
ZMLUVA o DIELO
o dodávke výrobkov a ich montáži,uzavretá podľa §536-565 Obchodného zákonníka

l. ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ: F E R M l, spol. s r.o.
Niklová ul. Areál NH Sereď
926 OO SEREĎ
Zastúpený: Ing. JANOVSKÝ Miloš,
konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: UniCredit Bank Sereď
Číslo účtu: SK7511110000006619678015
BIC : UNCRSKBX
I Č O : 34134581
IČ DPH: SK2020372101
Okresný súd Trnava - oddiel SRO, vložka číslo: 1781/T 

Objednávateľ: Mestský Úrad Sládkovičovo
Fučíkova 329
92521 SLÁDKOVIČOVO
Zastúpený: Ing. Anton Szabó - primátor mesta
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Sládkovičovo
Číslo účtu: SK40 0200 0000 0000 1802 8132
BIC : SUBA SKBX
I Č O : OO 306 177
DIČ: SK2021 006746

II. PREDMET ZMLUVY

Predmetom plnenia tejto zmluvy je dodávka a montáž výrobkov z hliníkových
profilov a ostatných prác uvedených v špecifikácii plnenia na objekte "Dom smútku -
Sládkovičovo" :



._

Špecifikácia plnenia:

Uvedené výrobky budú zhotovené z hliníkových profilov BLYWEERT (Belgicko), systém Sun
Protection, farby RAL 8014 (Sepia brown) .
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Cena za kus netto:
962,80.-

4 

Konstrukce:
04 slnolamy
(B=1 410, H=2 730)

Celkem netto:
13.479,20.-

Počet:

suma netto
DPH 20%

13.479,20.- € 
2.695,84.- €

suma brutto 16.175,04.- €

III. CENA

Cena dodávky uvedených výrobkov včítane montáže je stanovená dohodou v zmysle
Zákona o cenách č.l811996 Z.z., a to:

DPH 20% 
13.479,20.- €
2.695,84.- €

16.175,04.- €

Cena spolu: 

Slovom (šestnásťtisícstosedemdesiatpäť EUR, včetne DPH)

IV. DODACIA LEHOTA

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávka na materiál u zahraničného dodávateľa bude
uplatnená až po uhradení zálohovej faktúry. Výroba a montáž výrobkov uvedených
v špecifikácii plnenia v prípade uhradenia zálohovej faktúry v stanovenom termíne bude
prevedená nasledovne: - začiatok montáže v termíne od IS.septembra 2018

- ukončenie v termíne v termíne do 30.septembra 2018
Kontrolu a styk s objednávateľom v priebehu montáže bude zabezpečovať Ing. Miloš

Janovský.



v. INÉ UJEDNANIA

1./ Úhrada ceny za dielo v celkovej hodnote 13.479,20.- € + DPH bude
prevedená nasledovne:
a./ Faktúra na materiál vo výške 70% bude uhradená

po uzatvorení tejto zmluvy so splatnosťou 14 dní.

b./ Konečná faktúra vo výške 30% bude vystavená a uhradená po ukončení
a odovzdaní prác v zmysle špecifikácie v zmluve o dielo so splatnosťou 14 dní.

c./ Ak vláda SR, alebo iný kompetentný orgán prijme opatrenie nezávisle od vôle
dodávateľa (napr. zmena colných, devízových, alebo daňových predpisov)
ktorými bude ovplyvnená cena, má dodávateľ právo cenu v rozsahu takýchto
opatrení upraviť.

2./ Po ukončení práce predloží zhotoviteľ protokol o odovzdaní diela, ktorý na znak
súhlasu podpíšu zástupcovia oboch zmluvných strán. Následne bude
objednávateľovi zaslaná dokumentácia k dodávke, návod na obsluhu, záručný list
a certifikát - preukázanie zhody.

3./ Dňom prevzatia dodávky preberá objednávateľ na seba všetky garancie vo vzťahu
k tretím osobám. Týmto dňom začína plynúť aj záručná doba 24 mesiacov.
Záruka sa vzťahuje na zhotoviteľom dodané ajeho odborníkmi namontované
zariadenia a výrobky.
Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené treťou osobou a poruchy spôsobené
neodborným zásahom, alebo pokiaľ bez súhlasu zhotoviteľa boli do dodaného
zariadenia alebo na výrobkoch prevedené akékoľvek zmeny a zásahy. Mechanické
porušenie skiel je zo záruky vylúčené.
V prípade neoprávneného zásahu do namontovaných konštrukcií (vŕtanie otvorov,
montáž konštrukcie stropu, montáž žalúzií a pod.) bez písomného súhlasu
zhotoviteľa sa na uvedené výrobky záruka nevzťahuje.

4./ Objednávateľ sa zaväzuje zrealizované dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu
pričom dodaný a namontovaný materiál zhotoviteľom v zmysle ZoDje majetkom
zhotoviteľa do doby zaplatenia diela objednávateľom.

5./ V prípade neuhradenia dohodnutej ceny diela objednávateľom je zhotoviteľ
oprávnený namontované výrobky zdemontovať bez nárokov na náhradu
spôsobenej škody objednávateľovi.

6./ Odstúpenie od zmluvy je možné len písomnou dohodou zmluvných strán.

7./ Ak vzniknú z rôznych dôvodov škody na majetku na jednej alebo druhej
strane, bude pri ich vymáhaní použitý postup ako ukladá Obchodný zákonník.

8./ Zhotoviteľ je povinný založiť dňom prevzatia staveniska (práce) montážny denník
do ktorého musia byť zapísané všetky skutočnosti, ktoré súvisia s predmetom diela.
Práce navyše, ktoré nie sú predmetom zmluvy a ktoré bude odberateľ od zhotovi
teľa požadovať, budú vykonané a fakturované iba v tom prípade, ak budú oboj-



stranne písomne odsúhlasené.

9./ Preberanie staveniska bude uvedené v montážnom denníku, kde budú upresnené
termíny jednotlivých prác.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1./ Túto zmluvu je možné doplniť resp. zmeniť len písomnou formou obojstranne
podpísanou štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

2./ Všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú spravovať
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3./ Táto zmluva sa stáva platnou a právne účinnou dňom podpísania obidvoma
zmluvnými stranami. Bude vyhotovená v dvoch rovnopisoch, l-krát pre
zhotoviteľa, l-krát pre objednávateľa.

V Sládkovičove,

za I za ZIlOlOvner a


