ZMLUVA O DODÁVKE PRÁC
Zmluvné strany:
DODÁVATEĽ :
IČO
DIČ
Banka
Číslo účtu

Horváth Vojtech-HORVÁTH B. – maliar-natierač
930 10 Dolný Štál, Slnečná 602
:
35285613
:
1026804504
:
:

OBJEDNÁVATEĽ

:

Obec Dolný Štál
Obecný úrad
Ul.Mateja Korvína 676/2
930 10 Dolný Štál
IČO: 00305430, DIČ: 2021002104
Článok I.
PREDMET PLNENIA ZMLUVY

1.1 Predmetom plnenia tejto Zmluvy o dodávke prác je vykonanie maliarskych a natieračských prác
v Obvodnom zdravotnom stredisku Dolný Štál.
1.2 . Rozsah vykonaných je popísaný v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy
1.3 Miesto realizácie . ObZS Dolný Štál
Článok II.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
2.1. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať objednané práce riadne v súlade s normou predpísanou
výrobcom .
2.2. Zhotoviteľ poskytuje následovnú záruku na dielo : 2 roky.
2.3. Objednávateľ sa zaväzuje priestory vyprázdniť a povrch pred pokládkou zabezpečiť suchý a
očistený.
2.4. V prípade, že si objednávateľ nesplní svoju povinnosť podľa Článku II. bod 2.4 tejto zmluvy, je
zhotoviteľ oprávnený neposkytnúť záruku podľa Článku II. bodu 2.2 tejto zmluvy.
2.5. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s nedostatkami
zistenými pri obhliadke.
2.6. Zhotoviteľ nie je taktiež zodpovedný za škody vzniknuté skrytými nedostatkami stavby miesta
realizácie diela (napr. zlá izolácia stavby, praskanie ).
Článok III.
CENA ZA VYKONANÉ PRÁCE
Článok IV.
PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1 Cena za vykonané práce je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a cenovej
ponuky dodávateľa:
Zubná ambulancia............................................................. 374,05 €
Ambulancia praktického lekára pre dospelých ................ 399.90 €
Spoločné sociálne miestnosti ...............................................45,00 €
Gynekologická ambulancia ................................................810,00 €
Lekáreň ......................................................................... 731,80 €
Spolu za maliarske a natieračské práce: ........................ 2360,75 €

Dodávateľ nie je platcom DPH.
4.3 Objednávateľ sa zaväzuje doplatiť dodávateľovi za vykonané práce najneskôr do 15 dní od
prevzatia podľa jednotlivých ambulancií.
4.4 Pri nedodržaní platobných podmienok si dodávateľ vyhradzuje právo vymáhania úrokov
z omeškania vo výške 0,5% za každý omeškaný deň od dňa splatnosti.
4.5 Pri nedodržaní termínu dodávateľa diela si objednávateľ právo vymáhania úrokov z omeškania vo
výške 0,5% za každý omeškaný deň.
Článok V.
LEHOTA VYKONANIA DIELA
5.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že práce na stomatologickej a gynekologickej ambulancii začne realizovať
ihneď po podpísaní zmluvy.
5.2. Termín začatia prác v ambulancii praktického lekára pre dospelých a v lekárni sa dohodne
objednávateľom v dodatku. Termín bude prispôsobený ostatným možným stavebným prácam
(výmena okien).
Ak v týchto miestnostiach bude možnosť začať s dodávkou prác viac ako 6 mesiacov po
podpísaní zmluvy, dodávateľ je oprávnený prepracovať cenovú ponuku.
Ak by bolo zvýšenie ceny viac ako 10 % oproti pôvodnej cenovej ponuky, odberateľ môže
odstúpiť od tejto zmluvy.
5.3 Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať práce podľa jednotlivých ambulancií nasledovne.:
1. stomatológia : do 10.09.2011
2. gynekológia: do 30.09.2011
3. ambulancia praktického lekára pre dospelých – podľa dohody dodatkom
4. lekáreň - podľa dohody dodatkom
5. O preberaní objednaných prác sa píše protokol.
Článok VI.
ĎAĽŠIE PODMIENKY ZMLUVY
6.1 Práce naviac budú riešené dodatkom zmluvy s novým termínom ukončenia a kvantifikáciou
nákladov, o ktoré bude cena navýšená. Práce naviac musia byť obojstranne odsúhlasené.
6.2 Nedostatky, ktoré sa vyskytnú pri odovzdaní budú ihneď odstránené.
Článok VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Ostatné vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a spravuje
sa slovenským právom.
Akékoľvek zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve, je možné vykonať len písomne, ak zmluva
samotná nestanoví pre konkrétny prípad inú reguláciu.
Zmluvu je možné meniť len písomne po vzájomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami.
Platnosť tejto Zmluvy o dielo nadobúda dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Táto Zmluva o dielo je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po jednom
exemplári.
Zmluvné strany prehlasujú, že si text tejto Zmluvy o dielo riadne prečítali, jeho obsahu plne
porozumeli, súhlasia s ním a že toto je prejav ich slobodnej a vážnej vôle, čo potvrdzujú podpismi.
V Dolnom Štále, dňa. ................................
–––––––––––––––––––––––Objednávateľ

––––––––––––––––––––––
Zhotoviteľ

