ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka,
zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany
Objednávateľ: Obec Zborov
sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov
v zastúpení: Ján Lukáč, starosta obce
IČO: 00322741
DIČ: 2020624804
bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s. Žilina
číslo účtu: 3605371019/5600
Zhotoviteľ: Ľubica Sekulová RTS - Reklama
sídlo: Dlhá Lúka , Panská 5, 085 01 Bardejov
v zastúpení : Ľubica Sekulová, majiteľ
IČO: 37119038
IČ DPH: SK4020021772
bankové spojenie: SLSP
číslo účtu: 0450672883/0900

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Touto zmluvou sa zhotoviteľ , ako víťaz verejného obstarávania zaväzuje vykonať pre
objednávateľa vo svojom mene, na svoje vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť
dielo spočívajúce v
- dodaní a montáži informačných a smerových tabúľ – tabule 1,5x1,5 6 ks, 0,60x0,30
30 ks, 2,5x1,5 1 ks so stojkami
- dodaní a montáži informačných tabúľ 4 ks náučných chodníkov – tabule A3 65 ks so
stojkami
pre projekt Obnova hradu Zborov, a to podľa požiadaviek objednávateľa , ktoré sú
uvedené vo Výzve na predloženie cenovej ponuky zo dňa 26.2.2015. Posledný
grafický návrh pred tlačou odsúhlasuje manažér publicity.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas a v zodpovedajúcej
kvalite a objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú
odplatu.
3. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy taktiež prehlasuje, že sa riadne oboznámil
s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické , kvalitatívne a iné podmienky
k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami , ktoré sú
k včasnému a riadnemu zhotovenia diela podľa tejto zmluvy potrebné.

Článok II.
Miesto a čas plnenia
1. Miesto plnenia je prevádzka zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo
v rozsahu podľa článku I. tejto zmluvy do 30.4.2016.
2. Dielo sa považuje za riadne vykonané dňom , keď je zhotoviteľom odovzdané
objednávateľovi.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dôjde k omeškaniu zo strany zhotoviteľa,
má objednávateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj
začatý deň omeškania.
Článok III.
Cena diela a platobné podmienky
1. Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy (v rozsahu podľa článku I. tejto zmluvy )
je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa v rámci verejného obstarávania,
a to vo výške 13 197,24,- EUR s DPH. Cena diela je pevná a nemenná.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu diela na účet zhotoviteľa na
základe zhotoviteľom vyhotovených faktúr, ktorých splatnosť bude 30 dní odo dňa
doručenia objednávateľovi.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak objednávateľ neuhradí cenu diela vo
výške a v lehotách dohodnutých v tejto zmluve je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi , že zhotoví dielo uvedené v článku I. tejto
zmluvy na svoje nebezpečenstvo , riadne a dohodnutom čase. Objednávateľ sa
zaväzuje zaplatiť dohodnutú odmenu, dielo riadne a včas prevziať.
2. Pri výkone diela postupuje zhotoviteľ
objednávateľa.

samostatne,

3. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody
objednávateľa odovzdaním predmetu diela.

je však viazaný pokynmi

k zhotovenej veci prechádza na

Článok V.
Zodpovednosť za vady
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok
tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré ma dielo v čase jeho odovzdania
objednávateľovi. Za vady , ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ
len v prípade, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
Článok VI.
Skončenie zmluvného vzťahu
1. Táto zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou zmluvných strán.
2. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu
kedykoľvek počas realizácie diela. V takomto prípade je objednávateľ povinný
zhotoviteľovi uhradiť ním dovtedy jednoznačne preukázané vynaložené náklady na
zhotovenie diela.
3. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné inak je neplatné .
Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť po podpise zmluvy zmluvnými stranami a v zákonnej lehote po zverejnení
zmluvy na určenom webovom sídle objednávateľa.
2. Všetky otázky a vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov zmien a doplnkov a ostatných súvisiacich právnych predpisov v platnom
a účinnom znení.
3. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomných
očíslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch , z ktorých po dva rovnopisy obdržia obe
zmluvné strany.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že osoby podpisujúce túto zmluvu sú k podpisu zmluvy
oprávnené , že sa s jej obsahom oboznámili, že jej zneniu porozumeli , že bola
uzatvorená po vzájomnej dohode, že je prejavom slobodnej a vážnej vôle, a že nebola
uzatvorená v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak
súhlasu ju zmluvné strany podpisujú.
V Zborove dňa ……………………

………………………………………………..
Ján Lukáč

………………………………………………
Ľubica Sekulová, majiteľ

