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Zmluva o dielo
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ Stredná odborná škola, Bzinská 11,
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Bankové spojenie : Dexia Banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu : 7320476210/5600
IČO : 00161403
Daň. Reg. Číslo : 2021091215
Osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvných : Mgr. Peter Rebro
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických : Ing. Fedor Novomeský

            Tel., fax.                              : 0327465111, 0327465123

1.2 Objednávateľ: Igor Velický - DAVSTAV
So sídlom : Rázusova 4214/5

036 01 Martin
Bankové spojenie : Tatra banka, a. s.
Číslo účtu : 2922853404/1100
IČO : 46107886
Daň. reg. číslo : 1079546281
Osoba oprávnená jednať vo veciach zmluvných : Igor Velický
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických : Igor Velický

II. PREDMET ZMLUVY

Výmena dažďových vpustí

III. PRÁVNY PREDPIS

Zmluva je uzavretá podľa § 536 a následného zákona č. 513/1991 Zb.

IV. ČAS A MIESTO PLNENIA

4.1. Termín ukončenia prác je 10. 06. 2011
4.2.Miestom plnenia je SOŠ Bzinská 11.
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V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za predmet zmluvy špecifikovaný v odst. II
a priloženom rozpočte na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.
5.2. V prípade nerealizovania stavby alebo nerealizovania časti stavby sa nebude faktúrovať
vôbec.
5.3. Cena tohto diela je podľa zmluvy konečná a zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo
v požadovanej kvalite a v ponúknutej cene.

Cena spolu s DPH: 989,80 EUR

VI. PRÁVNE VZŤAHY A DÓSLEDKY NEPLNENIA ZMLUVY

6.1. Ak nedôjde z akýchkoľvek dôvodov k splneniu povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy
v dohodnutej lehote /ďalej iba oneskorené plnenie/, zhotoviteľ je povinný zaplatiť v článku
VII. uvedenú zmluvnú pokutu.
6.2. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú objednávateľom v zmysle
tohto článku zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia.
6.3. Objednávateľ je oprávnený okrem zmluvnej pokuty požadovať aj náhradu škody za
porušenie danej zmluvnej povinnosti, ak výška škody prevyšuje dohodnutú zmluvnú pokutu.

VII. ZMLUVNÉ POKUTY

7.1. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane
objednávateľa, je povinný tento zaplatiť zhotoviteľovi sankciu, rovnajúcu sa nákladom účelne
vynaloženým na splnenie  tejto zmluvy jednotlivých zariadení.
7.2. V prípade oneskorenej úhrady faktúry po lehote jej splatnosti môže uplatniť zhotoviteľ
u objednávateľa za každý deň omeškania sankciu rovnajúcu sa 0,05% z fakturovanej čiastky.
7.3. Za každý deň omeškania dodávky z preukázanej viny zhotoviteľa môže uplatniť
objednávateľ voči zhotoviteľovi sankciu 0,05% z nerealizovanej, resp. nefunkčnej časti
dodávky.

VIII. NÁHRADA ŠKODY

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá podľa platných predpisov za škody spôsobené pri realizácii diela,
pokiaľ boli spôsobené z jeho viny.
8.2. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti zmluve.
8.3. Chybou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, platnými právnymi
predpismi, platnými technickými normami, technologickými postupmi a zmluvy.
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IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov,
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
9.2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená navrhnúť dodatok k tejto zmluve. Dodatky
sa poradovo číslujú a zasielajú druhej strane v piatich vyhotoveniach.
9.3. Zmluva je uzavretá okamihom podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných
strán.
9.4. Ak nie je v tejto zmluve dojednané inak, platia ustanovenia Obchodného zákonníka
v plnom rozsahu.
9.5. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ aj objednávateľ
dostanú jedno vyhotovenie.

V Novom Meste nad Váhom dňa 26. 05. 2011

.................................................... .......................................................
    Zhotoviteľ      Objednávateľ


