ZMLUVA O DIELO č.

5/2017

na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa 9 536 a násl. Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany
1.1 zhotoviteľ:

Hatima s.r.o., Ďurďošík 41, 044 45, okr. Košice - okolie
|čo: 46 541 616
DIČ: 2023511600
IČ

DPH:SK2023511600

zastúpená konateľom: Ing. Peter Hadaš
Bankové spojenie: UniCredit Bank
IBAN:SK26 1111 0000 0012 2728 7004

1.2 Objednávateľ:
Obec Ďurďošík
Ďurďošík 13

044 45 Košice - okoiľe
|čo:oo 324 124
Bankové spojenie: VÚB, a.s
IBAN:SK86 0200 0000 0000 18226 542

2. Predmet zmluvy:
2.1
Zhotovíteľ sa zaväzuje, že vykoná v objekte MŠ v obci Ďurďošík úpravu priestorov kuchyne na
spoločenskú miestnosť pre mládež vrátane knižnice, montáž stríežky nad kotolňou, prepojenie
kanalizácie, výroba a osadenie krytov radiátorov. V rámci tejto úpravy bude zabezpečená dodávka
materiálu a nasledujúce práce:
—

—

—

-

-

vypratanie priestorov
demontáž spotrebičov
búranie priečky 5,2x2,5 m
aplikácia adhézneho mostíka na podlahu 8x4 m
nivelizácia podlahy 8x4 m
pokládka dlažby 8x4 m
penetrácía a maľovanie /2x/ stien a stropu o celkovej ploche 56m2
špárovanie
rekonštrukcia regálov knižnice
dodávka a montáž žalúzií na regále knižnice
výroba a montáž striežky nad kotolňou
prepojenie žumpy na hlavnú kanalizáciu
výroba a montáž krytov na radiátory

_

:. str. .

3. čas plnenia
3.1
zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1 tejto zmluvy v
termíne: od februára 2018 do marca 2018.
4. Odstúpenie od zmluvy

zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ neuhradí faktúru v dobe splatnosti.

objednávateľma právo odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ nedodrží podmienky dohodnuté v bode 2.1
5. Cena a platobné podmienky
5.1
Cena za predmet zmluvy o diele bude podľa vysút'aženej predloženej cenovej ponuky zo dňa
25.1.2018, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Cena

predmetu diela : 2.922,84 ,- Eur bez DPH

Cena predmetu diela : 3.507,41 ,- Eur s DPH

&Záuezečnáustanouenia
6.1
Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.
6.2
dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá,
zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkým ustanoveniach dotknutých touto zmenou.
Ak

6.3
Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach,

ýVýĎurd'ošíku dňa 31.01.201s_

*

z

ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.

