ZMLUVA O DIELO
na realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
Čl. 1. Zmluvné strany
1.1 Zhotoviteľ:
Stanislav Chromek, rod. č.: 801223/8278
Sídlo: 985 45 Látky 146
IČO: 44 256 906, DIČ: 1044646713, Neplatič DPH
Číslo živ. reg. : 670-17436
Bankové spojenie: Slsp, a.s., IBAN: SK40 0900 0000 0004 0315 1428
1.2 Objednávateľ:
Obec Látky
Zastúpená starostom obce Bc. Ľubomírom Bahledom
Obecný úrad v Látkach, 985 45 Látky 36
IČO: 00 316 148, DIČ: 2021237108, Neplatič DPH
Bankové spojenie: VÚB, a.s., IBAN: SK61 0200 0000 0000 1802 1352
Čl. 2. Predmet zmluvy:
2.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vyhodnotenia cenovej ponuky dňa 28.6.2017, ktorá bola
vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia, v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve
pre objednávateľa vykoná „Rekonštrukciu interiéru MŠ Látky“ a „Dodávku, demontáž a montáž
plastových okien„. Cenová ponuka je súčasťou zmluvy.
2.2
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu
a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.
2.3.
Predmetom zmluvy je dodávka materiálu, penetrácia stien, sieťkovanie a stierkovanie priestorov
materskej školy a školskej jedálne. Vecou rekonštrukcie bude aj demontáž radiátorov, ich náter
a spätná montáž, výmena ventilov, náter potrubia.
2.4.
Predmetom zmluvy je dodávka, demontáž a montáž plastových okien v zmysle cenovej ponuky od fi.
V.K.PLAST zo dňa 7. 6. 2017.
Čl. 3. Ďalší záväzok zhotoviteľa
3.1
Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto
zmluvy.
Čl. 4. Čas plnenia
4.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1 a 3.1, tejto zmluvy v
termíne:
Začiatok rekonštrukcie: 04. 07. 2017 - Ukončenie rekonštrukcie: 20. 08. 2017
4.2
Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia: Materská škola Látky a Školská jedáleň pri ZŠ Látky,
985 45 Látky č. 51
Čl. 5. Spolupôsobenie objednávateľa
5.1
Zhotoviteľ pri rekonštrukčných prácach dodrží Vyhlášku č. 532/2002 Z. z. o všeobecno-technických
požiadavkách na výstavbu ako aj všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutej časti
priestorov budovy v mieste plnenia.
5.2
Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v
sprístupnení priestorov k prevedeniu rekonštrukcie. Pre prípad spolupôsobenia, ktoré objednávateľ
nemôže poskytnúť vlastnými silami, dohodnú zmluvné strany osobitnú lehotu.
5.3
Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických vád.

Čl. 6. Cena a platobné podmienky
6.1
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – Rekonštrukcia interiéru MŠ v rozsahu čl. 2, ods. 2.3 je
spracovaná v súlade so zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách.
Cena predmetu diela : 7 457,55 Eur
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – Dodávka, demontáž a montáž plastových okien,
v rozsahu čl. 2, ods. 2.4 je v zmysle predloženej cenovej ponuky č. 006-125 zo dňa 7. 6. 2017, od fi.
V.K.PLAST.
Cena predmetu diela : 3 608,80 Eur
Cena zmluvy o dielo celkom: 11 066,35 Eur
Slovom: Jedenásťtisícšesťdesiatšesť Eur Tridsaťpäť Centov.
6.2
Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy v
zmysle bodu 4.1. Faktúra bude splatná do 7 dní od jej odoslania objednávateľovi. Objednávateľ sa
dohodol so zhotoviteľom na poskytnutí zálohy- predfaktúry vo výške 5 000 Eur (slovom:Päťtisíc Eur).
Čl. 7. Zodpovednosť za vady, záruka
7.1
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.
7.2
Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady
vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
7.3
Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť,
prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
7.4
Záručná doba je 2 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.5
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie (závady diela) bez zbytočného
odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie.
Čl. 8. Zmluvné pokuty
8.1
Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu
vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
8.2
Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za
každý deň prekročenia lehoty stanovenej v ods. 7.5 zmluvy.
8.3
Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť
zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.
Čl. 9. Záverečné ustanovenia
9.1
Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.
9.2
Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá,
zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.
9.3
Zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie a objednávateľ 2
vyhotovenia.
V Látkach, 03. 07. 2017

_______________________
Za zhotoviteľa:
Stanislav Chromek,v,r,

v Látkach, 03. 07. 2017

_____________________
Za objednávateľa:
Obec Látky
Bc.Ľubomír Bahleda,v.r. starosta

ZÁPIS
o odovzdaní a prevzatí miesta realizácie prác - príloha k Zmluve o dielo zo dňa 03. 07.2017

1. Zhotoviteľ:
Stanislav Chromek, rod. č.: 801223/8278
Sídlo: 985 45 Látky 146
IČO: 44 256 906, DIČ: 1044646713, Neplatič DPH
Číslo živ. reg. : 670-17436
Bankové spojenie: Slsp, a.s., IBAN: SK40 0900 0000 0004 0315 1428
1. Objednávateľ:
Obec Látky
Zastúpená starostom obce Bc. Ľubomírom Bahledom
Obecný úrad v Látkach, 985 45 Látky 36
IČO: 00 316 148, DIČ: 2021237108, Neplatič DPH
Bankové spojenie: VÚB, a.s., IBAN: SK61 0200 0000 0000 1802 1352

Objednávateľ odovzdal a zhotoviteľ prevzal miesto plnenia Zmluvy o dielo na realizáciu prác
rekonštrukciu priestorov:
Materská škola Látky a Školská jedáleň pri ZŠ Látky, 985 45 Látky č. 51
dňom 03. 07. 2017.

V Látkach, 03. 07. 2017

v Látkach, 03. 07. 2017

_______________________
Za zhotoviteľa:
Stanislav Chromek,v,r,

_____________________
Za objednávateľa:
Obec Látky
Bc Ľubomír Bahleda v.r.,
starosta

