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ZMLUVA  O  DIELO č.01/2011

uzatvorená podľa
§ 536 a následných Obchodného zákonníka v platnom znení

I. 
Zmluvné strany

1.1 OBJEDNÁVATEĽ         :       Mesto Stará Turá                  
      ul. SNP 1

                  916 01 Stará Turá
      štatutárny zástupca :Ing, Ján Kišš - primátor
      vo veciach technických : Ing. Emil Vlado
      IČO : 312 002
      DIČ : 2020381990
      Bankové spojenie : VÚB Trenčín
      číslo účtu  : 200622-202/0200
      ( ďalej len objednávateľ )

1.2. ZHOTOVITEĽ                 EMOP – Vladimír Juriga
    Riadok 88
    908 71 Moravský Svätý Ján     

                                                   IČO :335 229 61
                                                   IČ DPH :SK1020300127         
                                                   Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s.
                                                   Číslo účtu  :6891510000/1111                

     ( ďalej len zhotoviteľ )

II.
Východiskové údaje

2.1. Názov stavby /diela/: Obnova a rekonštrukcia  Domu kultúry Javorina na Ul. M.R. 
Štefánika Stará Turá – dodávka a montáž elektroinštalácie.

III. 
Predmet zmluvy

3.1  Predmetom tejto zmluvy je dodávka materiálu, špecifického materiálu a montážnych prác, 
revízie a skúšok na umelom osvetlení, silnoprúdových rozvodoch na diele :

         Obnova a rekonštrukcia  Domu kultúry Javorina na Ul. M.R. Štefánika Stará Turá .

3.2. Zhotoviteľ sa  zaväzuje zhotoviť a dodať pre objednávateľa predmet zmluvy v súlade 
s predloženou cenovou ponukou, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť   
     a nebezpečenstvo.

3.4.Vybudované dielo v rozsahu bodu 3.1. bude mať akostné a technické ukazovatele v zmysle 
platných predpisov a technických noriem.  
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IV.
Doba plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu tejto zmluvy do  konca marca 2011.

4.2.Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez zbytočného odkladu prevziať a zaplatiť za  
      jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 

V.
Cena.

5.1.Dohodnutá cena diela v celom rozsahu podľa článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky MF č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zmluvná cena je konečná. 
Stavebné dielo bude zhotoviteľom vykonané v ponúknutej cene a v požadovanej kvalite. Cena 
je určená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa takto :

     
      cena diela bez  DPH                            15 .287,76 €
                      20 % DPH                              3.057,51 €

     cena diela spolu                                  18 345,27 €

VI.
Podmienky pre fakturáciu a platenie

  
6.1. Podkladom pre úhradu ceny uvedenej v bode  V. tejto zmluvy bude faktúra vystavená po 

splnení dodávky diela. Faktúrované budú len skutočne dodané a zabudované zariadenia aj časti 
diela zrealizovaného podľa predmetu plnenia dojednaného v tejto zmluve.

6.2. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od doručenia riadne vystaveného protokolu a faktúry 
potvrdeného odberateľom. Platba bude vykonaná prevodným príkazom na základe zmluvy a 
položkovitého rozpočtu.

VII.
Miesto plnenia a spôsob plnenia

7.1. Miestom plnenia je Dom kultúry Javorina na Ul. M.R. Štefánika Stará Turá .   
       
7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné
       náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

6.4.Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na  zhotovenie 
diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela  objednávateľom.

6.5.Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovenie diela povereným stavebným dozorom    
        Ing. Emilom Vladom.
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VIII.
Záručná doba .

 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy je zhotovený v požadovanom 
rozsahu v súlade s predloženou cenovou ponukou  a že počas záručnej doby bude mať 
vlastnosti dohodnuté  v tejto zmluve.

7.2. Záručná doba na práce a materiál je v trvaní  60 mesiacov.  Záruka začne plynúť v deň    
       prevzatia diela objednávateľom.

7.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela , že počas záručnej doby má objednávateľ    
právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady v čo najkratšom čase.

7.4.Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle bodu  
      7.2 a 7.3. do 5 dní odo  dňa  uplatnenia oprávnenej reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom    
     technicky možnom čase.

7.5. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné    
       vady odstraňovať.

IX.
Iné dojednania . 

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. Zhotoviteľ  počas prác na zhotovení diela v celom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie 
predpisov na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a protipožiarnych  predpisov. 

        
X.

Záverečné ustanovenia .

10.1. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, po podpise obdrží objednávateľ 2   
         vyhotovenia,  zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

10.2. Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy zmluvných strán
        Obchodným zákonníkom.

10.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nastáva v súlade s § 47a ods. 1, zák. č. 40/1964 Zb. Obč. zákonníka v znení neskorších 
predpisov, s poukazom na § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v znení neskorších predpisov, nasledujúci deň po dni jej zverejnenia.

 V Starej Turej, dňa .............................         V Moravskom Svätom Jáne, dňa.....................
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                Ing. Ján Kišš - primátor                               Vladimír Juriga – EMOP
  ---------------------------------                  -------------------------------

                          odjednávateľ                                                     zhotoviteľ




