ZMLUVA

O
DIELO
číslo : 02/2018

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
Obstarávateľ :
adresa
:
v zastúpení :
IČO
:
DIČ
:
banka
:
číslo učtu
:
Telefón
:
Fax
:
E-mail
:

Obec ZBOROV
Lesná 10, 086 33 Zborov
Ján Lukáč – starosta obce
322741
2020624804
VÚB - Bardejov
726-522/0200
054/4798306
054/4798607
ocuzborov@stonline.sk
a
Zhotoviteľ : Vladimír KOTVAN-MANEL
adresa
: Ľudovíta Štúra 8, 085 01 Bardejov
v zastúpení : Vladimír KOTVAN
osoba oprávnená jednať vo veciach realizácie : Vladimír KOTVAN
IČO
: 14286271
banka
: VÚB - Bardejov
číslo učtu
: 216340522
Telefón
: 0905518683
E-mail
: kotvanvladimír@stonline.sk
Čl. I. Predmet diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre obstarávateľa dielo :
 Zateplenie budovy TJ v Zborove
Stavebný materiál zabezpečí zhotoviteľ stavby.
V prípade zmien a prác naviac nad rozsah predmetu plnenia požadovaných objednávateľom , prípadne
vyvolaných- nepredvídaných počas realizácie, zmluvné strany spresnia predmet plnenia, termín
ukončenia a cenu diela. Obstarávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť jeho cenu.
Čl. II. Miesto zhotovenia diela
1.

Zhotoviteľ bude vykonávať dielo v budove TJ v Zborove
Čl. III. Dojednaný čas zhotovenia diela

1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa článku I. , odst. 1 sú nasledovné :
Začiatok : 1.5.2018
Koniec : 31.10.2018
Čl. IV Vlastnícke právo k uzatvorenej veci
1.

Vlastníkom zhotovenej veci sa obstarávateľ stáva prevzatím diela a zaplatením diela.
Čl. V. Cena diela
Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne :
13 335,85,- EUR
Cena za dielo bez DPH.
16 003,02,- EUR
Cena za dielo s DPH.

-2Čl. VI. Platenie diela
1.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe
čiastkových faktúr podľa skutočne vykonaných prác a dodávok, ktorých súpis bude
prílohou k faktúre.
Zmluvné strany sa dohodli na lehote splatnosti 14 dní, ktorá začína plynúť odo dňa
doručenia faktúry na adresu sídla Objednávateľa, ktorá je uvedená v záhlaví tejto Zmluvy.
Čl. VII. Odovzdanie diela

1.
2.

Zhotoviteľ výzve na prevzatie diela obstarávateľa ihneď po ukončení stavebných prác.
O odovzdaní diela bude spísaný spoločný zápis, z ktorého bude zrejmý stav diela
v okamžiku jeho prevzatia obstarávateľom.
Čl. VIII. Záruka za akosť – zodpovednosť za vady

1.
2.
3.
4.

Zhotoviteľ preberá záruku na akosť diela odo dňa odovzdania diela po dobu 36 mesiacov
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má obstarávateľ
právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
Obstarávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej
zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa.
Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie diela, škodu spôsobenú živelnou
pohromou a zlým prevádzkovaním diela.
Čl. IX. Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli, že :
1. Pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu dokončenia diela zhotoviteľ zaplatí
obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške
16,60 EUR za každý deň omeškania.
3. Ak objednávateľ prevedie opozdenú úhradu faktúr a im na úroveň postavených dokladov,
zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
Čl. X. Ďalšie dojednania
1.

2.

3.

Pri plnení predmetu tejto ponuky sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude rešpektovať pokyny
obstarávateľa.
Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade hrubého alebo
opakovaného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, za ktoré sa považuje konkurzné
konanie alebo likvidácia zhotoviteľa, nedodržanie písomne určeného náhradného termínu
na splnenie záväzku voči druhej strane alebo opakované nesplnenie podmienok zmluvy.
Zmluva je vyhotovená v 2 výtlačkoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom výtlačku
V Zborove, dňa 09.04. 2018

..........................................
Obstarávateľ:
Ján Lukáč – starosta obce

..............................................
Zhotoviteľ:
Vladimír Kotvan-Manel

