Zmluva o dielo
uzatvoren6 podl'a ust. $ 536

anasl. Obchodn6ho ziikonnika v platnom zneni

Zmluvn6 strany:

1.

Objcdndvatel':

Z:ikladnf Skola

zastripenj:
sidlo:
bankov6 spojenie:
dislo fdtu:

Mgr. Anna Kidkov6 vymenovani na zastupovanie daditel'ky Skoly
Sadovd 620, 905 01 Senica
Prima banka Slovensko a.s.
SK72 5600 0000 0092 1456 5008
3182770s
nie je platca DPH
202107'7696
034 6514380

reo:

Ii DPFI:
DIi:
Cislo telef6nu:
(d alej len ,,obj edn6vatel"')

2.

Zhotovitel':

FI- Stamont Plus spol. s.r.o'

Sidlo:
Zaslupeny:
bankovd spojenie
IBAN:
tCO:
IC nPH:
DIC:

S. Jurkovida 1203116,905 01 Senica
Ing. Karol Vfleta

VUB a.s. Senica

SK 7802 0000 0000 751441182
34 133 372
5K202013'77722
20201317722
zapisan! v obchodnom registri Okresn6ho sfdu v Trnava, oddiel Sro, vloLka d. 17361T(d alej len ,,zhotovitel"')

Preambula
Objedndvatel' na uzavretie tejto zmluvy pouZil postup zadfr ania v zmysle $ 9 ods. 9 z6kona d2512006 Z.z. O verqnom obstariivani a o zmene a doplneni niektor,ich z6konov v zneni neskor5ich
predpisov.

1.

2.

I

VIeobecn6 ustanovenia
Zhotovitel' sa zavdntle, Ze za dohodnutir cenu vykon6 pre objedn6vatel'a dielo podl'a dl. II tejto
zmluvy
Objedn6vatel sa zavaz,tle dokondend dielo prevziat' a za dielo zaplatit' zholovitel'ovi
dojednanri cenu podl'a dldnku VI tejto zmlury.

il.
Predmet zmluvy

1.

2.

Predmetom tejto zmluvy je zfwdzok zhotovitel'a zhotovit'pre objedn6vatela dielo:

, Sadov:i 620
2014.
Senica" v zmysle ponuky zhotovitela zo dia20. decembra
Zhotovitel' sa zav'iztje, Le zabezpedi potrebn6 mnoZstvo kvalifikovanjch a technicky
spdsobilfch pracovnikov na riadne a vdasn6 splnenie diela podta tejto zmluvy.
,, Oprava spevnenej plochy pre bicykle v intravil6ne Z6kladnej Skoly

III.
1.
2"

3.

4.
5"

Vykonanie diela
Zhotovitel' sa zavitzuje na svoje ndklady a na svoje nebezpcdenstvo vykonat' dielo v zmyslc dl.
II tejto zmlur.y s terminom zadatia plnenia do 1 dia odo dia idinnosti tejto zmluvy
a s terminom ukondenia plnenia do 3 1 .03.201 5
Pri vykonani diela postupuje zhotovitel' samostatne .
Zhotovitel' nie je v omeSkani s plnenim zAvazku, ak mu objedndvateli neposkytol potrebnir
sridinnost'. O prevzati dokonden6ho diela musi by't' spisany odovzdiivaci protokol podpisanlf
objedn6vatel'om a zhotovitefom. Dei podpisu protokolu oboma zmluvnlimi stranami sa
povaZuje za deii odovzdania diela.
Vlastnictvo , ako aj nebezpedenstvo Skody k zhotovovan6mu dielu prechddza na objedn6vatefa
prevzatim predmetu diela.
IV.
Povinnosti objedndvatcl'a

e

1.

Obiedn6vatel'

2.

ukondeniu diela.
Obj edndvatel'je povinnli vykonan6 dielo prevziat'.

sa

zaviizuj

zabezpedit pre zhotovitefa potrebnri sridinnost' k riadnemu

V.

Povinnosti zhotovitel'a

1.

Zhorovitel' sa zav'dztje, Ze rykonri dielo podl'a tejto zmlury vr6tane dodania potrebn6ho
materi6lu-

2.

Zholovitel'je povinnlf odovzdat' objedn6valel'ovi doklady, ktor6 sa vzfahuj

I

k odovzdan6mu

dielu a ktor6 su potrebn6 najeho uZivanie.

vI'
Cena diela

1.

2.
3.
4.

Cena za vykonanie diela zhotovitel'om jc urdenii na z6klade vlfsledku srit'aZe zaddvanej
v zmysle ziikona o verejnom obstar6vani a podl'a z6kona d. 18/1996 Z.z. o cenich v zncni.
neskor5ich predpisov v celkovej maxim6lnej sume 4128,16 EURO
Slovom : Styritisicstodvadsat'osem EURO Sestn6st' centov
Z loho DPFI: 688,03 EURO
Celkovii cena bez DPH : 3 440,13 EURO
Objedn6vatel' sa zaviizuj e uhradit' zhotovitelovi cenu za vykonanie dicla podl'a laktriry
vystavenej zhotovitellom do 10 dni po odovzdani diela so splatnost'ou 30 dni odo diia
rrystavenia laktiry, a to bezhotovostnyim prevodom na ridet zhotovitel'a uvedenf v z[thlavi
tejto zmlury.
Zalohovi platba ani platba vopred sa neumoZiujri.
V pripade, Ze faktfra nebude obsahoval vSetky nrileZitosti obiedn6vatel'ju vrdti zhotovitel'ovi
na zmenu, doplnenie alebo opravu. Do doby dorudenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej
laktury objedn6vatel'ovi lehota splatnosti faktriry neplynie. Nov6 lehota splatnosti zadina
plynut'od dorudenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktriry do sidla objednrivatel'a.

VII.

1.

Ziruin:i

doba
Z6rudnd doba za akost' diela podlia tejto zmluvy je 36 mesiacov a za(.ina plymit'diiom podpisu
odovzd6vacieho protokolu.

2.
3.
4.

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov
poskytnutých objednávateľom pri tvorbe objednávky diela.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu tejto zmluvy
alebo poškodením predmetu zmluvy objednávateľom.
Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote do 5
pracovných dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
VIII.
Sankcie

1. Pri nedodržaní termínu realizácie diela zhotoviteľom (čl. III bod 1 zmluvy) je objednávateľ
oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z celkovej ceny diela za
každý dc11 omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za vykonanie diela je zhotoviteľ
oprávnený vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej sumy za
každý deň omeškania.

IX.

Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu nie je
možné postúpiť tretím osobám.
2. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.
3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané fonnu písomného dodatku k zmluve
a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť d11om nasledujúcim po jej zverejnení
na webovom sídle objednávateľa.
5. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží dve vyhotovenia.
6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Senici dňa:

.}.-?\.1-!\Í.

V Senici dňa: 16. januára 2015
Zhotoviteľ:
FI- Stamont Plus spol. s r.o.
S. Jurkoviča 1203/16, 905 01 Seni �

Objednávateľ:
Základná škola
Sadová 620, 905 O I Senica
Mgr. Anna Kičková 1
c

3

