Zmluva o dielo
uzavretá podľa ustanovení par.5 36 a nasl. zákona č.513/1991 Zb.
v platnom znení
I. Zmluvné strany
Objednávateľ: :Obchodné meno:

Zhotoviteľ:

Obecný úrad Lesné

IČO:

325431

Sídlo / Bydlisko :

071 01 Lesné 81

zastúpený:

Peter Bobík – starosta obce

Obchodné meno:

ROVKUR s.r.o.

IČO:

34136665

IČ DPH :

SK2020379372

Sídlo / Bydlisko :

Masarykova 7, 071 01 Michalovce

zápis v OR:

Okresný súd Košice Vložka číslo 11705/V

zastúpený:

Ing.Monika Rovňáková , konateľ

bankové spojenie:

VÚB a.s Michalovce č.účtu :1401861359/0200

II. Východiskové údaje
Názov stavby:

Rekonštrukcia ústredného vykurovania MŠ Lesné.

Miesto stavby:

Materská škola Lesné

Investor:

Obecný úrad Lesné
III.

Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa podmienok dojednaných v tejto zmluve vykoná pre
objednávateľa stavebné úpravy na ústrednom vykurovaní v rozsahu, ktorý je prílohou tejto
zmluvy a to :
- demontáž rozvodov ústredného vykurovania ,vykurovacích telies vrátane kotolne
- montáž nových rozvodov ústredného vykurovania, nových vykurovacích telies
- dodávka a montáž kotla a zariadení kotolne, uvedenie do prevádzky
- odovzdanie diela, zaškolenie obsluhy kotolne - zodpovedného zástupcu objednávateľa

IV. Čas plnenia
Termín realizácie diela: 09/2014
Termín začatia: 10.9.2014
Termín ukončenia: 30.9.2014
V. Cena
Cena diela celkom s DPH:

6 964,98

eur

je dohodnutá ako cena pevná a maximálna, neprekročiteľná a záväzná, na ktorú už
nemá vplyv inflácia, zmena cien a dovozných prirážok, ani iné objektívne príčiny, pokiaľ
ďalej nie je uvedené niečo iné. Zmluvná cena bude uhradená v Slovenskej republike v eurách
Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje pevná cena náklady na riadne
vykonanie diela. Celková cena sa považuje za konečnú
VI. Platobné podmienky
Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ takto:
Za vykonanú, odsúhlasenú a investorom prevzatú prácu na diele na základe faktúrydaňového dokladu do 10 dní od jeho vystavenia.
VII. Zmluvné pokuty
Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za nedodržanie termínu ukončenia
diela za každý deň 0,05 % z ceny diela. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi pokutu za
nedodržanie plnenia platobných podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy vo výške 0,05%.
VII. Záruka a zodpovednosť za vady
Záručná doba činí 36 mesiacov a začína plynúť po ukončení a odovzdaní diela.
V prípade vady diela v záručnej dobe má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ
bezplatne tieto vady odstrániť a to ihneď, najneskôr do 7 pracovných dní.
IX. Ostatné ustanovenia
Zhotoviteľ bude pri realizácií predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržať všeobecne záväzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Práce naviac zhotoviteľ vykoná len na základe súhlasu
objednávateľa. Materiál pre realizáciu diela v dohodnutom rozsahu zabezpečí objednávateľ.
X. Záverečné ustanovenia
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých každá strana obdrží po jednom
vyhotovení.

Lesné 10.9.2014

.............................................................
objednávateľ

.................................................
zhotoviteľ

