ZMLUVA O DIELO
č. 201201
uzavretá podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:
I.
ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ: Obec Buzitka, Buzitka 126, 985 41 Šávoľ
Bankové spojenie: Prima banka
Číslo účtu: 6048762001/5600
Štatutárny zástupca: Helena Ševčíková - starostka obce
Zhotoviteľ:

1)

2)
3)
4)

Slavomír Sekereš SERVIS PLYN, Buzitka 204, 985 41 Šávoľ
IČO: 46547070
DIČ: 1070522222
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: 2927870334/1 10
Štatutárny zástupca: Slavomír Sekereš - majiteľ firmy

II.
PREDMET ZMLUVY
Predmetom zmluvy je realizácia,, Rekonštrukcia kúrenia OÚ Buzitka, ktorú vykoná zhotoviteľ
podľa tejto zmluvy a podľa požiadaviek objednávateľa a za tým účelom vykoná pre
objednávateľa rekonštrukciu v zmysle svojej ponuky zo dňa: 6.6.2012 ako víťaz súťaže
,,zákazky s nízkou hodnotou a zaväzuje sa vykonať dielo a dodať ho objednávateľovi v
termíne do 31.8.2012.
Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoj záväzok osobne - svojimi pracovníkmi alebo aj k čiastočnému
plneniu prostredníctvom tretej osoby.
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo ,, Rekonštrukciu kúrenia OÚ Buzitka prevezme
a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
Všetky veci potrebné na vlastné zhotovenie diela obstará zhotoviteľ, dielo zhotoví na vlastné
náklady a na svoje nebezpečenstvo a zodpovednosť.

III.
ČAS PLNENIA
1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy dodá v termíne do 31. 8.2012.
IV.
CENA
1) Cena za vykonanie diela podľa tejto zmluvy je po dohode zmluvných strán 6 883 €.
2) Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí zhotoviteľovi na základe vystavenia predfaktúry zálohu
na materiál vo výške 1900 € do 25.7.2012. Zhotoviteľ zúčtuje predfaktúru podla vykonaných
prác do 25.8.2012. Po ukončení rekonštrukcie a odovzdaní diela objednávateľovi vystaví
zhotoviteľ konečnú faktúru do 30.09.2012.
V.
PLATOBNÉ PODMIENKY
1) Faktúra musí obsahovať povinné náležitosti a naviac v prílohe bude odovzdaný popis
fakturovaných a objednávateľom písomne odsúhlasených prác. V prílohe každej faktúry musí
zhotoviteľ podrobne špecifikovať, aké množstvo jednotlivých materiálov a z konštrukcií diela
podľa tejto zmluvy sa fakturuje.
2) Faktúry zhotoviteľa budú obsahovať tieto údaje:
 označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa príslušnej prevádzky, sídlo, ICO, DIC,
 číslo faktúry,

 dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia,
 deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
 označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktorý sa má platiť
 fakturovanú sumu,
 označenie diela,
 pečiatku a podpis osoby oprávnenej fakturovať v mene zhotoviteľa,
 v prílohe k faktúre písomné schválenie vecnej stránky faktúry v zmysle tejto zmluvy.
3) Ak faktúra nebude obsahovať požadované údaje, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť na
doplnenie zhotoviteľovi, čím sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začína plynúť od
doručenia novej faktúry.
4) Splatnosť faktúry je 14 dní od doručenia.
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2)
3)
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3)

1)
2)

VI.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané
riadne v súlade so zmluvou a počas záručnej doby budú mat vlastnosti dohodnuté v zmluve.
Taktiež zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho odovzdania,
pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ len vtedy, ak boli
spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli sp6sobené objednávateľom a zhotoviteľ ani
pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
Záručná doba diela je 5 rokov a začína plynúť od odovzdania diela objednávateľovi. Počas
záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne
odstrániť vady diela.
Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej
zistení písomne do rúk zástupcu zhotoviteľa.
V prípade, ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky, zaniká jeho právo zo
zodpovednosti za vady a nedorobky a ostatné vady do skončenia záručnej lehoty.
VII.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu diela u zhotoviteľa podľa jeho vlastného
uváženia, a tiež na kontrolných dňoch určených zhotoviteľom po ich predchádzajúcej
vzájomnej dohode.
Účastníci zmluvného vzťahu sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli
zverené, nesprístupnia tretím osobám, bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, alebo
tieto informácie nepoužijú pre iné účely než sú dohodnuté v zmluve.
Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený
druhej zmluvnej strane. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len vo forme
písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú potvrdené a podpísané obidvoma
zmluvnými stranami.
Zmluva je účinná dňom zverejnenia na webovej stránke obce.
Ak sa vyskytnú otázky neriešené touto zmluvou, použijú sa primerane ustanovenia
Obchodného zákonníka.
Táto zmluva je vypracovaná v dvoch exemplároch, z ktorých je jeden pre zhotoviteľa a jeden
pre objednávateľa.

V Buzitke 19.07.2012
.......................................................
objednávateľ
Obec Buzitka

.......................................................
zhotoviteľ
Slavomír Sekereš SERVIS PLYN

