zyEtEtilEtt
Zmluva o dielo
vzatvoren|podfa ust. $ 536

1.

a

nasl. Obchodndho ziikonnika v platnom zneni

Zmluvn6 strany:

Objednhvttel':

ZirkJadnflkola

zastripeny:
sidlo:
bankov6 spojenie:
dfslo ridtu:

Mgr. Anna Kidkov6 - vymenovan6 na zastupovanie riaditeliky Skoly
Sadovd 620,905 01 Senica
,
Prima banka Slovensko a.s.
SK72 5600 0000 0092 1456 5008
31827705
nie je platca DPH
2021077696
034 6514380

tio:

Ii OPU:
DIi:
iislo telefonu:
(d'alej len,,objedn6vatelS")

2,

Zhotovitel':

BV KOVO spol. s.r.o.

Sidlo:
Zastupeny:
bankov6 spojenie
IBAN:
Iio:
ti opg:
DIi:

Tovrlrenskil 532,905 01 Senica
Viliam Vrbovsky, konatel'
SLSP Senica

SK95 0900 0000 0000 3726 3365
3t 442 773
sK2o2o376g2o
2020376820
zapisarry v obchodnom registri Okresn6ho sridu v Trnava, oddiel Sro, vloZka (,. 1736lT.
(d'alej len,,zhotovitef")

Preambula
Objedn6vatef na uzawetie tejto zmluvy pouZil postup zad|vaniav zmysle $ 9 ods. 9 ztkonaE.
2512006 Z.z. O verejnom obstar6vani a o zmene a doplneni niektonich ztikonov v zneni neskor5fch
predpisov.

I.

1.

2.

VSeobecn6 ustanovenia
Zhotovitef sa zavdzuje, Le za dohodnutu cenu vykond pre objedn|vatefa dielo podl'a dl.

zmluvy
Objednrivatef sa zavdzuje dokonden6 dielo prevziat
dojednanri cenu podl'a dlinku VI tejto zmluvy.

aza

dielo

II tejto

zaplatit zhotovitellovi

IL
Predmet zmluvy

1.

2.

Predmetom tejto zmluvy je zix'azok zhotovitella zhotovit' pre objedndvatella dielo:
,, Pristre5ok pre bicykle v intraviline Z6ikladnej Skoly, Sadovi 620 Senica'6 v zmysle
ponuky zhotovitel'a zo dia25.05.2015, ktor6 tvori neoddelitel'nri sridast' tejto zmluvy.
Zhotovitell sa zav'azlje, Ze zabezpedi potrebn6 mnoZstvo kvalifikovanlfch a technicky
sp6sobilfch pracormikov na riadne a vdasn6 splnenie diela podl'a tejto zmluvy.

nI.

l.
2.
3.

4.

Vykonanie diela
Zhotovitel sazavanrje na svoje nriklady ana svoje nebezpedenstvo vykonat'dielo v zmysle dl.
II tejto zmluvy s terminom zalatia plnenia do 30 dni odo dia ridinnosti tejto zmluvy
a s terminom ukondenia plnenia do 3 1.07.2015.
Pri vykonani diela postupuje zhotovitef samostatne .
Zhotovitel'nie je vome5kani splnenim ztvazku, ak mu objednrlvatell neposkytol potrebnri
sridinnost'. O prevzati dokonden6ho diela musi byf spisany odovzdivaci protokol podpisanlf
objednrivatel'om a zhotovitel'om. Dei podpisu protokolu oboma zmluvnjmi stranami sa
povaZuje zadei' odovzdania diela.
Vlastnictvo , ako aj nebezpedenstvo Skody k zhotovovan6mu dielu prechddzana objedn6vatefa
prevzatim predmetu diela.

Povinnosti

1.

2.

Jlj.aoer"t.r'"

Objedn6vatef sa zav'azuje zabezpeEit pre zhotovitela potrebnri sridinnosf k riadnemu
ukondeniu diela.
Objednlvatef je povinny vykonan6 dielo prevziat'.

v.
Povinnosti zhotovitel'a

1. Zhotovitef

2.

sa zavanfie, Ze vykonri dielo podlla tejto zmluvy vrdtane dodania potrebn6ho
materiiilu.
Zhotovitef je povinny odovzdat objedn6vatel'ovi doklady, ktord sa vzt'ahujri k odovzdan6mu
dielu a ktord sri potrebnd na jeho uZivanie.

vI.
Cena diela

1.

Cena za vykonanie diela zhotovitel'om je urdenrl na ziklade vjsledku sffaZe zaddxanej
vzmysle zikona overejnom obstar6vani apodlia zikona d. 18/1996 Z.z. ocendch vznerrj
neskor5fch predpisov v celkovej maxim6lnej sume 2 350,00 EUR s DPH
Slovom : dvatisictristopiit'desiat EUR
Ztoho DPH: 391,66 EUR
Celkov6 cenabezDPH : I 958,34 EUR

2.

Objednivatel sa zavd,.zuje uhradif zhotovitefovi cenu za vykonanie diela podfa faktfry
vystavenej zhotovitefom do 10 dnf po odovzdani diela so splatnosfou 30 dni odo dia
vystavenia faktfry, a to bezhotovostnfm prevodom na ridet zhotovitefa uvedeny v zililravi
tejto zmluvy.
Prdce, ktord budri vyhotoven6 na ziklade pisomnej poZiadavky objedn6vateta aak nie sri
obsiahnut6 v cenovej ponuke, budf po vzdjomnom odsrihlaseni objednrivatela azhotovitefa
vyfakturovan6 ako pr6ce naviac.
Ziiohoviplatba ani platba vopred sa neumoZilujri.
V pripade, Le falxfua nebude obsahovat' v5etky nrlleZitosti objednrivatef ju w6ti zhotovitefovi
na zlnenu, doplnenie alebo opravu. Do doby dorudenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej
faktury objedn6vatellovi lehota splatnosti faktriry neplynie. Nov6 lehota splatnosti zadina
plynrit' od dorudenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktury do sfdla objednrivatefa.

3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.

VII.
Záručná doba
Záručná doba za akosť diela podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu
odovzdávacieho protokolu.
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 deň 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 formu písomného dodatku k zmluve
a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom 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 :

/

J�S!�.:.?;)\?. ...

V Senici dňa:

Objednávateľ:
Základná škola
Sadová 620,905 O1 Senica
Mgr. Anna Kičková

./.f.??.f.tÝ../.�

Zhotoviteľ:
BV KOVO, s.r.o.
Továrenská 532,905 01 Senica
Viliam Vrbovský
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