

Bardcjov
Bardcjov
(iiraltovce

Bardcjov
Bardcjov

okres Michalovce
okres Sobrance
okres Michalovce a Sobrance

Košice a ()
k()
lic
Košicc a ()kolic

Medzilaborce
Medzilaboree
Košice a okolie

cc

Macáková Bcáta

o

il.
Vas Kost@vodarne.eu
Zdenka.Buhajova®vodarne.eu
Milos.Belica@vodarne.eu
V ladimir.Cop@vodarne.eu

-

0902 968149
0902968107

—)

Lubos.Lukac@vodarne.eu

Q

Šaláta Milan
Kost Vasiľ ______
Ruhajová Zdenka, Ing.
Belica M iloš
Čop V ladimír, Ing.

Kačur Ján
Lukáč Ľuboš, Ing.

Martin.Mino®vodarne.eu
Jaroslav.Haluska®vodarne.eu
Slavomira. Rakarova@vodarne .eu

Marian.Rubicky®vodarne.cu
Rastislav.Javorsky®vodarne.cu
Milan.Didic®vodarnc.cu
Juraj.Pctrisko®vodarne.cu

uiil

-o

0902968115
0902 968158

0904 395195
0902968119

Rakárová Slavomíra, Ing.

Petrisko Juraj
Miňo Martin
Halúska Jaroslav

0902 968239
0902 96823 6
091 1 147 377
091 1 016143
0902 968202
0903903962

-

//

Rubický Marián
Javorský Rastisl av, Bc.
I)idič M ilan
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051/757 25 51

P eter.Matufkacvodarne .eu

J an.An gc1ovicvodarne.cu

Veľký Šariš
okres Prešov.

VcIký Šariš
okrcs Prešov.

Telefonický kontakt

Mat ufka Peter
051/757 2534

Martin.Babik@vodarnc.cu

Priezvisko,meno,titul

Polomský Adrián, Ing.
051/7572586

[[_ P ave1.I)zurcvodarnc.cu
Radovan.Ivanko(vodarne.cu
i ctcr.Pctnyíá vodarne.cu

Rožňava, Revúca
Rožňava, Revúca
Svidník, Str()pk()v
Svidník.
Str()pk()v
Svidník
Svidník

okrcs Sabin()v

okresSabin()v

Babik Martin, Mgr.

0911667593

Malýa VelkýKarnencc

Stropk ()v

c

08:00- 10 :00
13:00 - 14:30

Rožňava

Drugda Marian, Ing.
StehloRastislav

Margita.Ic1ova@vodarnc.eu

o

091 1973284
058/4824560,
058/482 4503, 0902 968163
054/786 54 60

—
-

Anna.Stefanikova@vodarne.eu

Lel ová Margita, Ing.
Štcfaníková Anna,Ing.
Kravčišin Slavko,Bc.
DzúrPavel
IvankoRadovan, Bc.
PctnýPcter,Ing.

0911968002

Peter.Havrila@vod arne.eu

o

Král ovský Chlmec
Vranovnad 1 opl ou,Bystré

Velké Kapušany
Čiernanad Tisou

Trebišov
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Jan.Nadasi@vodarne.eu
P eter.Sabol@vod arnc.cu
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Trebišov

l
0911968006
0911 968014_______
0911968017
0902 968321
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Majoros Ladislav, Bc.
Havrila Peter
Bačo Ivan
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Lakatoš Csaba, Ing.
Nagy Oliver
Nádasi Ján
Sabol Peter
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054/78655 05

Prešov
(k dispožícii vhod.)
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