
ZMLUVA O DIELO číslo 5/2018
Uzavretá podľa § 536 a násled.zákona č.513/1991 Zb. /Obchodného zákona/

PREAMBULA

I.ZMLUVNÉSTRANY

1.1. Zhotoviteľ: Gazmont s.r.o 013 62 Veľké Rovné č.S88
Štatutárny orgán:
Zástupca k rokovaniam o veciach:
a) technických: Jozef Guláš
b) zmluvných: Jozef Guláš
DIČ: 36819085
IČ DPH SK2022429068
Bankové spojenie:
Tel:
Fax

E-mail:
Zapísaný spis číslo:

Poštová banka, a.s. pobočka Žilina č.ú.:2029178116500
041/5582376
041/5582376
gazmont sro@ gmail .com
ŽO- 95/06466/000 ž.r.č.: 6625/95 OÚ Žilina

Objednávateľ: Mesto Bytča
Štatutárny orgán:

Zástupca k rokovaniam vo veciach:
a) zmluvných: p.Ing.Miroslav Minárčik
b) technických p.Ing Drgoňa p, Horvát
IČO OO 321 192 DIČ 2020 626 399
Bankové spojenie: DEXIA BANKA SLOVÁKIA, a. s
č.ú. SK12 02000000000023525432
Tel: 0905 939990
Fax: 041/5073927

l:
II. PREDMET A ROZSAH PLNENIA ZMLUVY

Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s ustanoveniami 536-545 Obch.zák. vyhotoviť pre
Objednávateľa dielo: Montáž plynifikacia a Ustredného vykurovania na Požiarnej
Zbrojnici Hrabové Rozsah plnenia je presne vymedzený a špecifikovaný v zmysle zadávacích
podkladov a projektovevej dokumentácie

III. ČAS PLNENIA

Termín zahájenia 8,9-2018
Termín ukončenia 30,9.2018



IV. CENA ZA DIELO

Cena za dielo bude vytvorená zo skutkovej faktúry zhotoviteľa, podľa ním skutočne
zrealizovaných prác a dodávok v zmysle požiadaviek objednávateľa a vzájomného
odsúhlasenia zmluvných strán.
Ponuková cena 9360,1 eur bez DPH
20% DPH 1872,02 eur
celková cena 11232,64 eur s DPH
V. PLATOBNÉ PODMIENKY

Objednavatel uhradí fakturu vo výške 11232,64eur s DPH v lehote splatnosti po odovzdaníí
všetkých dokladov.,potrebných ku spustení do prevadzky UK

VI. PRÁ VA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo v dohodnutom čase.

Pritom postupuje samostatne. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním diela aj inú osobu,
jeho zodpovednosť za vykonanie diela tým nie je dotknutá.

Objednávateľ je oprávnený v priebehu vykonávania diela usmerňovať zhotoviteľa
pokynmi na vykonanie diela a zhotoviteľ sa zaväzuje takéto pokyny plniť.

Povinnosti objednávateľa vo vzťahu k veciam určeným na vykonanie diela sa riadia
Ust.539 a nás!. Obch. zákonníka. Objednávateľje oprávnený kontrolovať zhotovenie
diela a domáhať sa, aby zhotoviteľa odstránil prípadné vady spôsobené nesprávnym
vykonaním diela.
Stanovisko vymedzené projektom odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi.

Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním
objednávateľovi v súlade s ust. 554 a nasl. Obch. zákonníka. O odovzdaní a prevzatí diela
spíšu zmluvné strany zápisnicu, ktorú potvrdia podpismi. Vady diela zrejmé pri odovzdaní,
musia byť uvedené v zápisnici. K odovzdaniu diela pripraví zhotoviteľ všetky príslušné
doklady / atesty, revízne správy/.

VI. OSOBITNÉ UJEDNANIA

Záručná dobaje stanovená na 24 mesiacov po ukončení a odovzdaní diela, počas ktorej sa
zhotoviteľ zaväzuje opraviť vzniknuté chybyna ním zrealizovanom objekte.

VII. STAVEBNÝ DENNÍK

Po dobu výstavby povedie zhotoviteľ stavebný denník v zákonom stanovenom rozsahu.

Zápisom do stavebného denníka je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa k prevzatiu
neskoršie zakrytých prác..



VIII. VLASTNÍCKE PRÁvo A ŠKODA

Vlastníkom zhotovenej veci je zhotoviteľ, ktorý znáša aj nebezpečenstvo škody na
zhotovovanej veci.
Pokiaľ dôjde k poškodeniu prác zhotoviteľa pred ich odovzdaním uhradí škodu ten, kto ju
spôsobí.
Pokiaľ svojou činnosťou zhotoviteľ poškodí objednávateľa, potom zhotoviteľ uhradí škodu
objednávateľovi v celej výške.

Odovzdaním a prevzatím diela prechádza vlastníctvo diela na objednávateľa.

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

Ak zhotoviteľ nedodrží termín plnenia stanovený touto zmluvou, uhradí objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania.

Akje objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry za dielo, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Ak zhotoviteľ dodá dielo s vadou, je povinný vadu bezodkladne odstrániť. V prípade následne
zistených vád nastúpi po písomnom upozornení do 14 dní k ich odstráneniu. V prípade
závažnej vady ju odstráni ihneď. Ak tak neučiní, uhradí náklady spojené s odstránením vád.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia ustanoveniami platných právnych
predpisov.
Zmeny a dodatky zmluvy možno uskutočniť po dohode obidvoch zmluvných strán.
Zmluva bola vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu. Zmluvné
strany obdržia po 2 rovnopise.
Po prečítaní obsahu tejto zmluvy ju zmluvné strany na znak súhlasu podpisujú.

V Bytči dňa: 3.9.2018 Veľké Rovné dňa 3,9,2018-

Objednavatel MU v zastupení Zhotoviteľ Gazmont s,r,o V,Rovné

Ing. Miroslav Minárčik primator mesta v zastupení Jozef Guláš
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