
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

Sp.zn.:S-302/2016

Z áp is v sp is e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
1.4.2016 na webovom sídle obce Poproč:

v

zmluvu c. S-302/2016

uzatvorenú dňa 31.3.2016

úíinnú odo dňa: 2.4.2016

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc

Školská2,04424Poproc

zastúpená Ing. Štefanom Jaklovským starostom obce

a

2., W-ControI s.r.o.

Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad

predmet zmluvy:

zmluva o dielo - overenie a kalibrácia primámeho a sekundámeho memého
v

zariadenia COV + vydanie certifíkátu.

Obec POPROČ
V Poproči, dňa 1.4.2016 Pbecny úrad Poproč

äsek.9^cnéhotíradu
Skolská 2, 04424Pop^'c2

Eva Benkováy
zamestnanec obce pbverený zverejňovaním



ZoD c. 356/16

ZMLUVA O DIELO 6. 356/16
podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513 / 91 Zb.

OVERENIE A KALIBRÁCIA MERNÉHO ZARIADENIA PRE ČOV POPROČ

*

1.ZMLUVNÉSTRANY

.^cf^ŕ
r

1.1 Vlastník OcÚ Poproč
-T / ? -u

Zastúpený Ing.Štefan Jaklovský, starosta obce // ^- ^/^
IČO 00 324 639

^r

Bankové spojenie VUB Moldava n.Bodvou iPodecia U'-ÍĽ Í.'",;'y '!í"í>í!:
č.ú 1221-542/0200 \5-?)OZ/7^G^
Osoby poverené jednaf vo veciach .1,.:.._-

technických a realizačných Ing.Stefan Jaklovský, starosta obcé" ~^~c's/í^G ^Wl-;'.'
; - I/ ".11 y*/ťy

1.2.Dodávateľ : VV-Control, s.r.o.
Kuzmányho 5000/1
058 01 Poprad

Zastúpený : Ing.Vladimfr Jarabinský, konateľ
Ing.Jarmila Pesková, konateľ

IČO; 36 804 207
!Č DPH : SK202241"446
Bankové spojenie: ČSOB, Poprad
čísloúčtu: 400 522 2305 / 7500
Osoby poverené jednaf vo veciacn technických a realizačných:

Ing. JarabinskýVlaďimír
tng. Pesková Jannľa

^

Spoločnosťje zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 18855/P

2. PREDMET DIELA

Zhotoviteľ sa zväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná:

Overenie a kalibráciu merného zariadenia množstva vôd pre ČOV Poproč.

3. R02SAH PREDMETU PLNENIA

Obsahom predmetu plneniaje:
1. Overenie a kalibrácia primárneho a sekundárneho zaríadenia + vydanie certifikáíu

Jh

4. SPÔSOB SPLNENIA PREDMETU ZMLUVY

4.1 Pri plneni predmetu zmluvy sa zhotoviter zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné normy, dojednania tejto
zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateFa odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy,

4.2 Pokiaľ vpriebehu plnenia predmetu tejto zmluvy uzavreté dohody budú mať vplyv na cenu a termín plnenia,
zaväzuje sa objednávateF upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a termín pinenia vo zmene na zmenu predmetu
plnenía

w

5. CAS PLNENIA

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl.3 v termlne do 30 dní od podpisu
zmluvy.
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5.2 Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto
zmluve. Po dobu omeskania objednávateFa s poskytnutfm spolupôsobenia nie je zhotoviteF v omeškaní so
splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termine.

5.3 Predmet plnenia podľa bodu 3. tejto zmluvy je splnený riadnym ukonéením prác a odovzdaním certifíkátu o
/

overeni merania.

6. CENA PREDMETU PLNENIA

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 3 tejto zmluvy:

Overenie merania s vydanfm certifikátu 835,00 EUR

Spolu bez DPH 835,00 EUR
DPH 20% 167,00 EUR

Spolu s DPH = 1 002,00 EUR

6.2 ObjednávateF sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za predmet zmluvy špecifikovaný v článku 3. dohodnutú cenu vo
výške 1 2002,00 EUR vrátane DPH.

6.3 V cene nie je zahrnutá prípadná potrebná oprava merania. Oprava merania bude fakturovaná navyše. na
základe skutočných nákladov.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela môže byť zo strany Zhotovitera upravená o sumu predstavujúcu jeho
zvýsené náklady, ak tieto náklady bofi zo strany ZhotoviteFa účeine vynaložené a nevyhnutné na zhotovenie
diela. Ak by tieto bezprostredne súvisiace náklady znamenali zvýšenie dohodnutej ceny ďela o viac ako 20 %,
musia by? vopred písomne odsúhlasené ObjednávateFom na základe dodatku k tejto zmiuve o dielo.

#

7, PLATOBNE PODMIENKY

7.1 Objednávatef sa zaväzuje zaplatií' cenu diela podfa predchádzajúceho bodu bezhotovostným prevodom na účet
Zhoíoviteľa na základe vystavenej faktúry. Okamihom zaplaten'a ceny diela bezhotovostným prevodom sa
rozumie moment pripísania sumy na účet Zhotoviteľa, ktorého čislo je uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

7.2 Cena diela bude Objednávateľom uhradenä nasledovne:
a.) 1. éiastku, 50 % ceny podfa článku il. tejto zmluvy, t. j. 501,00 EUR, objednávateľ uhradt do 7 dni odo dňa

podpísania zmluvy,

b.) 2. čiastku, 50 % ceny podľa článku II. tejto zmíuvy, t. j. 501,00 EUR, objednávateľ uhradí na základe vysíavenej
faktúrydo 14 dnfpo odovzdaní diela.

7.3 Deň splatnosti faktúry - do 14 dni od doručenia faktú'y a príslušných podkladových materiálov.

7.4 Za každý deň omeškania zaplatí dlžná strana úrok vo výške 0,05% z dlžnej sumy.

8. ZODPOVEDNOSŤZAVADYAZÁRUČNÁDOBA

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú riadiť prfsluénými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ktoré upravujú
nároky zo zodpovednosti za vady.

8.2 Zámčná doba na predmet zmluvy podľa článku I. tejto zmiuvy je 24 mesíacov od dátumu uvedeného v Zápise o
odovzdaní. Zhotoviteľ zodpovedá za vady len za podmienok dodržania prevádzkovania technologickej linky
podľa prevádzkových pravidiel, ktoré vypracuje ZhotoviteF

8.3 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na prvotné uvedenie predmetu zmluvy do prevádzky.

8.4 Náklady spojené so záručnou opravou pri prevádzkovaní predmetu zmluvy v súlade s prevádzkovými
pravidlami znáša v plnej výške Zhotoviter. V prípade závady, ktorá vznikla nesprávnym prevádzkovaním
predmetu zmluvy, porušením záručných podmienok alebo zvyššej moci, je náklady opravy povinný uhradiť
Objednávateľ, a to v plnej výške a do 14 dní po vykonanf opravy Zhotoviteľom.
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f

9. OSTATNÉ USTANOVENIA

9.1 Zmluvné strany sa dohodli že vsetky právne vzfahy touto zmluvou upravené, ako aj právne vzťahy touto
zmluvou neupravené, sa budú spravovaf ustanoveniami Obchodného zákonníka v piatnom znenf.

9.2 Zmluvné strany sú si povinné pri realizácii dieia poskytovať potrebnú súčinnosť, a to najmä pri preberaní
a odovzdávaní staveniska a pri preberani a odovzdávaní predmetu diela. Náklady a škody vzniknuté pri
porušení tejto povinnosti znäša strana, ktorá ich spôsobila.

9.3 Túto zmluvu_je možné meniť a doplňať len písomnou dohodou oboch zmluvných strán, a to formou číslovaných
písomných dodatkov k zmluve.

9.4 Täto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a zverejnením na webovom sídle
obce.

9.5 Táto zmluva j'e vyhotovená v dvoch exemplároch, 2 ktorých každá zo zmluvných strän obdrží po jednom.

V Poprade dňa V Poproči dňa J.f'.éĽtetf.^

(U-Ooftírol, /,r.o.
Kuzmányho 5000/1,0^8 01 PQ

Pxr!v^z-k?:. partizánsk;/68ZX^oprad
ieO,36804207,lČC>2MH446 IL&ŕ
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ô
* >.̂ * -K

-tT 1.
sw

3


