
Zmluva o dielo číslo -  02/2014

-  uzatvorená nižšie uvedenými stranami podľa  § 536 a nasl. 0bchodného zákonníka pre akciu
Výmena oplotenia v objekte Útulok Hviezdoslavova 56, Žilina

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ :
Harmónia - zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb a 
útulok

Sídlo : Republiky 22, 010 01  Žilina
V zastúpení : Mgr. Viera Fuleková, riaditeľka
Za cenovú kontrolu :
Za vecné plnenie : Mgr. Pavol Chrastina 
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000485644
SWIFT/IBAN : SK04 8180 0000 0070 0048 5644
IČO : 00647748
DIČ : 2020689319
Tel. : 0415624943
FAX : -
e-mail : ddzarep.fulekova@vuczilina.sk

Zhotoviteľ : Ladislav Kováč 
Sídlo :
V zastúpení : Ladislav Kováč
Za vecné plnenie : Ladislav Kováč
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO : 30470382
DIČ : 1022503306
Mobil



II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

     2.1. Názov akcie : Výmena  oplotenia  - Harmónia - ZpS , DSS a útulok Žilina

      2.2. Miesto stavby :  Útulok , Hviezdoslavova 56,010 01 Žilina.

III.PREDMET  PLNENIA

3.1.Predmetom plnenia tejto zmluvy je dodávka a montáž oplotenia pre Útulok Žilina  podľa
       zadania VO a podľa zoznamu – príloha č. 1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
3.2. Objednávateľ sa zaväzuje hotové dielo prevziať a zaplatiť jeho cenu na základe písomného
        protokolu o odovzdaní a  prevzatí diela.

IV. ČAS PLNENIA

4.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v dohodnutom termíne po podpise zmluvy
       prípadne po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

Začatie prác –   17.12.2014                           Ukončenie prác – 23.12.2014

V. CENA DIELA

5.1.Cena za zhotovenie diela v rozsahu odstavca (odseku) 3.1.tejto zmluvy je nasledovná :

                              
Celková cena                        –               2800,00 €
      

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví .
        Splatnosť faktúr sa dojednáva do 10 dní odo dňa doručenia. 

VII.ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY

7.1.Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy
       a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby diela podľa par.560 a násl. Obchodného zákonníka.
7.3. Záručná doba na poskytnuté práce : 36 mesiacov
7.4. Zistené závady počas záručnej doby budú odstránené do 8 hodín na základe písomného alebo 
       telefonického  vyzvania objednávateľa. 



VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa po jeho dokončení.
8.2. Objednávateľ je povinný ak je dielo bez chýb, prevziať ho po výzve zhotoviteľa do 14 dní.
8.3. Chyby diela ktoré budú zrejmé pri odovzdávaní, musí objednávateľ vytknúť / oznámiť /
       už v zápise o prevzatí.
8.4. Zistené chyby z diela zhotoviteľ odstráni ihneď.

XI. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu dokončenia diela sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť
       objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
9.2. Pri omeškaní objednávateľ so zaplatením faktúr, zaväzuje sa tento zaplatiť zhotoviteľovi
       zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý omeškaný deň.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné predpisy BOZ PO a STN EN ISO
        14 001 a je zodpovedný za všetky  škody  spôsobené nedodržiavaním predpisov, prípadne
         nedbanlivosťou bude znášať v plnej miere.
10.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
         nasledujúcim po dni jej zverejnenia odberateľom
10.4. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
10.5. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. l – výmena oplotenia 
10.6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve
         zhotoviteľ.
 

                                                 
V Žiline , dňa  15.12.2014                                               V Rosine,  dňa  15.12.2014

 

....................................................... ..................................................
        za  objednávateľa za zhotoviteľa
  Mgr.  Viera Fuleková.                                                                             Ladislav Kováč 
             riaditeľka



Príloha č. 1
Objekt: Harmónia - Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych 
služieb Žilina 
Republiky 22, 010 01  Žilina

Výmena  oplotenia     1 ks                  2800,00 €


