Zmluva o dielo
uzatvorená na základe § 536 a nasl. zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami:

Zhotoviteľ:
Právna forma:
Registrácia:
Zastúpená:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Banka zhotoviteľa:

Agropema s.r.o.
s.r.o.
Obchodný register OS Žilaina oddiel: Sro, vložka č.60706/L
Peter Madleňák
Oravská Jasenica 117
47505061
2023907699
Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 5053618608/0900

(ďalej len „zhotoviteľ“)
a
Objednávateľ:
Právna forma:
Registrácia:

Obec Oravská Jasenica
obec

Zastúpená:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Banka objednávateľa:

Ing. Karol Graňák
Oravská Jasenica 126
00714514
2020571729
Prima banka a.s.
Číslo účtu:4003661013/5600
(ďalej len „objednávateľ“)

I. Východiskové údaje a zhotovenie diela
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa zo 2.10.2014
Názov a miesto plnenia: Neseď v krčme-poď von, Oravská Jasenica budova pre
šport,a podľa projektu cyklotrasy
Dielo dodá Agropema s.r.o. Oravská Jasenica
Kontrolu a preberanie diel, a za objednávateľa bude zabezpečovať Ing. Karol Graňák
Zhotoviteľ vykoná dielo podľa platných technických noriem, podmienok dojednaných
v tejto zmluve, požiadaviek objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť.

II. Predmet plnenia
2.1

Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie, doprava, montáž ,dodanie tovaru
a stavebné práce na projekte“Neseď v krčme – poď von v Oravskej Jasenici“ podľa
cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy .

III. Čas plnenia
3.1

3.2

3.3
3.4
3.5

Zhotoviteľ si splní svoju povinnosť vykonať dielo v zmysle článku II. jeho riadnym
dokončením a odovzdaním vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť
v dohodnutom čase a mieste za dodržania technickej špecifikácie a za predpokladu,
že objednávateľ splní podmienky spolupôsobenia podľa čl. VII tejto zmluvy.
Termín realizácie prác pre predmet plnenia podľa článku II. je dohodnutý nasledovne:
- začatie prác: oktober 2014
- ukončenie prác a odovzdanie: 15.12.2014
Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom objednávateľ
sa zaväzuje prevziať dielo aj v skoršom dohodnutom termíne.
Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotovené dielo prevezme bez zbytočného odkladu
a zaplatí dohodnutú cenu.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na prevzatie diela bez zbytočného
odkladu po tom, čo bolo dielo zhotovené a pripravené na odovzdanie.
IV. Cena

4.1

Cena za dielo je stanovená na základe výberového konania a cenovej ponuky
zhotoviteľa ako zmluvná cena vo výške 26500,-€ s DPH

V. Platobné podmienky
5.1

5.2

Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela budú faktúry, vystavené nasledovne:
- Prvé faktúra vo výške 7.500,-€ najneskôr do 7.11.2014 po dodaní projektu
a osadení značenia cyklotrasy podľa projektu
- Druhá faktúra najneskôr do 15.12.2014 t.j. termínu ukončenia celého projektu
v zostávajúcej čiastke
Objednávateľ uhradí faktúry v lehote do 7 dní od prevzatia faktúry

VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady
6.1

6.2

Zhotoviteľ preberá voči objednávateľovi záruku za to, že ním dodané dielo bude mať
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a vlastnosti bežne predpokladané
a zodpovedajúce platným či uznávaným technickým predpisom, a to po celý čas
záručnej doby.
Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania
objednávateľovi.

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

6.8

6.9

Za chyby, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli
spôsobené porušením jeho povinnosti.
Záručná doba je 24
mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela
objednávateľovi.
U zariadení a dodávok, u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom sa záruka riadi
týmto záručným listom.
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad chyby diela, že počas záručnej doby má
objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť chyby bezplatne odstrániť.
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním chýb diela do 10 pracovných dní od
uplatnenia reklamácie objednávateľom a chyby diela odstrániť v čo najkratšom
technicky možnom čase.
Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu chyby diela uplatní bezodkladne po
jej zistení písomne doporučeným listom, s uvedením opisu jednotlivých chýb
a požadovaným termínom odstránenia týchto chýb.
Reklamáciu je objednávateľ povinný uplatniť vždy písomne a taktiež písomne sa
dohodne aj termín odstránenia chýb.

VII. Spolupôsobenie a odovzdanie diela
7.1

7.2

7.3

7.4
7.5

7.6

7.7
7.8

Objednávateľ je povinný písomne odovzdať pracovisko plnenia diela tak, aby
zhotoviteľ mohol na ňom začať plniť dielo v súlade s podmienkami tejto zmluvy, a to
najneskôr ku dňu začatia prác podľa čl. 3 bod 3.2. Objednávateľ zodpovedá za to, že
riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
V prípade, že dôjde k omeškaniu objednávateľa so spolupôsobením dohodnutým
v tejto zmluve, resp. pri odovzdaní a prevzatí pracoviska, zmluvné strany dohodnú
nový termín ukončenia diela dodatkom k tejto zmluve.
Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku. Zhotoviteľ odstráni na
vlastné náklady odpady,ktoré sú výsledkom jeho činnosti a pracovisko písomne
odovzdá objednávateľovi.
Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia sa na odber elektrickej
energie a vody.
Zodpovedný pracovník objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať
pracovníkov zhotoviteľa k vykonaniu dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu.
V prípade pozitívneho výsledku alebo odmietnutia má právo okamžite vypovedať
a zakázať vstup na pracovisko príslušnému pracovníkovi a voči zhotoviteľovi môže
objednávateľ vyvodiť konzekvencie.
Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že
v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené chyby a nedorobky,ktoré sami o sebe
alebo v spojení s inými nebránia riadnemu a bezpečnému užívaniu diela.Tieto zjavné
chyby a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so
stanovením termínu ich odstránenia.
Zhotoviteľ zodpovedá za vykonanie prác podľa prílohy č. 1 a požiadaviek
objednávateľa.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na pracovisko budú vstupovať iba poverení pracovníci
zhotoviteľa,ktorých zoznam predloží objednávateľovi najneskôr v deň začatia prác.

IX. Záverečné ustanovenia
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov
oboch zmluvných strán.
V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia ustanovenia Obchodného
zákonníka.
Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov
po predchádzajúcej dohode zmluvných strán.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží dve vyhotovenia.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 – Cenová ponuka
Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali a jej obsahu porozumeli
a na znak svojho slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
V Oravskej Jasenici 10.10.2014 ,

zhotoviteľ

objednávateľ

