
t
'}

ŕ

<s

ZMLUVA O DIELO č. 1-09-2013
uzavretá podľa oar.536 a nasl. Obchodného zákonnfka

Obecný urad POPROČ
Détum

Čl.1. ZMLVVNÉ STRANY ^-1- ?w
Podacla ílalo Éfalo aplau:>

fl

1.1 Objednávateľ: Obec POPR05 ?- /^/A^
/^

Vybavuje-:^-7^^7^ ^rriiohy/irty:

y

Štatutámy zástupca; Ing, Stefsn Jsklovsk^, stsrosts otice-7
Tel.ôíslo: 055/4668171
Bankovéspojenie: Prims bsnka Slovi-ensko, s.s
Číslo 6Ctu: 0404T7.0001/5600
IČO/R.Č.: 00 324 639
DIČ: 202 OT4 6189

1.2. Zhotoviter: PINGUIN REALs.r.o.
Garbiarská 11
040 01 Koäice

v_

Statutámy zástupca: Ing.Róbert Mitro
Tel.ĎÍslo: 0905 903 844
Bankovéspojenie: V.U.B. Košice
Číslo účtu: 3035376351/0200
IČO: 46581642
IČ DPH: SK 2023566842

ČL2 PREDMET ZMLUVY
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zapodmienokdohodnut^chv tejto anluve pre o^jednávateFa vyhotoyf f

a odovzdá stovebqé práceprestavbu:^07'0t/^'ŕŕ f^Df/Pyľ^e^O S/CÔTG/^
I/ ^<o d^/ ^^e^/^jt;. 'i/ ó^Qť 7'e^ff6cv,

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo podľa bodu 2. 1. zmluvy prevezme, zaplatí
zhotoviteFovi zajeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi v tejto zmluve dohodnuté
spolupôsobenie.

2.3. Predmet phienia podľa podmienok tejto zmluvy sa považuje za dokončený dňom jeho odovzdania
a prevzatia objednávateľam.

ČI.3. ČASPLNENIA
3.1. ZhotoviteFsa zaväzuje, že dielo vyhotovf a odovzdá objednávateFovi za podmienok tejto zmluvy

do: ^3^^^0/á( podľa objemu skutočných prác).
3.2. Dodržiavanie tohto termínuje závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa

dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutfm spolupôsobenia nie
je zhotoviteľ v omeškanf so splnením povinností dodať predmet zmluvy v dohodnutom termine.

Čl.4. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA
4,1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do : //? O^, ?.<^/íl
4.2. ObjednávateF zodpovedá za to, že predmetjeho spoiupôsobeniaje bez závad, resp.za prípadne

vady na predmetoch, ktoré sú súčasťou spolupôsobenia objednávateľa zhotoviteľ nezodpovedá.
4.3. Dodržanie splatnosti platieb sa tiež považuje za spolupôsobenie objeáiávateľa.
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C1.5. CENAPLNENIA

Cena predmetu diela bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 4.132,02 Eur plus DPH20%
.t.j. spolu 4.958,42 EVR Podkladom pre určenie rozsahu dodávok a prác bol odsúhlasený súpis
skutočne zameraných objemov, vypracovaný na základe PD upresnenej podľa skuťkového stavu. Tento
súpis vykonaných dodávok a prác bol ocenený podľa cenníka CENEKON.
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C1.6. PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1. Cenu za zrealizované práce uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotovitel' vystavf a doruči

objednávateľovi. Súčasťou faktúrje súpis skutočne vykonaných próc a dodávok. Úhruda sa zrealizuje do
14 dní od prevzatia odsúhlasených faktúr objednávateľom.

6.2. Právo zhotoviteľa na vystavenie faktúry vznikne v deň odovzdania a prevzatia diela (resp. jeho časti)
a schválenia súpisu vykonaných dodávok a prác.

6.3. DPH bude zfaotoviteľ účtovať daňovým dokladom (faktúrou) podľa predpisov platných v čase
zdaniteľného plnenia.

6.4. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohu v sume: 3.000, -Eur na nákup materiálu . Po vyčerpaní
zálohy resp, po ukončení určenej etapy prác bude predložená faktúra realizovaných prác. Faktúra bude po
odsúhlasení uhradená a záloha bude použitá na ďalšiu íinnosť.
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C1.7. ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZÁRUKY
7.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia podľa podmienok tejto zmluvy vyhotoví optimálnym

technologickými postupmi, a že na vyhotovenie diela použije surovmy a materiály, ktoré budú mať
prvotriednu kvalitu.

7.2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvyje objednávateľ povinný uplatniť

bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.
7.4. V prípadevýskytu vady sa zmluvné strany dohodli, že počas zámčnej doby má objednávateF právo

požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vady odstrániť v termíne do l mesiaca od písomného
upozomenia objednávateľom na výskyt vady.

7.5. V prípade výskytu vady, ktorá má havarijný charakter (tj.vady, ktorá môže poškodiť stavbu ajej
zariadenia alebo znížiť kvalitu užívania stavby) je zhotoviteF povinný túto vadu odstróniť bezoďdadne,
najneskôr do 2 dní za predpokladu, že tieto práce realizoval. V prípade, že zhotoviteľ v uvedenej lehote nie

je schopný vadu odstrániť, odstránenie zabezpečí objednávateF na náklady zhotoviteľa.

Čl.8. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami k tejto zmluve podpísanými štatutámými

zástupcami zmluvných strán.
8.2. Táto zmluvaje vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po

jednom exemplári.
8.3. Statutámi zástupcovia oboch zmluvných strán prehlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu uzavrieť, že

nie sú im známe žiadne také okohiosti, ktoré by im bránili alebo ich obmedzovali vjej uzavretí, a že
obsahu zmluvy rozumejú a súhlasia s ňou, čo potvrdzujú svojinu podpismi.
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