ZMLUVA O DIELO č. ...
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Článok I
Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ

ZŠ s MŠ Chlebnice

Sídlo
Zastúpený
IČO
DIČ
Bankové spojenie
IBAN/číslo účtu
Obchodný register
tel.
fax
e-mail

Chlebnice 134,02755
Mgr.Monika Oklapková,riaditeľka školy
37808770
2021614133
VÚB,a.s
SK8402000000003168041458
0915 807 291
zschlebnice@gmail.com

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických
(ďalej len „objednávateľ")

1.2

Zhotovíte!'

IMAO electric, s.r.o.

Sídlo
Zastúpený
IČO
IČ DPH
Bankové spojenie
IBAN/číslo účtu
Obchodný register
tel.
fax
e-mail

Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica
Monika Gondová, vedúca oddelenia svietidla
44 007 841
SK7020000988
CSOB, a.s.
SK2075000000004006430456
Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka 19842/R
0917 280 608

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických

gondova@imao.sk

Jozef Očkaják

(ďalej len „zhotoviteľ")

Článok II
Predmet zmluvy
2.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo: „reflektorové L E P svietidlá do telocvične" (ďalej len
„dielo") v rozsahu podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 6.4. 2017, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto
zmluvy a bola vypracovaná podľa zadania a požiadaviek objednávateľa.

2.2

2.3

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo pre objednávateľa na vlastnú zodpovednosť, na vlastné
náklady a svoje nebezpečenstvo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve riadne, včas a
zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo
dohodnutú cenu a poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie podľa podmienok dohodnutých v tejto
zmluve.

Článok III
Čas plnenia
3.1

3.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa čl. II bod 2.1 tejto zmluvy v dohodnutom rozsahu
a kvalite v nasledovných termínoch:
3.1.1 začatie prác: 5.5.2017
3.1.2 dokončenie prác: 15.6 2017
Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia
objednávateľa, dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím
spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

Článok IV
Cena a platobné podmienky
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
4.6

Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
NR SR č. 18/1996 Z.z., o cenách v znení neskorších predpisov.
Cena diela špecifikovaného v č l . II, bod 2.1 tejto zmluvy je dohodnutá vo výške 4 1 1 1 , 4 2 € bez
DPH. K cene diela bez DPH bude fakturovaná DPH v sadzbe podľa platných predpisov v čase
dodania služby.
Cena diela v podrobnom položkovitom členení je uvedená v prílohe č.1 tejto zmluvy.
Dohodnutú cenu diela sa zmluvné strany zaväzujú upraviť v prípadoch:
4.3.1 požiadaviek objednávateľa na zmeny, ktoré budú mať vplyv na dohodnutú cenu,
4.3.2 požiadaviek objednávateľa na rozšírenie predmetu zmluvy o ďalšie práce (naviac práce),
a o nepredvídané naviac práce, ktorých potreba vznikne počas realizácie diela.
Všetky zmeny v zmysle bodov 4.3.1. a 4.3.2. musia byť písomne vopred dohodnuté a uzatvorené
formou číslovaných dodatkov k tejto zmluve, v ktorom zmluvné strany dohodnú aj termín realizácie
a platobné podmienky.
Cenu za realizáciu diela objednávateľ uhradí zhotoviteľovi po odovzdaní a prevzatí diela, na
základe zhotoviteľom vyhotovenej a predloženej faktúry. Prílohou faktúry bude zhotoviteľom
vyhotovený a objednávateľom odsúhlasený preberací protokol.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov.
Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Článok V
Podmienky zhotovenia diela
5.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v termíne do
15.6.2017.
5.2 Objednávateľ zodpovedá za to, že priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený
neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
5.3
Objednávateľ zabezpečí prístupové komunikácie na stavenisko.
5.4
Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a zodpovedá aj za čistotu
komunikácií, ktoré používa na dovoz materiálu a mechanizmov.
5.5
Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ môže poveriť
vykonaním diela inú osobu. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch,
potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela
objednávateľom.
5.6
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené podľa pokynov objednávateľa, platných
STN, technologických postupov a všeobecných technických požiadaviek na stavby, platných
právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a v súlade s touto zmluvou.

5.7

5.8

Objednávateľ je oprávnený počas realizácie diela kontrolovať vykonávanie množstva a kvality prác
a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej
lehote.
Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov na stavbe,
za dodržiavanie ustanovení zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
v znení neskorších predpisov (vrátane príslušných vykonávacích predpisov).

Článok VI
Odovzdanie a prevzatie diela
6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo jeho protokolárnym odovzdaním objednávateľovi.
Písomný preberací protokol diela, bude obsahovať:
• vyhlásenie zmluvných strán o tom či dielo bolo vykonané v súlade s touto zmluvou,
• zhodnotenie akosti vykonaného diela a súpis zistených vád a nedorobkov,
• dohodu o opatreniach (vrátane lehôt) na odstránenie zistených vád a nedorobkov.
V prípade, že dielo má pri preberaní vady a nedorobky, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu je
objednávateľ oprávnený odmietnuť prevzatie diela. Zmluvné strany spíšu zápis o zistených vadách,
spôsobe a termíne ich odstránenia.
Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj s prípadnými drobnými vadami a nedorobkami, ktoré
nebránia jeho riadnemu užívaniu. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto drobné vady a nedorobky zistené pri
preberacom konaní odstrániť v lehote dohodnutej s objednávateľom pri preberacom konaní.
Objednávateľ je povinný písomne odsúhlasiť predložený preberací protokol, ktorým zhotoviteľ
odovzdá dielo objednávateľovi do 5 dní od jeho predloženia zhotoviteľom, alebo uviesť dôvody pre
ktoré odmieta prevziať dielo. V opačnom prípade sa dielo považuje prevzaté.

Článok VII
Záručná doba a zodpovednosť za vady
7.1

7.2
7.3

7.4

7.5

7.6

Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť (ďalej len „záruka") na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy
v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia
diela podľa čl. VI tejto zmluvy.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa
vyskytnú po prevzatí diela v záručnej dobe.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré nastali v dôsledku neodborného zásahu alebo
nesprávneho užívania zo strany objednávateľa alebo tretej osoby alebo okolnosťami, ktoré vylučujú
zodpovednosť zhotoviteľa v zmysle § 561 Obchodného zákonníka.
Objednávateľ sa zaväzuje reklamovať vady počas záručnej doby bez zbytočného odkladu ako ich
zistil. Reklamácie môže objednávateľ doručovať aj e-mailom na adresu zhotoviteľa:
servis@osmont.sk
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovaných vád diela bez zbytočného odkladu
od doručenia reklamácie objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne reklamované vady
odstrániť do 30 dní od doručenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Zhotoviteľ je povinný bezodplatne odstrániť vady reklamované počas záručnej doby.

Článok VIII
Zmluvné sankcie
8.1

8.2
8.3

Objednávateľ je oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za
každý, aj začatý deň omeškania so splnením termínu dokončenia diela podľa čl. III bod 3.1 tejto
zmluvy.
Zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky
za každý, aj začatý deň omeškania s úhradou riadne vystavenej a doručenej faktúry.
Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody.

Článok IX
Záverečné ustanovenia
9.1
9.2
9.3

Právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne záväzné úkony budú uskutočňovať písomnou formou.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomnými dodatkami, podpísané oboma
zmluvnými stranami.

9.4
9.5

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre objednávateľa
a zhotoviteľa.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
zverejnenia www.zschlebnice.sk

Príloha č. 1 - Cenová ponuka - reflektorové LEP svietidlá do telocvične zo dňa 6.4.2017
VChlebniciach, 21.4.2017

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

ferica
iošín
87

Mgr. IVIUIIIKCJ uiUdpKuuii
Riaditeľka školy

Vedúca oddelenia svietidiel

