Zmluva o dielo
(§ 536 a násl. Obch.Z.)
uzatvorená medzi:

objednávateľom: Obec Ďurďošík zastúpená starostkou Ivetou Hadašovou
044 45 Ďurďošík
IČO: 00324
DIČ: 2021235931
Č.účtu: 18226-542/0200
Peňažný ústav: VÚB, a.s.

a
zhotoviteľom:

M.L Therm s.r.o. zastúpená Mgr. Mariánom Mikom
Košické Oľšany 2
044 42 Košické Oľšany
IČO: 46091335

Čl. I.
Predmet diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa stavbu – Rekonštrukcia kultúrneho domu
Ďurďošík. Materiál a práce, ktoré sa vyplývajú z predmetu diela sú špecifikované v cenovej
ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť jeho cenu.
Čl. II.
Miesto zhotovenia diela
1. Zhotoviteľ bude prevádzať dielo na kultúrnom dome Ďurďošík.
Čl. III.
Cena diela
1. Za zhotovenie predmetu diela podľa č. I. zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu:
Celková cena diela 13.743,- EUR s DPH, ktorá je výsledkom „prieskumu trhu
Obce Ďurďošík“ v zmysle zákona č.25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov O verejnom
obstarávaní.
.
Čl. IV.
Platobné podmienky
1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu diela po ukončení diela. Splatnosť faktúry 14 dní.
2. Za dodanie materiálu, technológie a zabezpečenie stavby zodpovedá zhotoviteľ.
Čl. V.
Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody
1. Vlastníkom predmetu diela je objednávateľ, ktorý znáša aj nebezpečenstvo škody na
zhotovovanej veci cudzím zavinením – vyššia moc.
2. Škody spôsobené na predmete diela nedodržaním technologických postupov počas vykonávania
prác až do odovzdania znáša zhotoviteľ.
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Odovzdanie diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo a to formou preberacieho protokolu.
2. Nedostatky diela, ktoré budú zrejmé pri odovzdaní, musí objednávateľ oznámiť a
zaprotokolovať.
Čl. VII.
Záruka
1. Zhotoviteľ preberá záruku na vykonané práce od odovzdania diela po dobu 2 rokov.
2. Zjavne skryté nedostatky na predmete diela, súvisiace s dohodnutou činnosťou zhotoviteľa na
stavbe podľa čl. 1, zistené v priebehu 2 rokov od odovzdania, zhotoviteľ odstráni do 30 pracovných
dní od doručenia písomnej reklamácie a podľa poveternostných podmienok.
Čl. VIII.
Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách:
- zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za nedodržanie lehoty, odovzdania diela v dohodnutých
termínoch, zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania v zmysle článku IV.
Čl. IX.
Zmena a zrušenie zmluvy
1. Zmluvu možno zmeniť alebo ju zrušiť iba písomne, a to na základe dohody zmluvných strán.
2. Odstúpenie od zmluvy, resp. zrušenie zmluvy je možné vykonať po vzájomnom prerokovaní,
na základe vzniku nepredvídaných okolností, alebo neplnenia pôvodných dodacích alebo
platobných podmienok dohodnutých v zmluve.
Čl. X.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je platná dňom podpisu a účinná nasledujúci deň po zverejnení v zmysle zákona č.
211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov o slobodnom prístupe k informáciám.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytujú osobné údaje na účel predmetu zmluvy v zmysle
zákona č. 428/2002 Z.z. v znení neskorších prepisov o ochrane osobných údajov.

V Košiciach, dňa 25.04.2013

..........................................
Objednávateľ

.........................................
Zhotoviteľ
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