ZMLUVA O DIELO č.....2/2020
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a násled. Obchodného
zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami
___________________________________________________________________________
Čl. I
Zmluvné strany
1.1. Objednávateľ
:Obec Buclovany
Buclovany 19
086 43 Koprivnica
Zastúpený
:Mgr.Sabolová Michaela – starosta obce
Bankové spojenie
:
Č. účtu
:
IČO
:00321915
DIČ
:2020622989
1.2. Zhotoviteľ
: DOD – ART,s.r.o.
Zastúpený
: Ždiňák Jozef
Bankové spojenie
: Slovenská sporiteľňa Bardejov
Číslo účtu
: SK19 0900 0000 0004 5227 6323
IČO
: 43946577
IČ DPH
: SK2022527144
Registrácia v živnostenskom registri (Obchodnom registri) : sp.č.:2/2002/0543-00002,
Reg.č.1563/2002,
1.3. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1., 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným
listom.
1.4. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo na stavebné práce pre objednávateľa :
Obec Buclovany –starosta obce
Čl. II
Predmet plnenia
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví
dielo Rekonštrukciu zvonice,podľa krycieho listu rozpočtu, v dohodnutom termíne
zhotovené dielo odovzdá objednávateľovi.
2.2. Za splnenie predmetu zmluvy sa považuje poriadne zrealizovanie dojednaných prác na
základe vykonanej obhliadky a špecifikácie...
2.3.
Objednávateľ sa zaväzuje:
- dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú cenu podľa
platobných podmienok v čl. V. zmluvy.
Čl. III
Čas plnenia
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet plnenia.
zahájenie prác: 10. 4.2020
ukončenie prác: 26.10.2021
Čl. IV.
Cena diela
4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov na čiastku 9 526,06,-Eur
4.2. Zhotoviteľ je platcom DPH.

Čl. V
Platobné podmienky a fakturácia
5.1. Práce budú fakturované na základe spisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené
množstvo merných jednotiek a ich ocenenie.
5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch a bude obsahovať tieto údaje:
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa
- miesto, názov diela, číslo faktúry resp. daňového dokladu a číslo zmluvy
- deň odoslania, deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie a fakturovaná suma
- pečiatka a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok vyhotovený podľa bodu 5.1.
5.3. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
Čl. VI.
Záručná doba, zodpovednosť za vady
6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v čl. II v súlade so spracovanou
cenovou ponukou STN, vzťahujúci sa na predmet plnenia a na zhotovené dielo poskytne
záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.
6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom bez vád
a nedorobkov.
6.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania. Za vady po
odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
6.4. Reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou
u zhotoviteľa. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní.
6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady diela v záručnej lehote odstrániť v dohodnutých lehotách pri
reklamačnom konaní na základe písomnej reklamácie objednávateľa.
Čl. VII
Vykonanie diela a jeho odovzdanie
7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela, na vlastnú zodpovednosť
podľa zmluvy, pričom rešpektuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy.
7.2. Dielo sa bude preberať naraz ako celok.
Čl. VIII
Zmluvné pokuty
8.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu vo
výške 0,05% za každý týždeň omeškania s odovzdaním diela podľa zmluvy až do jeho
prevzatia objednávateľom.
8.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ uplatniť zmluvnú
pokutu vo výške 0,05% z faktúrovanej čiastky za každý týždeň omeškania.
8.3. Pre prípad, že niektorá zo zmluvných strán z dôvodu, ktorý je na jej strane práce
pozastaví alebo od zmluvy odstúpi, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť preukázateľné náklady,
ktoré týmto jednostranným aktom druhej strane vznikli.
Čl. IX
Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy
9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela a objednávateľom zistené vady
neodstráni v dohodnutom termíne
- ak objednávateľ rozhodne o zastavení stavby
9.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámená písomne. V odstúpení musí byť uvedený
dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.
9.3.
Vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré
preukázateľné zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Čl. X.
Záverečné ustanovenia
10.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými
a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2. Zmluva môže byť zmenená len formou písomných dodatkov, podpísaním oprávnenými
a splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3.
Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah, ňou založený,
ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
10.4. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 je určená pre objednávateľa a 1
pre zhotovirteľa.
V Bardejove dňa: 5.2.2020

Objednávateľ

Zhotoviteľ

