č. zmluvy 33/2013

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
1. Zhotoviteľ:
1.1. Obchodné meno
AMPEX DESIGN FLOORING, s.r.o.
1.2. Sídlo:
Štefánikova ul. č. 18 ,066 01 Humenné
1.3. oprávnený konať v mene spoločnosti: (meno) – konateľ Peter Ďurian
1.4. IČO:
45502510
1.5. IČ DPH:
SK2023054506
1.6. zapísaný v
OR SR, odd. Sro, Vložka č. 22867/P
(ďalej ako „zhotoviteľ“)
2. Objednávateľ:
2.1 Obchodné meno
2.2 Sídlo:
2.3 Zastúpené:
2.4 IČO:
2.5 Bankové spojenie:
(ďalej ako „objednávateľ“)

Zariadenie pre seniorov Náruč
080 01 Prešov, Veselá ul. č. 1
PhDr. Jozefom Dobrovičom - riaditeľom
00692000
ČSOB, a.s. č, účtu: 4008611090/7500

ďalej spolu ako „Zmluvné strany“
1

Predmet zmluvy

1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej ponuky a výsledkov verejného
obstarávania na predmet obstarávania: „Oprava poškodených podlahových krytín na
chodbách v I. nadzemnom podlaží pavilónov A a B.“ Presný popis diela je obsahom
cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu zmluvy.
1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky
spôsobilých pracovníkov a materiál na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto
zmluvy a odovzdá dielo v požadovanej kvalite.
2
2.1

2.2
2.3

Vykonanie diela

Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v
zmysle bodu 1 tejto zmluvy s termínom začatia plnenia nasledujúci deň po podpísaní
zmluvy oboma zmluvnými stranami, a s termínom ukončenia plnenia do 06.12.2013.
Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa a cenovej
ponuky, ktorá tvorí prílohou tejto zmluvy.
Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol
potrebnú súčinnosť. O prevzatí dokončeného a namontovaného diela musí byť spísaný

2.4

2.5

odovzdávací protokol podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu
protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela. Montáž a
odovzdanie diela objednávateľovi sa uskutoční na adrese: podľa zadania v záhlaví
zmluvy.
Ak sa má riadne vykonanie diela preukázať vykonaním dohodnutých skúšok, považuje
sa vykonanie diela za dokončené až vtedy, keď sa tieto skúšky úspešne vykonali.
Výsledok skúšok sa zachytí v zápisnici podpísanej oboma stranami.
Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na
objednávateľa odovzdaním predmetu diela.
3 Práva a povinnosti objednávateľa

3.1
3.2

3.3

Objednávateľ má právo na včasné a riadne vykonanie diela v súlade s jeho potrebami
a oprávnenými záujmami.
Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak zistí, že zhotoviteľ
vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami je objednávateľ oprávnený
dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil chyby, ktoré vznikli neodborným
vykonaním a dielo vykonal riadnym spôsobom
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu podľa článku V tejto zmluvy a poskytne zhotoviteľovi dojednané
spolupôsobenie.
4

4.1

4.2
4.3

4.4

Práva a povinnosti zhotoviteľa

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácií prác dodrží všeobecné záväzne predpisy,
technické normy, dojednania tejto zmluvy, vrátane dodania potrebného montážneho
materiálu.
Zhotoviteľ je povinný konzultovať s poverenou osobou objednávateľa výber farieb,
akosti, kvality a rozmery dodávaného materiálu.
Zhotoviteľ má povinnosť zistiť a definovať prekážky, ktoré by priamo alebo nepriamo
mali vplyv na zhotovenie diela, zabezpečenie materiálu, alebo montáž diela
a oboznámiť o nich objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k
odovzdanému dielu, a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.
5

Cena diela

5.1

Cena za vykonanie diela zhotoviteľom (t. j. cena prác a materiálu) je daná výsledkom
procesu verejného obstarávania a jej výška je 9 527,82 Eur.

5.2

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela. Podkladom
pre úhradu ceny bude faktúra vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy
v zmysle bodu 2.1 so splatnosťou 7 dní odo dňa vystavenia faktúry, a to
bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa, špecifikovaným v záhlaví tejto zmluvy.

6
6.1
6.2
6.3
6.4

Záručná doba

Záručná doba na dielo (materiál a prácu) podľa tejto zmluvy je 5 rokov a začína plynúť
dňom podpisu odovzdávacieho protokolu.
Zhotoviteľ nezodpovedná za vady diela ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych
podkladov poskytnutých objednávateľom pri tvorbe objednávky diela.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu tejto
zmluvy alebo poškodením predmetu zmluva objednávateľom.
Vady zistené a reklamované v záručnej dobe za zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote
10 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.

7
7.1

7.2
7.3

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.
Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej
ceny diela za každý deň prekročenia lehoty stanovenej v bode 6.4 zmluvy.
V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je
objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi penále z omeškania vo výške 0,05%
z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
8

8.1
8.2
8.3

8.4
8.5

Sankcie

Záverečné ustanovenia

Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku
k zmluve a musia byť podpísané obidvoma stranami.
Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda platnosť dňom podpísania
obidvomi stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovej stránke
objednávateľa.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží po jednom.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy
vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité. Súhlas potvrdzujú svojimi podpismi.
V Prešove, dňa 28.11.2013

Peter Ďurian
za zhotoviteľa

PhDr. Jozef Dobrovič
za objednávateľa

