ZMLUVA O DIELO
Zmluva o dielo č. 2/2014/8
uzatvorená podľa ust. § 536 násl. Obchodného zákonníka 513/1991
Z.z.v platnom znení

ČL.1
Zmluvné strany
Objednávateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
T.Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
Štatutárny zástupca : Mgr.Milan Naňo – riaditeľ
IČO:
DIČ:

00893480
2020419665

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN : SK94 8180 0000 0070 0030 8066

/ďalej len objednávateľ/

a
Zhotoviteľ:
Ing.Peter Lesay.
Hečkova 597/10, 956 05 Radošina
Zastúpený: Ing. Peter Lesay
IČO: 34673148
DIČ: 1020446174
IčDHP: SK1020446174
Bankové spojenie: VÚB a.s., Topoľčany
IBAN: SK7802000000001178874754

/ďalej len zhotoviteľ/

ČL. 2.
Predmet zmluvy
Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje dodať, namontovať a protokolárne odovzdať
objednávateľovi technologické zariadenie v zmysle cenovej ponuky č. CP 991400122, ktorá

je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy vrátane špecifikácie jednotlivých technologických
zariadení.
Objednávateľ sa zaväzuje uvedené dielo odobrať a uhradiť podľa platobných podmienok
uvedených v čl. 8.
ČL. 3
Termín dodania diela
Zhotoviteľ sa zaväzuje predmetné dielo podľa čl. 2 dodať a namontovať do 2 týždňov
od podpísania zmluvy o dielo, s podmienkou zabezpečenia stavebnej pripravenosti k montáži
zo strany objednávateľa. Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi prístup na montážne
pracovisko.
ČL. 4
Obaly, balenie a preprava technologických zariadení
Zhotoviteľ zabezpečí dodávku v takých obaloch a balení, aby počas bežných
podmienok prepravy, prípadne skladovania, nedošlo k poškodeniu technologických zariadení
alebo porušeniu ich akosti.
ČL. 5
Doprava a vykládka technologických zariadení
Dopravu a vykládku technologických zariadení k objednávateľovi, resp. na miesto ním
určené, zabezpečí zhotoviteľ.
ČL. 6
Montáž technologických zariadení
Montáž technologických zariadení u objednávateľa bude zabezpečená následne po
dodávke technologických zariadení podľa dohody zmluvných strán.

ČL. 7
Cena a platba
Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. takto:
Daňový základ 8.618,67 EUR
20 % DPH
1.723,73 EUR
Cena celkom
10.342,40 EUR
Slovom : =desaťtisíctristoštyridsaťdvaeurštyridsaťcentov=

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry
vystavenej zhotoviteľom po odovzdaní diela so splatnosťou 30 dní od jej vystavenia bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
ČL.8
Záručná doba
Záručná doba dodaných technologických zariadení je 12 mesiacov od odovzdania
a prevzatia diela.
ČL. 9
Servisné podmienky
•

•

Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi zaistiť bezplatný servis výrobkov v rámci
záručnej lehoty na vady výrobku, ktoré neboli dokazateľne zapríčinené
objednávateľom, tretími osobami, prípadne živelnou pohromou po splnení dodávky
diela.
Zhotoviteľ garantuje nástup servisnej organizácie k oprave od nahlásenia poruchy na
príslušné servisné pracovisko.
a/ pri nahlásení závažnej poruchy ohrozujúcej chod prevádzky alebo možnosti vzniku
škody na potravinách v dôsledku ich znehodnotenia – najneskôr do 24 hodín od
nahlásenia poruchy
b/ pri nahlásení bežných porúch, nemajúcich charakter uvedený v predchádzajúcom
odseku – maximálne 3 dni.
ČL.10
Sankcie

1. Pri nedodržaní termínu realizácie dodávky a montáže diela zhotoviteľom v článku .3
zmluvy - je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %.
2. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je
objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 %
z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Č.11.
Záverečné ustanovenia
1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku
k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a
zhotoviteľ jeden exemplár.

4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
5. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 o slobodnom
prístupe k informáciam v znení neskorších predpisov a v zmysle § 47 odst. 1 Občianskeho
zákonníka . Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle
objednávateľa.

V Topoľčanoch, 22.8.2014

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

........................................................
Mgr. Milan Naňo

..........................................................
Ing. Peter Lesay

