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ZM L U V A O DJ ELO č.01/2012

uzatvorená na 7..áklade § 536 a nasl. Obchodného zákona 513/1991 Z.z.

Objednávatel': Obec Halič, Obecný úrad Halič, Ul. Mieru č. 66, 985 II Halič

ltO: 316 091
Peňažný ústav: DEXlA banka, č.. účtu: 6008744001/5600
Zastúpení: Vladimír Rehánek, starosta obce
Kontakt: teVfax 047/4392637

Dodávateľ: Ján eupauer
NP č. 43915

985 II Halič

ltO: 11932287 DIt: 1030586117
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko t. účtu: 486434/5200
Kontakt: tel. 047/4392546, mob. 0918 651167

Predmet plnenia: Technický dozor investora na stavbe: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie
a rigolu na odvodnenie zrážkových vôd v obci Halič".

Dodávateľ stavby: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 6 IIa, 825 18 Bratislava.
Rozsah plnenia: I. Práce spojené s realizáciou stavby:

Preberanie dokončenýchstavebných výkonov a zhotovovanie súpisov
nedostatkov pri jednotlivých stavebných výkonoch, vyhodnotenie
protokolov o výsledkoch preberania výkonov, návrhy na úradné preberanie
a účasť na nich, zostavenie predpisov o údržbe a prevádzke objektov,
dohľad nad funkčnými skúškami čiastkovýcha celých častí zariadení, súpis
prernJčacíchčasov a záručných dôb prvkov a materiálov, odovzdávanie
stavby, kontrola vedenia denníkov dodávateľmi stavby, kontrola
dodávateľmiúčtovanýchnákladov stavby.

2. Spolupráca pri dokončení stavby:
Spolupráca a účasť pri kolaudačnom riadení stavby, dohľad nad
odstraňovaním zistených nedostatkov a nedorobkov v stanovených termínoch
a kvalite. Zisťovanie závad pred uplynutím záručnej doby stanovenej
výrobcami a dodávateľmi stavby. Spolupracovať pri vypracovaní
záverečného vyúčtovania a ekonomického vyhodnotenia stavby.

Dohodnutá cena: Podl'a Cenovej ponuky honoráru za výkon technického dozora investora, ktorá je
súčasťou tejto zmluvy.
Cena dohodou: 400,- EUR (12.050.40 Sk)
Slovom: Štyristo EUR (Dvanásťtisícpäťdesiať 40/100 SKK)
Dodávateľ nie je platcom DPH!

Platové podmienky: Úhrada dohodnutej ceny bude po odovzdaní stavby do užívania na základe
vystavenej faktúry. Objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od jej doručenia.

Objednávateľmá právo vrátiť faktúru do troch pracovných dn í dodávateľovi, ak
táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu.

Termín: Počas celej vý tavby.
Ostatné zmluvné vzťahy medzi objednávateľom a dodávateľom sa riadia platným Obchodným
zákonom č. 51311991 Z.z.
Táto zmluva o dielo je vyhotovená v dvoch exemplároch po jednej pre obidve zmluvné strany
a nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Objednávateľ môže od tejto zmluvy
odstúpiť, ak dodávateľ si neplní povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy
a všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy si vyžadujú písomný súhlas oboch strán.

Hal ič, 16.07.2012

Dodávateľ:
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