"/
Zmluva o dielo
Uzafvoreni podl'a ust. $ 536 a nasl. Obchodn6ho zdkonnfka v platnom zneni

Dodfvatel':

Miroslav Vielka - TASTE
Hviezdoslavova 483/8, 905 01 Senica

prevfdzka: Hurbanova 542/2
Zast{ry en|: Miro slav Vd elka

ICO: ll7390ll

tCOPg: SKl020287059
Banka: CSOB pobodka Senica

C.ri.:

400572691717500

Zivnostensky register 205

-83 1 4

Objednrlvatel': ZikladnflSkola
Sadovd 620, 905 01 Senica
Zastip en6: M gr. Anna Kidkov6, vymenovan tt na zastupovanie riaditefky
Skoly
Opr6vnenjr vo veciach technickych aprevzati diela: Alena Machov6,
ekon6m
Banka: Prima banka Slovensko a.s.
iislo ridtu IBAN: SK72 5600 0000 0092 1456 5008

teo:
DIi:

3t827705
2021077696

Miesto plnenia diela: Sadov6 620,905 0l Senica

Preambula
Objedn6vatel na uzavretie tejto zmluvy pouZil postup zadhvania v zmysle $ 9 ods. 9 zhkona (,.
2512006 Z.z. O verejnom obstar6vani a o zmene a doplneni niektorych z6konov v zneri
neskorSich predpisov.

I.

1.

2.

V5eobecn6 ustanovenia
Zhotovitel' sa zavdzuje, le za dohodnutir cenu vykon6 pre objednhvatef a dielo podl'a dl. II
tejto zmluvy
Objedn6vatell sa zavdzuje dokonden6 dielo prevziat aza dielo zaplatit' zhotovitefovi
dojednanir cenu podfa dl6nku III tejto zmluvy.

il.
1.

Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je dod6vka amont(rt,,Posuvnych hlinfkovych dverf a plastovych
fixnych okien" v zmysle cenovej ponuky LFJ74|23 zo dia20.05.2015.

2.

Objedn6vatel sazavdzuje dodrZat'stavebn6 rozmery podlia zameraniazo dia20.06.20I5.

3. Zhotovitef sa zavdzuje, Le zabezpedi potrebn6 mnoZstvo kvalifikovanych a technicky
sp6sobiljzch pracovnikov na riadne a vdasn6 splnenie diela podfa tejto zmluvy.

III.

1.

Cena diela a spOsob rfihrady
Cena za vykonanie diela dod6vatellom je urdenS na zdklade vlisledku sutaLe zad|vanej
v zmysle zhkona o verejnom obstar5vani a podfa zitkona d,. 1811996 Z.z. o cen6ch v zneni
neskor5ich predpisov v celkovej maxim6lnej sume 3 552,00 EUR s DPH
Slovom : Tritisicpiit'stopiit'desiatdva EUR
Ztoho DPH: 592,00 EUR
Celkov6 cenabez DPH : 2 960,00 EUR
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Objedn6vatel' sa zavdzuje uhradit' dod6vatel'ovi cenu za vykonanie diela podl'a faktriry
vystavenej doddvatefom do 5 dni po odovzdani diela so splatnost'ou 30 dni odo dia
vystavenia faktriry, a to bezhotovostnfm prevodom na ridet dod6vatefa uvedeny v zhhlavi
tejto zmluvy.
Pr6ce, ktor6 budtr vyhotoven6 na zhklade pisomnej poliadavky objedn6vatela a ak nie sri
obsiahnut6 v cenovej ponuke, budri po vz6jomnom odsirhlaseni objedn6vatel'a
a dod6vatel'a vyfakturovan6 ako pr6ce naviac.
Zhlohovd platba ani platba vopred sa neumoZriujf.

V pripade, Le faktura nebude obsahovat v5etky n6leZitosti objedn6vatef ju vrirti
dod6vatefovi na zmenu, doplnenie alebo opravu. Do doby dorudenia opravenej, zmenenej
alebo doplnenej faktriry objedndvatel'ovi lehota splatnosti faktriry neplynie. Novd lehota
splatnosti zadina plynirt' od dorudenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktriry do
sidla objedn|vatefa.

IV.
Termfn realizricie diela
Doddvatef sa zavdzuje na svoje n6klady ana svoje nebezpedenstvo vykonat'dielo
v zmysle dl. II tejto zmluvy s terminom zadatia plnenia do 3 dni odo dia ridinnosti tejto
zmluvy a s terminom ukondenia plnenia do 24.07.2015.
Pri vykonani diela postupuje dodSvatef samostatne .
Doddvatef nie je v omeSkani s plnenim zhvdzku, ak mu objedn6vatel' neposkytol potrebnir
sridinnost'. O prevzati dokonden6ho diela musi byt' spisany odovzdtwaci protokol
podpisany objedn6vatefom a dod6vatefom. Dei podpisu protokolu oboma zmluvnymi
stranami sa povaZuje za deil odovzdania diela.
Vlastnictvo, ako aj nebezpedenstvo Skody k zhotovovan6mu dielu prech|dza na
obj ednSvat el a prevzalim predmetu diela.

V.
Povinnosti obj ednfvatel'a
1.

2.

3.
4.

5.

ObjednSvatel' sa zavdzuje, Le poskytne dodSvatel'ovi v5etku sirdinnost' potrebnri
k prevedeniu diela (v pripade potreby bezplatne poskytne uzamykatel'ny priestor
k uskladneniu n6radia a materiSlu).

ObjednSvatef sa zavdzuje zaistit' stavebnri pripravenost' ku diu za(,aba monttfie
Stavebnou pripravenost'ou sa rozumie dodrZanie rozmerov podfa technickych podkladov,
pristup k objektu, moZnost' napojenia na elektrickir siet' a inlich n6leZitosti umoZriujfcich
riadne a vdasn6 vykonanie predmetu zmluvy.
Objedn6vatel' je povinny na vyzvanie dod6vatelia spristupnit' objekt k jeho zarneraniu
azaislit ridast' zodpovednej osoby, ktor6 pisomne potvrdi spr6vnost' ridajov uvedenych
v zameiavacom protokole.
Objedn6vatef sa zavdzuje, odstriinit' prekhLky lnitbfiok, cenn6 veci, staroZitnosti/
najmenej 1 m od miesta monthLe a zarudi tym vofnf priestor k prevedeniu mont6Ze. V
pripade, Ze objedn6vaLel nezabezpe(i potrebnri pripravenost' stavby k realiz6cii diela,
uhradi dod6vatefovi v5etky n6klady s tyrn spojen6.
V pripade odstripenia objedn6vatel'a od zmluvy, uhradi tento v5etky n6klady, ktor6 vznikli
dod6vatefovi do terminu odstupenia.

VI.
Povinnosti dodfvatel'a

1.

Dod6vatell sa zavdzuje, Ze vykon6 dielo podl'a tejto zmluvy vrhtane dodania potrebn6ho
materi6lu.

Dod6vatel' je povinn;i odovzdat' objedn6vateliovi doklady, ktor6 sa vzfahuju
k odovzdan6mu dielu a ktor6 sir potrebn6 na jeho uZivanie.
J. Dod6vatef je povinnf riadne a vdas vykonat' dielo. Pokiaf dielo vykazuje zhvady, pre
ktor6 ho nemoZno riadne uLivat',je objedn6vatef opr6vneny dielo neprevzial.
4. V pripade, Le dodhvatel' odstripi od zmluvy, je povinny uhradit' objedn6vatefovi
vzniknut6 n6klady.

2.

VII.

Ziruini
1.

2.

J.
4.
5.

doba

Dod6vatef nezodpovedi za vady diela, ktor6 boli spdsoben6 pouZitim nespr6vnych
podkladov poskytnutych objednSvatefom pri tvorbe objedn6vky diela.
Vady zisten6 a reklamovan6 v zirrudnej dobe sa zhotovitell zavdzuje odstr6nit' v lehote do
5 pracovnfch dni od ich pisomn6ho oinfumefiaobjednSvatefom.
Doddvatell poskytuje na hlinikov6 vjrobky zilruku v dlZke 60 mesiacov od pisomn6ho
prevzatia diela, na ostatn6 dodan6 prislu5enstvo vr6tane prdc 24 mesiacov.
Dod6vatel' nerudi za vady sp6soben6 neodbom;im zaobchhdzanim azjavn6 mechanick6
po5kodenia sp6soben6 objedn6vatefom.
KaLd6 rekl am6cia obj edn5vatef a bude dod6vatef ovi nahlSsenii pi somne.

VIII.
Zmluvné pokuty
1. V prípade nedodržania termínov dodávky a montáže diela zavinených dodávateľom (čl.
IV bod 1 zmluvy) je objednávateľ oprávnený vyúčtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za vykonanie diela je dodávateľ
oprávnený vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy
za každý deň omeškania.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

IX.
Záverečné ustanovenia
Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu nie
je možné postúpiť tretím osobám.
Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.
Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formu písomného dodatku k zmluve
a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
Medzi zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že vlastníctvo predmetu diela prechádza na
objednávateľa až po úplnom uhradení ceny diela. Do tej doby zostáva majetkom
dodávateľa.
V prípade, že objednávateľ požaduje kompletizáciu plastových výrobkov (osadenie
okenných a dverových kľučiek, krytiek kovania, vložiek zámkov, dverí ... ) po termíne
ukončenia montáže a odovzdania diela objednávateľovi, berie tento na vedomie tú
skutočnosť, že dodávateľ má právo požadovať doplatok ceny diela v plnom rozsahu
v dohodnutom termíne, lebo tieto nedostatky nie sú spôsobené oneskorením prác zo strany
dodávateľa a budú prevádzané na vyslovenú žiadosť samotného objednávateľa
Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je cenová ponuka číslo FJ74123.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po JeJ
zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
Táto zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom jeden obdrží dodávateľ a dva
objednávateľ.
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 Sillllci dňa
Zhotoviteľ: PreváclZlca:Huroanov11 r,,,:
;fn"'
Miroslav Včelkd�W�
Hurbanova 542, 905 01 Senica
Miroslav Včelka

Objednávateľ:
Základná škola
Sadová 620, 905 01 Senica
Mgr. Anna Kičková
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