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ZMLUVA O DIELO č. 02/2012

na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl, Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany

1.1 Zhotovitel':

PavolŽbánek

č.288

919 33 Trakovice

Bankové spojenie: TATRA BANKA

č. účtu: 2625760391/1100

IČO: 40376311

DIČ: 1049008752

Zastúpený: Pavol Žbánek, štatutár

1.2 Objednávatel':

Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď

Mládežnícka 158/5

92601 Sereď

Bankové spojenie: SLSP,a.s.

č.účtu: 5025322404/0900

IČO:00400238

DIČ: 2021002412

Zastúpená: Ing. Ivetou Belányiovou, riaditeľkou školy

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 odstráni v plnom rozsahu

závady zistené na základe Správo pravidelnej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodov vykonaných

v dňoch 12.-14.6.2012 v objektoch OA Sereď na bleskozvodových zariadeniach vrátane vypracovania nových revíznych

správ.

2.2

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané

spolupôsobenie.

2.3.

Predmetom zmluvy je komplexné odstránenie všetkých zistených závad na základe revíznych správa vypracovanie

nových revíznych správ po ukončení všetkých prác. Opravy sa vykonajú na týchto objektoch OA Sereď:
1. Internát

2. Kuchyňa

3. Nová časť školy

4. Posilňovňa

5. Škola

6. Športová hala

7. Telocvičňa



3.Záväzok zhotovitel'a

3.1

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

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy, vrátane dodania potrebného materiálu a montážnych prác.

4. Čas plnenia
4.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 3.1,4.3 tejto zmluvy v termíne:

Začiatok prác: 14.12.2012 Ukončenie prác: 18.12.2012

Nesplnenie z objektívnych vonkajších príčin (tzv. vyššej moci) nebude pokladané za porušenie tejto zmluvy.

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.

5. Spolupôsobenie objednávateľa

5.1
Zhotoviteľ pri rekonštrukčných prácach dodrží všeobecne platné bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutých

objektoch školy.

5.2
Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v sprístupnení objektoch k

prevedeniu opráv, odovzdaní doplňujúcich údajov a podkladov o dotknutom území, v zaujatí stanoviska, ktorých

potreba vznikne počas spracovania realizácie. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ do 3 dní od doručenia

požiadavky zhotoviteľa. Pre prípad spolupôsobenia, ktoré objednávateľ nemôže poskytnúť vlastnými silami, dohodnú

zmluvné strany osobitnú lehotu.

5.3
Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických vád.

6. Cena a platobné podmienky

6.1
Cena predmetu diela: 2604,98 Eur
Cena je konečná, zhotoviteľ nie je platcom DPH.

slovom: dvetisícšesťstoštyri eur a 98/100 centov.

6.2
Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, vzniká objednávateľovi nárok na vrátenie poskytnutých

finančných prostriedkov v plnom rozsahu.

Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na úhradu vzniknutých

nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o

rozhodnutie.

6.3
Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra a preberací protokol, vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy v

zmysle bodu 4.1. Faktúra bude splatná do 7 dní od jej odoslania objednávateľovi.



I 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
Záručná doba je 6 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.4

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie jzávady diela/ bez zbytočného odkladu, najneskôr však

v lehote do 30 kalendárnych 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
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
Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.

9.2
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.

9.3
Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle

objednávateľa v súlade so Zák~I~~QbhfrOfu' o slobodnom prístupe k informáciám.
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