ZMLUVA O DIELO . 08 / 2013

uzatvorená pod a ustanovenia § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka
a zák. ís. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

I. Zmluvné strany
1.1 Zhotovite :
Sídlo:
Zastúpený:
O:
DI :
Bankové spojenie:
íslo ú tu:
( alej len zhotovite )

Ing. Konštantín Kozák
Kojatice 68, 082 32 Svinia
Ing. Konštantín Kozák
10670670
SK1020748476
VÚB
1118247572/0200

1.2 Objednávate :
Sídlo:
Zastúpený:
O:
DI :
Bankové spojenie:
íslo ú tu:
( alej len objednávate )

Stredné odborná škola dopravná
Konštantínova 2, 080 01 Prešov
Mgr. Jozef Labanc - riadite
17078440
2021283473
Dexia banka Slovensko, a.s.
8828843100/5600

II.
Predmet zmluvy
2.1 Zhotovite sa zaväzuje zhotovi vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednos dielo:
„Oprava omietky a elektroinštalácie v kancelárii zástupcu PV“
-

pod a výzvy na predkladanie ponuk
pod a cenovej ponuky zhotovite a, ktorú predložil v priebehu verejného
obstarávania
pod a podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v as zhotovené dielo odovzda
objednávate ovi.
2.2 Popis diela: Vykonanie stavebných prác súvisiacích s opravou omietky a elektroinštalácie
kancelárie zástupcu PV v budove školy SOŠ dopravnej na Konštantínovej ul. 2 v Prešove
bude realizované prekrytím poškodených stien sadrokartonovým obložením v rozsahu 84
m2 a jeho následným vyma ovaním, vyspravením a vyma ovaním stropu 26 m2, výmenou
elektroinštalácie v plnom rozsahu z jej napojením na nové elektrické chodbové rozvody
a montážou obkladu nad umývadlom v rozsahu 0,7 m2, v zmysle sú ažných podkladov.
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III.
as plnenia
3.1 Zhotovite sa zaväzuje vykona dielo v rozsahu dohodnutom v l. II. bod 2.2 tejto
zmluvy v termínoch:
- odovzdanie staveniska objednávate om a za iatok prác: 6. 12. 2013
- ukon enie prác a odovzdanie diela najneskôr: 23. 12. 2013
3.2 V prípade omeškania odovzdania staveniska objednávate om v dohodnutom termíne, sa
automatický posúva termin ukon enia a odovzdania diela o rovnaký po et dní, ako trvalo
omeškanie objednávate a.
IV.
Miesto plnenia
4.1 Miestom plnenia tejto zmluvy je kancelária zástupcu PV v budove teoretického
vyu ovania SOŠ dopravnej v Prešove na Konštantínovej ul. . 2.
V.
Cena a platobné podmienky
5.1 Cena za zhotovenie diela pod a lánku 2.2 tejto zmluvy je dohodnutá v zmysle cenovej
ponuky vo výške :
základ ceny pre DPH
2 818,64 €
DPH 20 %
563,73 €
Cena za dielo spolu
3 382,37 €
5.2 Nárok na cenu diela vzniká zhotovite ovi riadnym vykonaním prác, po jeho odovzdaní a
prebratí.
5.3 Na zaplatenie faktúry sa dojednáva doba splatnosti 14 dní odo d a jej doru enia
objednávate ovi za podmienky, že faktúra bude ma všetky náležitosti. Faktúru zhotovite
doloží súpisom skuto ne vykonaných prác. Pokia nebude ma faktúra dohodnuté
náležitosti, má objednávate právo ju vráti . Splatnos faktúry v takom prípade nastáva až
odo d a doru enia opraveného dokladu.
5.4 Cena za prípadné alšie neštandardné úpravy a práce naviac budú riešené dodatkom
k tejto zmluve.
VI.
Sú innos objednávate a
6.1 Objednávate sa zaväzuje zabezpe
vstup do priestorov budov objednávate a
zamestnancom zhotovite a.
VII.
Vykonanie diela
7.1 Zhotovite sa zaväzuje, že práce vykoná v rozsahu, kvalite a lehotách pod a tejto zmluvy.
7.2 Zhotovite je povinný pri plnení predmetu zmluvy dodrža platné STN, ON a TP
a dodrža požiarno-bezpe nostné predpisy. Zhotovite zodpovedá za bezpe nos
a ochranu zdravia na pracovisku.
7.3 Po as realizácie diela zhotovite zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho innos ou na
objednávate ovej nehnute nosti a jej vybavení. Po vzniku škody je zhotovite povinný
uvies vec alebo zariadenie do pôvodného stavu.
7.4 Objednávate je povinný prevzia vykonané dielo, ak je v súlade s technickým zámerom
a vykonané bez akýchko vek závad. O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhovotený
spolo ný zápis, z ktorého bude zrejmý stav diela v ase jeho prevzatia objednávate om.
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7.5 Vo veciach týkajúcich sa tejto zmluvy je oprávnený jedna :
za objednávate a: Mgr. Jozef Labanc
za zhotovite a: Ing. Konštantín Kozák
7.6 Zhotovite sa zaväzuje vykonáva technický dozor realizácie stavebných prác.

l. VIII
Záru ná doba, zmluvné pokuty
8.1 Záru ná doba na kompletné vykonanie prác je 24 mesiacov. Po as tejto doby zhotovite
odstráni všetky chyby, ktoré vzniknú na predmete zmluvy uvedenom v l. 2 bezplatne.
Záru ná doba za ína plynú d om odovzdania a prevzatia diela.
8.2 V prípade, že zhotovite nedodrží termíny plnenia dojednané v tejto zmluve, uhradí
objednávate ovi zmluvnú pokutu 0,05% z ceny diela za každý de z omeškania. Dielo sa
považuje za prevzaté objednávate om d om podpisu preberacieho protokolu zmluvnými
stranami.
8.3 V prípade nezaplatenia kone nej faktúry do 14 dní od jej doru enia, zaplatí objednávate
poplatok z omeškania vo výške 0,05% z ceny diela za každý de z omeškania.
8.4 V prípade zistených skrytých chýb je zhotovite povinný na základe písomného
oznámenia objednávate a tieto bezplatne odstráni v dohodnutej lehote v závislosti od
povahy chyby, najneskôr do 15 dní. Ak tieto zhotovite nedodrží, objednávate si chyby
odstráni sám a vzniknuté náklady bude vymáha od zhotovite a.

l. IX
Závere né ustanovenia
9.1 Táto zmluva vzniká dohodou o celom jej obsahu.
9.2 Meni a dop
text zmluvy možno len formou písomných dokladov, dohodnutých
v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
9.3 V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia ustanovenia Obchodného
zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
9.4 Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie patrí
objednávate ovi a jedno vyhotovenie dodávate ovi.
9.5 Zmluva nadobúda platnos a ú innos jej podpisom oboma zmluvnými stranami,
nasledujúcim d om po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávate a.

V Prešove
a: 6. 12. 2013
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V Prešove
D a: 6. 12. 2013

