
zmluva o dielo

Uzafuorená podl'a § 536 a nasl, Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

l, Zmluvné strany

Objednávatel': Obec Čakajovce
Obecný_úrad
95í 43 Cakajovce 58

V zastúpení: Milan Greguš - starosta obce
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.

Císlo účtu : 08053'16002/5600
lČ0 : 00307807
DlČ: 2021a62692

Zhotovitel': lng. liuboš Bíro B&B,95í 43 Čakajovce ě.207
V zastúpeni: lng. [uboš Bíro - konatel'

Bankové spojenie : ČSOS banka
|BAN : SK74 7500 0000 0040 07922508
tčo : 37 449 222
lČ DPH : SK1020100741

ll. Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavázuje vykonať pre objednávatel'a dielo ,,Autobusové zastávky", v obci Čakajovce
podl'a ponuky, Presné počty, montážapráce budú tvoriť prilohu tejto zmluvy.

lll. Termín plnenia

Podl'a podmienok v mesiaci október 2017, Najneskór však do 30,novembra2017.
Zahájenie prác : Do troch dníod prebratia staveniska
Ukončenie prác : Do jedného mesiaca od zahájenia prác

Predpokladaná doba realizácie diela : Max. 1 mesiac

lV. Miesto plnenia
Obec Čakajovce

V. Dohodnutá cena

Cena za dielo bez DPH : 6 533,33 €
DPH: 1306,67€
Cena celkom : 7 840,00 €



Vl. Platobné a fakturačné podmienky

í. Predmet obstarávania bude realizovaný bez zálohovej platby,

2. Splatnosť faktúry je dohodnutá na 14 dní od doručenia faktúry.

3. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok,

4. Obstarávatel'požaduje od zhotovitel'a písomné vyzvanie na prevzatie prác, ktoré budú d'alším

pracovným postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Obstarávatel'bude zároveň vyzvaný

telefonicky.
5. V cene predmetu zmluvy sú zahrnuté všetky práce a dodávky požadované podmienkami a podkladmi

na výber zhotovitel'a ( zadanie ).

6, Obstarávatel'si vyhradzuje právg neprevziať predmet obsiarávania od zhotovitel'a v prípade, že
nebude zrealizovaný v dohodnutom rozsahu a kvalite,

7. V prípade omeškania s plnením predmetu obstarávania je zhotovitel' povinný zaplatiť obstarávateíovi

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z omeškanej ceny diela bez DPH, zakaždý deň omeškania.

vll. povin nosti zhotovitel'a

1. Zhotovitel'sa zavázuje vykonať dielo v zmysle dohodnutých podmienok a platných predpisov.

2. Zhotovitel' je pri odovzdávani predmetu obstarania povinný predložiť obstarávateíovi certifikáty od

použitých materiálov a zariadení.
3. Zhotovitel' je počas záručnej doby povinný po písomnom oznámení obstarávatel'a reagovať na

prípadné reklamované ( skryté ) vady a to do 30 dní od obdžania oznámenia,

4. Zhotovitel'sa zavázuje udžiavať na stavenisku poriadok.

5. Zhotovitel'zodpovedá za dodžanie bezpečnostných predpisov a požiarnej ochrany, zodpovedá za
prípadné škody vzniknuté znečistením životného prostredia.

6. Zhotovitel' zabezpečí zneškodnenie všetkých vzniknutých odpadov v súlade so zákonom ě,22312001

Zb. o odpadoch, u oprávnených poskytovatel'ov takejto služby.

VlIl. Povinnosti objednávatelh

1, Objednávatel'výkony prác, uvedené v bode 2. tejto zmluve, preberie na základe preberacieho

protokolu.

2. Objednávatel'sa zavázuje sprístupniť priestory zhotovitel'ovi pre účely vyhotovenia prác,

lX. Všeobecné dodacie podmienky

1.Záručnádoba týkajúca sa diela začina plynúť prevzatím diela objednávatel'om aje24 mesiacov.

2. Zhotovitel'nezodpovedá za prípadné poškodenia diela treťou osobou po odovzdanidiela.

. záverečné ustanovenie

Akékol'vek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záuázné iba vtedy, ak sú
vyhotovené v pisomnej podobe ako dodatok zmluvy a obojstranne podpisané,

Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.

Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorych každý má platnosť originálu, zhotovitel'

dostane jeden exemplár a objednávatel'dostane dva exempláre.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a jej zverejnením

v zmysle platných právnych predpisov,
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Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že
obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vóli, ju podpísali.

V Čakajovciach, dňa 06.10.2017

zhotovitel'

lng. [uboš Bíro
konatel' spoločnosti

Objednávatel'

/

/

Milan


