ZMLUVA

O

DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
(ďalej iba „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami :

Objednávateľ :

Mesto: SVIT
IČO : 00326607
Adresa: Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
štatutárny zástupca : primátor PaedDr. Rudolf Abrahám
Banka : VÚB Poprad, expozitúra Svit
Číslo účtu : 24727-562/0200

(ďalej iba „,objednávateľ”)
Zhotoviteľ :

Kovoplast s.r.o.
IČO : 31 709 001
so sídlom Alejová 5, 040 11 Košice
zapísaná v obch. registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 6309/V
štatutárny orgán : konateľ Peter Návesňák
Banka : Poštová banka
Číslo účtu :20298182/6500

(ďalej iba „,zhotoviteľ”)
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje na základe objednávky objednávateľa vykonať pre objednávateľa
za dojednanú cenu, v dohodnutom čase a na svoje nebezpečenstvo dodávku a montáž skladacích
trhových stolov s kombináciou lavičiek pre účely trhoviska pri autobusovej stanici v meste Svit (v
ďalšom texte iba „dielo“) a objednávateľ sa týmto zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť cenu za vykonanie diela
- dodávky a montáže skladacích trhových stolov s kombináciou lavičiek.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ objednávateľovi dodá skladacie trhové stoly s
kombináciou lavičiek v počte 2 kusy, slovom dva kusy.
3. Skladacie trhové stoly s kombináciou lavičiek sú definované a zakreslené v cenovej ponuke,
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (príloha č.1)
Článok II.
Cena diela
1. Na základe cenovej ponuky (príloha č.1) sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcej cene za dielo :
3 190,42 bez DPH za 1ks
spolu za 2ks bez DPH = 6 380,84
3 828,51 s DPH za 1ks
spolu za 2ks s DPH = 7 657,00

2. Zmluvné strany sú povinné si za účelom vykonávania diela navzájom poskytovať všetku
potrebnú súčinnosť.
Článok III.
Miesto plnenia a čas vykonania diela
Prechod nebezpečenstva škody na diele
Prechod vlastníckeho práva k dielu
1. Miestom vykonávania a dodania diela je mesto Svit.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ je povinný začať práce na zhotovení diela
16.7.2012 a odovzdať objednávateľovi zhotovené dielo do 27.7.2012. Zmluvné strany sa dohodli na
zmluvnej pokute vo výške 10 €, ktorú je povinný zaplatiť zhotoviteľ objednávateľovi za každý deň
omeškania s vykonaním diela.
3.
Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele a je jeho vlastníkom.
Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa momentom
odovzdania diela.
4. Zhotoviteľ pri odovzdaní diela objednávateľa primerane poučí o spôsobe používania diela a
jeho technickej údržbe. Uvedenú skutočnosť zmluvné strany uvedú v zápisnici o odovzdaní diela.
Článok V.
Vady diela a záručná doba
1. Zhotoviteľ týmto objednávateľovi poskytuje záručnú dobu na zhotovenie a montáž dodaného
diela v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela.
2. Objednávateľ je povinný vadu zhotoviteľovi oznámiť bezodkladne po jej vzniku.
3. V prípade výskytu vady diela v záručnej dobe má objednávateľ právo na bezplatné odstránenie
vady zhotoviteľom.
4. V prípade sporu o existencii vady diela zmluvné strany súhlasia s vypracovaním posudku
súdneho znalca, ktorého závery budú pre zmluvné strany záväzné. Náklady znaleckého posudku bude
znášať tá zo zmluvných strán, ktorej tvrdenia a stanoviská boli v rozpore so závermi znaleckého posudku.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenia a vady diela spôsobené neodborným alebo nesprávnym
používaním diela a inými náhlymi vonkajšími príčinami (najmä prepätím v dôsledku blesku, víchrice,
extrémnych klimatických podmienok a ostatných príčin vis maior), konaním tretích osôb (napr.
vandalizmus, poškodzovanie veci, krádež).
Článok VI.
Platobné podmienky
diela.

1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi zálohu na zhotovenie
2. Zmluvná cena diela bude vyfakturovaná zhotoviteľom a doba splatnosti faktúry je 14 dní.

3. Cena diela je zaplatená momentom jej pripísania na bankový účet zhotoviteľa uvedenom vo
vystavenej faktúre.
4. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela má zhotoviteľ právo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % denne z nezaplatenej ceny diela za každý deň omeškania
objednávateľa. Zaplatenie zmluvnej pokuty sa nedotýka nároku zhotoviteľa na náhradu škody. V prípade
odstúpenia od zmluvy, je objednávateľ povinný uhradiť náklady vynaložené na zhotovenie diela.

Článok VII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmluvné vzťahy touto zmluvou neupravné sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.
513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka).
2. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať iba v písomnej forme na základe dohody oboch
zmluvných strán.
3. Zmluva obsahuje 3 strany a je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho po jednom pre každú
zmluvnú stranu.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v
platnom znení.
vo Svite, dňa : 13.7.2012

v.r.
............................................
objednávateľ
Mesto Svit
PaedDr. Rudolf Abrahám,
primátor mesta

v Košiciach , dňa: 13.07.2012

v.r.
................................................
zhotoviteľ
Kovoplast s.r.o.
Peter Návesňák
konateľ

