
Zmluva o dielo

Č. 02 / 2013

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obch. z. ( Zákon

513/1991 Zb. ) v platnom znení

Medzi:

Zhotoviteľom: KOFEMlKA, spol. s r. o.

985 11 Halič - Eženka

IČO: 36 003 833

IČ DPH: SK2020466063

Bankové spojenie: Poštová Banka, pobočka Lučenec

Čislo účtu: 0020528080/6500

Zapisaný v Obchodnom registri Okresného súdu

Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka č.3591/s

V zastúpeni Ing. Jozef Kožik, konateľ spoločnosti

Kontakt: tel/fax 047/4392657

Objednávateľom: Obec Halič, Obecný Úrad Halič, ul. Mierová č. 66

985 11 Halič

IČO: 316 091

Bankové spojenie: DEXIA banka

Čislo účtu: 6008744001 I 5600

V zastúpeni: Vladimir Rehánek, starosta obce

Kontakt: tel/fax 047/4392637

Prestavba soc.

Čl. 1.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy o dielo ďalej len ZoD lje

zariadení pre materskú školu v Haliči bl. A,E
"

na základe

vypracovanej cenovej ponuky prác a dodávok ktorá je nedeliteľnou

súčasťou tejto zmluvy.



Čl. II.

Dodací termin, realizácia

Zhotoviteľ vykoná práce na predmete zmluvy podľa cenovej ponuky

v požadovanej kvalite podľa STN a ostatných predpisov platných

v čase realizácie diela. Objednávateľovi odovzdá dielo najnesk6r do

15.08.2014

Objednávateľom je poverený vykonávať dozor Ján Neupauer

Čl. III.

(slovom:

20% DPH,

ktorá je

vrátane

Cena za dielo

Cena za dielo je stanovená dohodou v čiastke 8792,71 €

Osemtisicsedemstodeväťdesiatdva €, 71 centov

v zmysle vypracovanej cenovej ponuky prác a dodávok,

nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Zmena zmluvnej ceny bude možná v prípade celoštátne vyhlásených

zmien zákonov alebo predpisov, ktoré by mali vplyv na cenu diela

napr. ak sa zvýši alebo zniži sadzba DPH, dovozná prirážka, colné

predpísy.

V pripade vzniku na viac prác, zmeny podkladov apod. ovplyvňujúcich

cenu za dielo dohodnutú v čl. III tejto ZoO, musia byť predmetné

práce, ích rozsah a cena prerokované, odsúhlasené objednávateľom

a zhotoviteľom formou dodatku k tejto ZoO. Súčasťou dodatku musí byť

kalkulácia ceny na viac prác.

Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok z ceny za dielo

Čl. IV.

Platobné podmienky

Vykonané práce bude zhotoviteľ fakturovať faktúrou na základe

položkovitého súpisu vykonaných prác a dodávok odsúhlaseného dozorom

objednávateľa.

Úhrada faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého

diela a jeho odovzdanim a prevzatím po odstránení chýb a nedorobkov.

Po splnení uvedených podmienok vystaví zhotoviteľ faktúru.



ObJednávateľ má právo zadržať 10% z ceny diela až do terminu

odstránenia všetkých vád a nedorobkov. Takto zadržanú čiastku je

objednávateľ povinný uvoľniť do 7 dni od preukázateľného odstránenia

všetkých chýb a nedorobkov.

Objednávateľ má právo vrátiť faktúru do troch ( 3 ) pracovných dni

zhotoviteľovi, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu

Objednávateľ uhradi faktúru aj čiastkovú do 14 dni od jej doručenia

ak je predložená v súlade s vyššie uvedenými podmienkami.

Čl . V.

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko ktoré nie

je ohrozené právami tretieh osôb v termine do 01.07.2014

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho

zabezpečenie proti krádežiam, ako aj za škody vzniknuté porušením

svojich povinnosti podľa § 373 a násl. Obchodného zákonnika.

V prípade, že objednávateľ nevyzve zhotoviteľa na nástup prác

v danom termine, termin plnenia predmetu zmluvy sa urči po vzájomnej

dohode. Objednávateľ pred začatím prác upozorní zhotoviteľa na

všetky inštalácie, ktoré by sa mohli pri realizácii diela poškodiť.

Zhotoviteľ nezodpovedá za možné škody spôsobené na nevyznačených

inštaláciách.

Zhotovi eľ pri realizácii predmetu ZoO je povinný dodržiavať

predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia

pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne

opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich pripadné

porušenie a vzniknutú škodu zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu.

Čl. VI.

záruka za akosť

Zhotoviteľ preberá záruku za akosť realizovaných prác v požadovanej

kvalite a v rozsahu, ktorý je špecifikovaný v článku I., II. tejto

zmluvy po dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom.

Dielo má chyby aj vtedy ak nezodpovedá projektu ktorý bol

vypracovaný 06/2014 projektantom Jánom Neupaerom.



Oznámenie chyby musi byť pisomnou formou v záručnej dobe v súlade

s o. Z., inak je neplatné. Táto záruka neplati za chyby spôsobené

tretimi osobami.

Objednávateľ je povinný oznámiť chyby diela do siedmych ( 7 )

pracovných dni od ich zistenia.

Zhotoviteľ nastúpi do troch ( 3 ) pracovných dni po uplatneni

oprávnenej reklamácie a bezodkladne odstráni chyby.

Zhotoviteľ zodpovedá za chyby diela, vzniknuté po uplynuti záruky

t.j. 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela, ak boli tieto chyby

spôsobené porušením povinnosti zo strany zhotoviteľa.

Čl. VII.

Zvláštne ustanovenia

Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo.

Zmluvné strany sa dohodli, že v pripade odstúpenia objednávateľa od

zmluvy, má zhotovi teľ právo na úhradu vynaložených preukáza teľných

nákladov. Zhotoviteľ sa zavazuje, že v pripade oneskorenia

s odovzdanim diela, uhradi objednáva eľovi zmluvnú pokutu vo výške

20,00 e, za každý aj začatý deň omeškania, pokiaľ sa

s objednávateľom nedohodne inak.

Počas realizácie diela zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho

činnosťou na nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zisteni

škody zavinene] zhotoviteľom je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo

zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničeni veci alebo

zariadenia nahradiť novou vecou toho is ého tipu resp. hodnoty.

Čl. VIII.

Zmeny zmluvy

Doda ok k zmluve môže navrhnúť každá zo zúčastnených strán. Jeho

platnosť si vyžaduje písomný súhlas oboch strán.



Čl. IX.

Vyššia moc

Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú pripady, ktoré nie

sú zavislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna,

mobilizacia, povstanie, živelné pohromy atď.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od

vyskytnutia sa vyššej moci, s rana, ktora sa bude chcieť odvolať na

vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu

k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, ma strana,

ktora sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky

odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Čl. x.
Záverečné ustanovenia

Objednávateľ môže okamžite od tejto ZoO odstúpiť, ak zhotoviteľ

odborné práce nezabezpečuje vhodnými kapacitami a neplni technickú

spôsobilosť.

Objednávateľ je oprávnený od ZoO odstúpiť, ked· sa pre zhotoviteľa

stalo plnenie povinnosti celkom nemožným.

Zmluva o dielo je vyhotovená vo dvoch exemplároch po jednom pre

obidve zmluvné strany a nadobúda platnosť dňom jej podpisania

zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejneni na

úradnej tabuli obce a webovom sidle objednáva eľa. Zmluvné strany si

zmluvu prečitali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu

vlastnoručne podpisali. V ostaných ustanoveniach tejto zmluvy plati

Obchodný zakonnik a s nim súvisiace predpisy.

V Haliči, dňa: ,....?!..~.:..P.f..:...l~!t ... V Haliči, dňa....!:.r..:..~~..J~t:ť.. ...


