ZMLUVA O DIELO č. 11/2014
na realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ:
Helena Bednárová
Štúrova 293/52
059 21 Svit
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., Bratislava
č. účtu: 5059812612/0900
IČO: 12345678
DIČ: 1086998737
Osoba oprávnená na rokovanie o veciach zmluvných a technických:
Ing. Peter Bednár
1.2 Objednávateľ:
Mesto Svit
Hviezdoslavova 269/33
059 21 Svit
Zastúpené:PaedDr. Rudolfom Abrahámom
Bankové spojenie: VÚB Poprad, exp.Svit
č. účtu: 24727562/0200
IČO: 00 326 607

Osoba oprávnená na rokovanie o veciach zmluvných a technických:

2. Predmet zmluvy:

2.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná
objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre
objednávateľa vykoná dodávku a montáž nábytku. Cenová ponuka je súčasťou zmluvy. Za zameranie
akcie je zodpovedný zhotoviteľ.
2.2
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu
a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.
2.3.
Predmetom zmluvy je dodávka a montáž nábytkovej kancelárskej zostavy podľa cenovej ponuky zo
dňa 5.11.2014 (príloha 1) a podľa návrhového projektu (príloha 2)

3.Ďalší záväzok zhotoviteľa

3.1
Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto
zmluvy.

4. Čas plnenia

4.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.3, 3.1, 4.3 tejto zmluvy
v termíne, najneskôr do 30.12.2010
4.2
Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa
dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je
zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.
4.3
Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia. Miesto plnenie je kancelária primátora mesta Svit ul.
Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit.
5. Spolupôsobenie objednávateľa
5.1
Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v
sprístupnení priestorov k prevedeniu montáže

6. Cena a platobné podmienky

6.1
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – dodávka a montáž nábytku. Dodávateľ nie je platca
DPH.
Konečná cena predmetu diela : 1.452 Eur

Zálohová platba: 600 Eur bude uhradená do 5 dní od dátumu podpísania zmluvy. Na základe
predfaktúry vyhotovenej zhotoviteľom.
Doplatková platba: 852 Eur bude uhradená do 30.1.2015.

6.3
Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra , vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy v
zmysle bodu 4.1.Faktúra bude splatná do 30.01.2015. Objednávateľ sa dohodol so zhotoviteľom na
poskytnutí zálohy vo výške 600 Eur.
7. Zodpovednosť za vady, záruka

7.1
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.
7.2
Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady
vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
7.3
Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť,
prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
7.4
Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.5
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/ bez zbytočného
odkladu, najneskôr však v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
8. Zmluvné pokuty

8.1
Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu
vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
8.2
Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za
každý deň prekročenia lehoty stanovenej v ods. 6.3 zmluvy.
8.3
Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť
zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.

9. Záverečné ustanovenia

9.1

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán
a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v platnom znení.

9.2

Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.

9.3
Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá,
zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.
9.4
Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.

Vo Svite 13.11.2014

v.r.
---------------------------------

v.r.
---------------------------------

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PaedDr.Rudolf Abrahám

Helena Bednárová

