Zmluvné strany
Objednávateľ:
IČO:
DIČ:
v zastúpení:

Obec Jasenie
Jasenie 497
976 75 Jasenie
00313521
2021169909
Ing. Miroslava Pravotiaková

Bankové spojenie:
číslo účtu:

Prima banka Slovakia, a.s.
SK 66 5600 0000 0020 0030 70001

Zhotoviteľ:
IČO:
DIČ:
v zastúpení:

Milan Budovec
Dobroč 841
976 52 Čierny Balog
35311592
1020566778
Milan Budovec – živnostník

Bankové spojenie:
číslo účtu:

SLSP
300329043/0900

Uzatvárajú

ZMLUVU

O

DIELO

podľa § 536 a nasl. ustanovení zákonníka

I.

PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyhotoví v rozsahu a za podmienok v tejto zmluve
dojednaných pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo:
,, Riešenie havarijného stavu - výmena tečúcich radiátorov v budove Základnej školy
v Jasení“ – 2. etapa
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet zmluvy prevezme a zaplatí za jeho
zhotovenie dohodnutú cenu.
3. Obsah a rozsah vypracovania predmetu zmluvy. Predmet zmluvy bude vyhotovený
na základe priloženého rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
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II.

CENA

Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu vo výške
3 318,27 EUR bez DPH, t.j. 3 981,92 EUR vrátane DPH.

III. DOBA PLATNOSTI
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v dojednanej dobe: do 31.7.2017, v čase mimo
vyučovacích hodín.

IV. MIESTO PLNENIA
Dielo sa bude vykonávať na adrese : Základná škola v Jasení, 976 75 Jasenie 407.

V. ZÁRUKA A AKOSŤ
Zhotoviteľ preberá túto záruku za akosť diela : 2 roky od prevzatia hotového diela.
1. Dielo bude po túto dobu spôsobilé k dohodnutému účelu a zachová si po túto dobu
dohodnuté vlastnosti..
2. Prípadnú reklamáciu vady plnenia tejto zmluvy je objednávateľ povinný písomne
uplatniť bezodkladne po zistení vady.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť na vlastné náklady bez zbytočného
odkladu po uplatnení oprávnenej i neoprávnenej reklamácie s nástupom do 3 dní od jej
obdržania.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela do 14 dní po doručení faktúry,
ktorú vystaví zhotoviteľ po odovzdaní diela.

VII. POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
1. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi v termíne najneskôr v deň začatia
prác pracovisko pre vykonanie diela v stave bez faktických a praktických vád, ktoré
by vykonanie diela znemožňovali a lebo sťažovali.
2. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi pri začatí prác napojenie na rozvod elektrickej
energie na rozvod el. energie 220 V.

VIII. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA
1. Zhotoviteľ pri zhotovovaní diela:
a) bude rešpektovať príslušné vyhlášky o ochrane života a zdravia, dodržiavaní
bezpečnosti pri stavebných a montážnych prácach a ostatných bezpečnostných noriem
a predpisov platných na území Slovenskej republiky.
b) dodrží kvalitatívne podmienky stanovené STN, ON a nadväznými predpismi
a vyhláškami.
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2. Zhotoviteľ umožní vstup tretích osôb na stavenisko len po vzájomnej dohode
s objednávateľom
3. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov a za
škody spôsobené z viny zhotoviteľa počas zhotovenia diela.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a okolí., že bude dodržiavať
všeobecne platné predpisy, technické normy, bezpečnosť práce a dojednania tejto
zmluvy.

IX. ODOVZDANIE DIELA
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po zhotovení diela vyzve objednávateľa najmenej 3 pracovné dni
vopred na preverenie v mieste plnenia, či je dielo vykonané riadne, t. j. v plnom rozsahu podľa
predmetu zmluvy. O odovzdaní diela bude spísaný spoločný zápis.

X. ZMLUVNÉ POKUTY
1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín dokončenia diela, zhotoviteľ uhradí
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu zmluvy za každý
začatý deň omeškania.
2. V prípade dodania chybného diela uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu
vo výške 10% z ceny predmetu zmluvy.
3. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry, alebo splátky uhradí
objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 0,05% z nezaplatenej čiastky za každý deň
omeškania.
4. Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či
a v akej výške vznikne druhej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú je možné vymáhať
samostatne.

XI. ZMENA A ZRUŠENIE ZMLUVY
1. Túto zmluvu je možné zmeniť iba výslovným obojstranným písomným dojednaním,
podpísaným oprávneným zástupcom obidvoch zmluvných strán.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ
a zhotoviteľ obdrží po jednom vyhotovení.
3. Ak nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, riadi sa ustanoveniami obchodného
zákonníka.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Jasení, dňa 11. júla 2017

V Jasení, dňa 11.júla 2017

........................................................
Zhotoviteľ

........................................................
Objednávateľ
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