Zmluva o dielo

Č.

2012/115

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Zhotoviteľ:

MB EURO-MONT s.r.o
Hollého 9
927 05 Šaľa - Veča
Zastúpená:
Milanom Banášom
konateľom
IČO
: 43 910629
DIČ
: 202 252 68 69
IČ DPH: SK 202 252 68 69
Bankové spojenie: ČSOB,
4013787955/7500
Telefón: 0904 650 884
č.ú,

Objednávateľ:

MESTO SLÁDKOVIČOVO
Fučíkova 329
92521 Sládkovičovo
IČO: 00306177
DIČ: 2021006746
Bankové spojenie: 18028-132/0200

Článok l.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je dodávka plastových okien a parapetov zhotoviteľom v zmysle cenovej
ponuky zo dňa 25.7.2012, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a záväzok objednávateľa
za vykonané a prevzaté dielo zaplatiť dohodnutú cenu diela.
2. Dodaný tovar a práce/služby:
11 plastové okná 5-komorové, nemecký profil Salamander Brugmann, kovanie winkhaus
autopilot s mikrovent vo farbe: BIELEJ, okno z medzisklennými mriežkami v skle
2/ žalúzie retiazkové celotieniace č.183 krémové
3/ sitá vkladacie hliníkové Ix biele
4/ parapety vnútorné PVC,
5/ demontáž starých okien + montáž dodaného tovaru + murárske práce s polystyrénom

3.
4.

Miestom plnenia je adresa objednávateľa uvedená v záhlaví tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady ana svoje nebezpečenstvo.
Objednávateľ sa zaväzuje pred montážou uvolniť priestor okolo okien a zabezpečiť ochranu
podlahy, nábytku a iného zariadenia bytu pred prípadným poškodením. Ak objednávateľ
nezabezpečí ochranu nábytku a iného zariadenia bytu ,pri prípadnom poškodení majetku nemá
nárok na náhradu škody.

Článok II.
Cena diela
Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s cenovými predpismi a zákonom č. 18/1996 Z. z., celková
cena za uvedené die lo,vrátane demontáže starých okien, dovozu/dopravy a montáže dodaného
tovaru a prác podľa článku L bod 2. tejto zmluvy, odvozu a likvidácie starých okien-odpadu je
608,16 € s DPH.

Článok III.
Platobné podmienky
l. Platobné podmienky sa stanovujú nasledovne:
Celková suma 608,16  s DPH bude hradená po odovzdaní diela.
Článok IV.
Termín plnenia
1. Termín plnenia sa stanovuje na 30 pracovných dní od podpísania zmluvy.
2. Ak zhotoviteľ nebude môcť vykonávať dielo z objektívnych dôvodov, tzv. vis major alebo z
dôvodov na strane objednávateľa, termín ukončenia diela sa o túto dobu primerane predlži,
Článok V.
Montáž diela a doprava
1. Súčasťou diela je montáž. Cena montáže bola zmluvne dohodnutá a tvorí súčasť celkovej ceny
diela podľa čl. II. tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi presný termín montáže najneskôr 3 dni pred jej
vykonaním.
3. Pokiaľ objednávateľ požiada o posunutie termínu montáže na neskorší termín a táto zmena
môže mať vplyv na zmenu termínu plnenia, musí byť podchytená písomnou formou ako
dodatok tejto zmluvy.
4. Cena za dopravu diela nebude objednávateľovi faktúrovaná, tvorí súčasť celkovej ceny diela
podľa čl. II. tejto zmluvy.
Článok VI.
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi presný termín odovzdania/prevzatia diela
najneskôr 1 kalendárny deň vopred.
2. Záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo je splnený jeho riadnym ukončením a prevzatím
objednávateľom. Dielo sa považuje za riadne ukončené aj v prípade, ak bude mať pri
prevzatí len také vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými vadami
a nedorobkami nezťažujú podstatným spôsobom užívanie prevzatého diela objednávateľom ani
nebránia jeho riadnemu užívaniu, v tomto prípade sa zmluvné strany môžu dohodnúť na znížení
ceny diela, uvedenej v čl. II. tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prezrieť, prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu. Dielo za
riadne ukončené zo strany zhotoviteľa a prevzaté objednávateľom sa považuje i prípadoch, ak

.ja objednávateľ i napriek riadnej výzve na prevzatie diela nedostaví k jeho prevzatiu alebo ak
riadne dokončené dielo bezdôvodne odmietne prevziať, v týchto prípadoch na objednávateľa
prechádza nebezpečenstvo škody na diele, začína plynúť záručná doba a objednávateľ je
povinný uhradiť zhotoviteľovi konečnú faktúru za dielo.
4. Ak objednávateľ odmietne prevziať zo strany zhotoviteľa riadne dokončené dielo, je
povinný písomne uviesť dôvody neprevzatia diela.

Čl. VII.
Prechod vlastníctva a nebezpečenstva ku dielu
1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k zhotovenému dielu prejde na objednávateľa až
po prevzatí diela objednávateľom a po zaplatení celkovej ceny za dielo, uvedenej v čl. II. tejto
zmluvy, pričom obe tieto skutočnosti musia nastať kumulatívne. Do zaplatenia celkovej ceny
diela podľa čl. II. tejto zmluvy dodaný tovar zostáva majetkom zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na diele až do momentu jeho prevzatia objednávateľom.
3. Prevzatím diela objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa.
4. Zhotoviteľ môže dielo vykonať a odovzdať i pred uplynutím lehoty, uvedenej v Č. IV. bod 1.
tejto zmluvy.
5. Miestom odovzdania a prevzatia dielaje miesto plnenia.
6. O odovzdaní a prevzatí diela bude medzi zmluvnými stranami spísaný protokolIzápisnica,
ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
Článok VIII.
Zmluvné pokuty
l. V prípade omeškania zhotoviteľa s termínom plnenia sa stanovuje výška zmluvnej pokuty vo
výške 0,05% percenta z ceny nedodanej časti diela za každý deň omeškania.
2. Pokiaľ objednávateľ nezaplatí zhotoviteľovi v lehote splatnosti vyfaktúrované čiastky podľa
zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Článok IX.
Záručné podmienky
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, vzniknuté po odovzdaní diela objednávateľovi, ak boli
spôsobené porušením jeho povinnosti, a to v rozsahu podľa podmienok tejto zmluvy alebo
podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
3. Zhotoviteľ poskytuje na okná záruku v trvaní 4 roky, na doplnkový tovar 2 roky, na vchodové
dvere 2 roky, pričom reklamačné konanie sa upravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadne vady diela, zistené po prevzatí diela, uplatní písomnou
formou najneskôr do piatich pracovných dní po ich zistení.
5. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela objednávateľom.
6. Objednávateľ berie na vedomie, že prípadné zarosenie skla v interieri je spôsobené napr.
zvýšenou vlhkosťou, nedostatočným vetraním, zlou izoláciou domu a pod. záležitosťami a nie
je vadou diela a preto ani nemôže byt' predmetom reklamácie zo strany objednávateľa.
Článok X.
Bezhotovostný styk
1. Pri bezhotovostnom platobnom styku sa číslo tejto zmluvy uvádza ako variabilný symbol.

ČlánokXI.
Záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu je možné \0 odôvodnených prípadoch ukončiť po vzájomnej dohode zmluvných
strán. V tomto prípade sa objednávateľ zaväzuje nevymáhať už zaplatenú zálohu od zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť, a to i čiastočne, ak objednávateľ i napriek výzve
zhotoviteľa, v primeranej lehote neuhradí 1. splátku, uvedenú v čl. II. bod Aj tejto zmluvy, v
tomto prípade sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľtovi zmluvnú pokutu vo výške 332 E.
Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy
objednávateľ ovi.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka č.1437120l2 zo dňa: 25.7.2012.
4. Objednávateľ potvrdzuje svojim podpisom úplnosť a presnosť predmetu plnenia zmluvy vrátane
príloh.
5. Objednávateľ na svoje náklady poskytne zhotoviteľovi potrebnú elektrickú energiu a vodu na
realizáciu prác/diela.
6. Zmluvu možno meniť písomnými dodatkami, s ktorými musia súhlasiť obe zmluvné strany.
7. Práce naviac prípadne práce menej budú po vzájomnej dohode riešené formou dodatku ku tejto
zmluve, v ktorom bude o.i. uvedený rozsah prác a spôsob ich realizácie, upravená cena za dielo
ajej úhrada vrátane úhrada zálohy za práce naviac.
8. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnocenných exemplároch, z ktorých každá strana obdrží
jedno vyhotovenie.
9. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť uhradením 1.
splátky v prospech zhotoviteľa.
10. Účastníci prehlasujú, že táto zmluva bola spísaná podľa ich skutočnej, slobodnej a vážnej
vôle.
11. Účastníci prehlasujú, že zneniu tejto zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s obsahom
zmluvy túto po jej prečítaní vlastnoručne podpisujú.

V Šali, dňa 26.7.2012

[vm EURO-MONT
Hollého 'l g~)4/.9
v

927 05 S!\L/\

s.r.o.
Í7\
12)

IČO;43 910 69.<)IČ DPtISl<y.()Y)~í2óB6()

. ľ:
Zh otovite

/
/' ..'

27- 1-.1 L .
~;/...................

"

5~

Objednávateľ

~

\

.

