ZIII{LUVA O DIELO
Uzatvorená podťa obchodného zákonníka č. 51311991 Zb. v Zneni neskorších
preoprsov
qimito
medzi
zmluvn;ýrni stranami

L

Zm|uvné strany

objednávatel':
rčo:
DIČ:

Bankové spojenie:

V

zastúpení:

Materská Ško|a Batizovce
Komenského 301
059 35 Batizovce
37879723
2021609964

Soňa Chalasová' štatutár

Zhotovitel':

MI-TATRY

Ičo:
IC DPH:
Bankové spojenie:

45300534
51A022926301

V zastúpení:m

Ivan Mich|ík, konate|o

s.r.o

Kravany 50,0S9 lB

UniCredit Bank Slovakia
č. ít': 107 7 102026 l I|11

a.s.

II.
Predmet plnenia

2.I. Zhotoviteť sa zavilzuje áotoviť pre objednávďel'a stavebné práce:
Rekonštrukciu elektroinšta|ácia a vodoinštalácie v MŠv Batizovciach
2.2. objednávateť sa zaváztlje, Že dokončenédielo prevezme a zap|ati dohodnutú
cenu.

2,3.

Zhotoviteť lyhlasuje, Že je oprávnený lykonávať ěirurosť v bode 2.1. aje plne
kvalifikovaný.

ilt.

Čas plnenia

3.1.

Zhotovitel' sa zavázuje, Že stavebné práce dodá v zmysle článku II. bod 2.1.
zmluw v termíne

Termín odovzdania staveniska: 01.07.2015
Termín ukončenia staveniska: 3 l.08.2015

IV,

Cena a zhotovenie diela

4'1.

Cena za zhotovenie predmetu zmluly v rozsahu čl. II. tejto zmlur,y je stanovená
dohodou zmluvných strán v zmysle ziíkona č' 1811996 Z.z. o cenách.
4.2. Cena za dielo sa dojednáva vo l".iške 20.484 Eur s DPH
4.3, V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo
konštrukčnéhocharakteru alebo viac prác, tieto práce budú riešene v dodatku ku
zmluve po odsúhlasení ivestorom. Takéto práce budú ocenené popisom prác a
dodávok podl'a stavebných dielov na príslušnúmemú jednotku.

v.

P|atobné podmienky

5:1.

Faktúry za r,ykonanie diela lystaví zhotoviteť objednávateťovi ihneď po

ukončení prác zmluvného diela.
5.2. Splatnosť faktúry je do 14 dní od jej lystavenia.

vI.

Zodpovednost'za vady
6.1. ZhotoviteÍ vykoná dielo v súlade so zmluvou v súlade so zákonmi, predpismi a
normami, ktoré sú platné na územíSR.
6.2' Zuuěná doba na stavebné práce je 24 mesiacov na dodaný materiál podl'a záruk
qýrobcov. Zuučná doba začínaplynút' dňom odovzdania predmetného ái"lu. Počus
záručnej doby má objednávateť právo poŽadovať odstnínenie prípadnej vady diela a
zhotoviteť túto vadu diela odstránit'.
6.3. objednávate| sa zavi',uje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní písomne'

VIL

Zmluvné pokuty
7.1' Ak zhotoviteť odovzdá dielo uvedené v čl. III. bod 1 po termíne, zaplatí pokutu
vo qýške 0
z ceny uvedenej v čl. IV. bod 1 za každý deň omeškanií aŽ do
'05%o
splnenia zmluvnej povinnosti.
7.2. Ak objednávateť neuhradí fakturu' zhotovitef v lehote splatnosti podťa ě1. V. bod
3. zaptatí zhotoviteťovi zmluvnú pokutu vo ýške 0'05 % z
ýšky fď<turovanej ceny
zakaždý deň omeškania.

VIII.

Spo|očnéa záverečnéustanovenia
8.1. Zhotoviteť sa zav|izllje' že lrykoná práce a dodávky podl'a tejto zmluvy.

je povinrrý dodrŽať
Zhotoyite|, ktorý vykoná dielo v priestoroch objednávateťa,
právne predpisy SR:
pri
zat* NŘ šR o. t zq2ooo Z.z. v p|atnom znení o bezpečnosti a ochrane zdravia
p.á.i;a;Bt" ;rávne požiadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v
"".vJ" pi"'vór' práůych predpisov a požia.daviek systému riadenia bezpečnosti

8.2'

]

Bsi oHsAs 18001
- vyhlaSku e. 3741t990 Z.z. v platnom znent
. Zakon NR SR č. 314/2001 Z. z, o ochrane pred požiarmi v platnom znení.
s.3. úJastnícizmluvného vzťahu sa zav'o.i1ú' žó obchodné a technické informácie,
písomného súhlasu
ktoré im boli zverené nespfistupnia v prospéch tretích osób bez
pre iné účely,než sú
obidvoch zmiuvných strán alebo tieto infórmácie nepoúijú

práce podťa

^

dohodnuté v zmluve.
obsahom návrhu
z,nt.,uu je uzalretá od okamihu kedy je posledný súhlas s
obsah.tejto
ao.e""y druhej zmluvnej strane Menť a1ebo doplňať
ak budú
"*i"'y možné.len uó fo.." písomných- dodatkov, ktoré budú platné,"Tlr1ny'9
ootwdené a podpísané obidvoma zmluvnými stranami.
n'" je uvedené ni"čo iné' použijúsa primerané ustanovenia

gJ.

il;i; j.

il. ;il;J;"'"-Ň.

obchodnéhozákonníka.
oboznámili' táto
a.ó. Úl"'."rci zmlulry týmto lyhlasujú, že sa s touto zmluvou riadne
icu stotoaňe3 vóii, uzatvarajú ju dobrovoťne a na znak súhlasu s
žÁi.,,,o
"oapo*oa
ju podpisujú.
jej obsahom
náaotíaa platnost' dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
í.'z. rato
obdržípo
"-t.,uy
8.8. Táto zm1uva je vypraóovaná v dvocir lyhotoveniach. Každá strana
jednom_

vynotovenl.

V Batizovciach

dňa 0i.07.2015
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Za objednávate|

a:

Ml - TAT RY s.r,o.

