ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa ust. §536 a nasl. Obchodného zákonníka
zmien a predpisov

Č.

513/1991 Zb. v znení neskorších

l. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obec Orechov á Potôň
Orechová Potôň č.281
93002
IČO: 00305669
Zastúpený: Ing.Szilárd Gálfy

Zhotoviteľ:

MGAS S.r.o.
Októbrová 15A/4981
929 O l Dunajská Streda
IČO: 46723471
Zastúpený: Gabriel Katona

II. PREDMET ZMLUVY

l.
Zhotoviteľ
sa zaväzuje zrealizovať
pre objednávateľa
dodávku a montáž
vyregulovania vykurovacieho systemu kultúrneho domu v Orechovej Potôni podľa cenovej
ponuky č.137/2013 zo dňa 08.l1.2013, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy o dielo ( ďalej len
ZoD).
Použitý materiál na vyhotovenie uvedeného predmetu diela bol vopred prekonzultovaný s
objednávateľom a zhotoviteľom projektovej dokumentácie.
2.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo komplexne v zmysle bodu Č. 1 a pri plnení
predmetu bude postupovať s odbornou starostlivosťou, vo vlastnom mene, na vlastnú
zodpovednosť a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase.
3.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri vykonávaní diela predpisy a príslušné
technické normy v zmysle platných právnych predpisov, vyplývajúce z povahy vykonávanej
práce.
4.
Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade s touto ZoD prevezme a
zaplatí dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto ZoD a poskytne
zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.
5.
Objednávateľ
prevezme dielo v zmysle tejto ZoD preberacím
protokolom
podpísaným zhotoviteľom a objednávateľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými
stranami sa považuje za deň odovzdania diela.

III. TERMÍN PLNENIA

1.
2.

3.

Zhotoviteľ nastúpi na vykonanie diela 06.12.2013.
Termín ukončenia diela : 08.12.2013.
Termín ukončenia diela je podmienený pripravenosťou
ktoráje predmetom tejto zmluvy.

stavby na vykonanie diela,

Zhotoviteľ odovzdá dielo preberacím protokolom.

N. CENA ZA DIELO

l.
2.

Cena dielaje stanovená na základe cenovej ponuky č.137/2013 zo dňa 08.1l.2013

na

9360,60 Eur, slovom deväťtisíctristošesťdesiat Eur šesťdesiat centov s DPH.
Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny dielaje možná:
pri zmene rozsahu dohodnutých naviac prác, ktorých potreba vznikla počas
uskutočnenia prác a nebolo ich možné predvídať v čase uzavretia tejto ZoD a
ktoré neboli obsiahnuté v priloženom prehl'ade rozpočtových nákladov
pri objednaní naviac prác podľa požiadavky objednávatel'a
druhom a cenou materiálu naviac oproti dohodnutej cene odsúhlasenej medzi
zhotoviteľom a objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný ihneď vyhotoviť súpis
prác a dodávok s ocenením a predložiť ho objednávateľovi na schválenie.
Objednávateľ sa musí k nim vyjadriť do 2 pracovných dní od predloženia.
zlmuvné strany uzatvoria písomný dodatok k ZoD do 7 pracovných dní po
predložení návrhu zhotoviteľa.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

l.
Objednávateľ zaplatí za zhotovené dielo dohodnutú sumu vo výške 9360,60 EUR s
DPH formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ.
Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Vo faktúre musí byť vyšpecifikovaný použitý materiál a zvlášť práca.

2.
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou peňažného záväzku alebo jeho časti
je povinný zaplatiť zhotovitel'ovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za
každý začatý deň omeškania.

3.
Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý začatý deň omeškania.

4.
Pokiaľ zhotoviteľ odstúpi od zmluvy je povinný uhradiť objednávatel'ovi
ktoré vznikli v priebehu plnenia záväzku. Toto platí aj pre objednávateľa.

náklady,

VI. ĎALŠIE DOJEDNANIA

1.
Objednávateľ sa zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spoluprácu
so zhotoviteľom, pri realizácii dohodnutého diela podľa tejto ZoD.
2.
Objednávateľ zabezpečí pripravenosť objektu tak, aby zhotoviteľ mohol dielo a jeho
časti zhotoviť v dohodnutom termíne.
3.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa vyskytnú udalosti, ktoré jednému alebo obom
zmluvným partnerom čiastočne alebo úplne znemožnia plnenie ich povinností podľa tejto
ZoD, sú povinní sa o tomto bez zbytočného odkladu informovať a spoločne podniknúť kroky
k ich prekonaniu.
Nesplnenie tejto povinnosti zakladá právo na náhradu škody pre tú zmluvnú stranu, ktorá sa
porušenia ZoD v tomto bode nedopustila.

VII. ZÁRUKA A VADY DIELA

1.
Zhotovitel' poskytuje na predmet diela záruku 24 mesiacov, na zabudované spotrebiče
(zariadenia) podľa výrobcom uvedených podmienok v záručnom liste. Záručná doba na dielo
podľa tejto zmluvy začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho protokolu.
2.
Prípadné závady a nedostatky tohto diela budú uvedené v odovzdávajúcom protokole
a tieto sa zhotovitel' zaväzuje odstrániť v čo najkratšom možnom termíne.
3.
Prípadné oprávnené žiadosti o záručné opravy musia byť podané písomnou formou
alebo telefonicky a zhotoviteľ sa zaväzuje ich odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr
však do 30 dní od ich oznámenia objednávatel'om. Záručná doba na reklamovanú čast
predmetu diela sa predlžuje o dobu od uplatnenia oprávnenej reklamácie po odstránenie
závady.
4.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v čase jeho odovzdania, ďalej zodpovedá za
vady, ktoré vznikli po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
5.
Zhotovitel' nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych
podkladov poskytnutých objednávatel'om pri tvorbe objednávky diela.
6.
Záruka sa nevzťahuje na prípady VIS MAIOR, resp. úmyselné poškodenie
pracovníkov objednávatel'a a tretích osôb.

VIII. ZMENA ZÁVÄZKU
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

l.
Zmluvné strany môžu od ZoD odstúpiť alebo požadovať zmenu ZoD za podmienok
uvedených v Obchodnom zákonníku.
2.
Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od ZoD, má právo požadovať od
druhej strany náhradu škody ( okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc) a úhradu
všetkých s tým súvisiacich nákladov.
3.
Odstúpenie od ZoD musí byť druhej zmluvnej strane oznámená písomne. Odstúpenie
od tejto ZoD je účinné ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení ZoD. Pre určenie lehoty je
rozhodujúci datum poštovej pečiatky odoslania oznámenia. Ak nie je preukázaný opak, platí,
že písomnosť sa považuje za doručen ú v nasledujúci pracovný deň po jej podaní na pošte.
4.
V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele z dôvodu na strane
objednávateľa, zhotoviteľ bude fakturovať práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od
ZoD podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

l.
Zmluvné strany sa dohodli, že pípadné spory budú riešiť najprv dohodou. Ak nedôjde
k doriešeniu veci formou dohody a zmieru, má ktorákoľvek strana právo sa obrátiť na
príslušný súd.
2.
Prípadné zmeny, ktoré nastanú počas platnosti tejto ZoD, budú predmetom ďalšieho
jednania zmluvných strán a budú riešené písomným dodatkom k ZoD, ktorý musí byť
podpísaný oboma zmluvnými stranami a stane sa neoddeliteľnou súčasťou.
3.
Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch právne rovnocenných vyhotoveniach, po
jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán.
4.
Zmluvné strany si ZoD prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy
vole sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni a ani
inak za nápadne nevýhodných podmienok, čo na znak súhlasu s jej obsahom potvrdzujú
svojimi vlastnoručnýrni podpismi.
5.
Táto ZoD nadobúda platnosť dňom podpisu
zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po zverejnení.

oprávnenými

zástupcami

oboch

Príloha: Cenová ponuka č.l3 7/2013

V Orechovej Potôni, 05.12.2013
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