Zmluva o dielo č. 05/2020
Zmluvné strany:
objednávateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Štatutárny orgán:

Základná škola s materskou školou
Komenského ulica 587/15, Poprad, 058 01 Poprad
37 876 911
202 167 16 52
SK87 0200 0000 0017 3896 9955
1738969955/0200
Mgr. Monika Strnková, štatutár organizácie

(ďalej len „objednávateľ")
a
zhotovíte!':

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Registrácia:
Bankové spojenie:

Priority Partners s.r.o.
Rastislavova 3488/22, 058 01 Poprad
52 293 963
2120969367
Číslo obeh. registra: 37984/P
SK45 0200 0000 0040 8726 1753

Číslo účtu:

4087261753/0200

Štatutárny orgán:

Pavol Repka, konateľ

(ďalej len „z hotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a nasledujúce Obchodného zákonníka túto
zmluvu o dielo:
Cl. I.

Základné ustanovenia
1.1.

1.2.

1.3.

Účelom tejto zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri dodávaní
diela - výmena obkladov, dlažby a podlahy v detských WC, kúpeľni, šatni,
učiteľskom WC a chodbičke pri MŠ Podtatranská 136/4, 058 01 Poprad, popísané a
špecifikované v cenovej ponuke, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej
len „dielo").
Touto zmluvou o dielo sa zhotoviteľ, za ďalej uvedených podmienok, zaväzuje vykonať
(zhotoviť) pre objednávateľa dielo v dohodnutom čase podľa článku III. tejto zmluvy a za
dohodnutú cenu uvedenú v článku II. tejto zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje predmetné dielo prevziať a riadne a včas zaplatiť zhotoviteľovi
dohodnutú cenu diela podľa článku II. tejto zmluvy.
ČI. II.
Cena diela

2.1.
2.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie diela je vo výške 11 685,07 eur s DPH
(slovom: jedenásťtisíc šesťsto osemdesiatpäť eur, 07 centrov ).
Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá cena za dielo podľa bodu 2.1. tohto článku zmluvy
bude konečná vrátane nákladov na dopravu a likvidácie odpadu.
ČI. III.
Dodanie diela

3.1.
3.2.

Miestom dodania diela MŠ, Podtatranská 136/4, 058 01 Poprad.
v Júl,')
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo objednávateľovi v termíne ... .„.. í . í ..
.....

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.
3.8.

Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť priestory v mieste dodania diela tak, aby zhotoviteľ
mohol zrealizovať uskutočnenie diela v jednom termíne bez prerušenia.
Prevzatie diela potvrdí objednávateľ na preberacom protokole, čím potvrdzuje, že mu bolo
dielo dodané v súlade s touto zmluvou.
Povinnosť zhotoviteľa dodať dielo sa považuje za splnenú okamihom podpísania preberacieho
protokolu objednávateľom.
Okamihom potvrdenia preberacieho protokolu objednávateľom prechádza na objednávateľa
nebezpečenstvo škody na dodanom diele, náhodného zničenia, straty, poškodenia
a znehodnotenia diela.
Zhotoviteľ nezodpovedá za skryté vady. Tie budú neodkladne odstránené zhotoviteľom v
súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi alebo
ktoré sa objavia v záručnej dobe. Zhotoviteľ neposkytuje záruku na prirodzené opotrebenie
a nesprávne zaobchádzanie s dielom /mokré miestnosti novostavieb, silné pôsobenie tepla,
chybné čistenie a obsluha, úmyselné poškodenie/. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela, na
ktoré sa vzťahuje záruka za akosť nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode
nebezpečenstva škody na diele na objednávateľa vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich
zhotoviteľ alebo osoby, s ktorých pomocou zhotoviteľ plnil svoj záväzok.
ČI. IV.
Platobné podmienky

4.1
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

4.7.

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa
čl. II. bod 2.1. zmluvy v lehote splatnosti podľa konečnej faktúry vystavenej zhotoviteľom.
Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry podľa bodu 4.1. tohto článku zmluvy je 30 dní
od dňa jej vystavenia zhotoviteľom.
Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru podľa bodu 4.1. tohto článku zmluvy do 14 dní od dňa
dodania diela a potvrdenia dodacieho listu zo strany objednávateľa.
Faktúra (daňový doklad) podľa bodu 4.1. tohto článku zmluvy musí obsahovať všetky
náležitosti, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy.
Povinnosť objednávateľa zaplatiť cenu diela podľa čl. II. bod 2.1. zmluvy sa považuje za
splnenú dňom pripísania ceny diela na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto
zmluvy.
Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením svojej povinnosti dodať predmet zmluvy (dielo)
včas, má objednávateľ právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 %
z nedodanej časti diela za každý začatý deň omeškania.
Ak bude objednávateľ v omeškaní so splnením svojej povinnosti zaplatiť cenu diela, je
zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z neuhradenej
časti ceny diela za každý začatý deň omeškania.
Čl. V.
Nadobudnutie vlastníckeho práva

5.1.
5.2.

Vlastnícke právo k dodanému dielu prechádza na objednávateľa úplným zaplatením ceny diela
podľa čl. II. bod 2.1. zmluvy.
Objednávateľ berie na vedomie, že vlastníkom diela sa na základe tejto zmluvy stane až
úplným zaplatením ceny diela podľa čl. II. bod 2.1. zmluvy a z tohto dôvodu nie je
objednávateľ oprávnený previezť dielo alebo jeho časť na akúkoľvek tretiu osobu pred úplným
zaplatením ceny diela podľa čl. II. bod 2.1. zmluvy.
Čl. VI.
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

6.1.
6.2.

Objednávateľ sa zaväzuje prevziať od zhotoviteľa dielo podľa prílohy č.l tejto zmluvy alebo na
základe zaslanej objednávky, aj čiastkovej.
Objednávateľ je povinný spolupracovať so zhotoviteľom a vytvoriť mu v mieste dodania diela
potrebné podmienky tak, aby zhotoviteľ mohol splniť svoju povinnosť dodať diela riadne a
včas.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Záručná doba na prevzaté dielo je 60 mesiacov a začína plynúť od potvrdenia dodacieho listu
o prevzatí diela objednávateľom.
Ak objednávateľ nezaplatí zhotoviteľovi cenu diela najneskôr v lehote troch mesiacov od dňa
splatnosti faktúry podľa čl. IV. bod 4.1. zmluvy a zhotoviteľ písomne vyzval objednávateľa na
zaplatenie neuhradenej ceny diela, zhotoviteľ si vyhradzuje právo na späť vzatie diela alebo
jeho časti zodpovedajúcej neuhradenej ceny diela. Objednávateľ je povinný poskytnúť
zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na späť vzatie diela alebo jeho časti podľa tohto bodu
zmluvy.
Po písomnom /faxovom/ upozornení objednávateľa na vadu diela, ktorá bráni užívaniu diela,
je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do 5 dní odo dňa doručenia upozornenia
objednávateľa.
V prípade vád nebrániacich užívaniu diela je zhotoviteľ povinný po písomnom oznámení vád
diela vypracovať posudok vady diela na mieste a písomne dohodnúť so zástupcom
objednávateľa termín a spôsob opravy diela v lehote najneskôr do 5 dní. Zhotoviteľ je povinný
vadu odstrániť v lehote najneskôr do 20 pracovných dní od dňa obdržania reklamácie.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy
navzájom o druhej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa Obchodného
zákonníka Slovenskej republiky.
Čl. VII.
Zánik zmluvy

7.1.
7.2.

/ r jf a ©

Táto zmluva o dielo sa uzatvára na dobu určitú do . . . . . . fľr;.......
Táto zmluva môže zaniknúť písomnou dohodou oboch zmluvných strán.
Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.
8.5.

v

Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú dohodnuté v tejto zmluve, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatným všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
Zmluvné strany sa dohodli, že sa pokúsia vyriešiť všetky spory, ktoré vzniknú realizovaním
obchodného vzťahu podľa tejto zmluvy o dielo mimosúdnou cestou.
Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné dojednať a uzavrieť iba formou písomnej
dohody zmluvných strán. To isté platí aj pre zrieknutie sa písomnej formy. Prípadné zmeny a
doplnky budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných písomných exemplároch v slovenskom
jazyku, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden exemplár.
Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva o dielo, ktorú si pred podpisom prečítali a jej
porozumeli, sa zhoduje s ich slobodnou a vážnou vôľou, že ju neuzavreli v tiesni a za
nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

ľPľiy^ .., dna

V

dňa

Z.

Pavol KepKa ✓
konateľ síppročnosti

Mgf\ Monika Strnková
^ťatutár organizácie
Prílohy: 1. Cenová ponuka

Dátum zversjneľiia zmluvy J.!!.............

Dátum účinnosti zmluvy

Predbežná cenová ponuka materiálu a prác, vypracoval ¡Priority Partners s.r.o, konateľ: Repka Pavol

!

