Zmluve o dielo
uzatvorenej podľa ustanovenia §536 a nasl. Obchodného zákonníka
Čl. 1
Zmluvné strany

Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

Obec Kručov
Kručov 60, 090 32 Kručov
Mgr. Anna Kertisová
00330957
2020822463
Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN:

SK14 5600 0000 0036 4365 4001

Tel.:
E-mail:

054/7491254
krucov@krucov.sk

a
Zhotoviteľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH / DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.:
E-mail:

Michal Babej
Kručov 37, 090 32 Miňovce
Michal Babej
37773780

/ 104 991 5900
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK33 0900 0000 0006 2089 2820
0907 943 860
baca309@azet.sk

Čl. 2
Východiskové podklady a údaje
2.1. Zmluva sa uzatvára na základe úspešnej účasti pri zadávaní zákazky vo verejnom obstarávaní
„Rekonštrukcia schodov na cintorín“
.
Čl. 3
Predmet zmluvy
3.1 Predmetom zmluvy je rekonštrukcia schodov na cintorín. Povrchová úprava bude osadenie zámkovej
dlažby do kameninového podložia.
Čl. 4
Čas plnenia
4.1 Zahájenie prác sa počíta dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi. 31.08.2022
4.2 Predpokladaný termín realizácie diela do: 15.09.2022
Čl. 5
Cena za dielo
5.1 Cena je stanovená na základe predloženého oceneného výkazu výmer vo verejnom
obstarávaní zákazky.
cena spolu bez DPH za stavebné práce
DPH 20 %
Cena spolu

2 234,30 EUR
0,00 EUR
2 234,30 EUR

Čl. 6
Platobné podmienky a fakturácia
6.1 Stavba bude realizovaná bez finančných preddavkov.
6.2 Platba bude uhradená po vystavení faktúry na základe súpisu vykonaných prác a dodávok
potvrdený štatutárnym zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa. Splatnosť faktúry je dohodnutá na 14
dní od doručenia faktúry.
Čl. 7
Záruky
7.1 Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku 60 mesiacov od dátumu odovzdania diela.
7.2 Zhotoviteľ je povinný počas záručnej doby reagovať okamžite na prípadné reklamované chyby.
7.3 Zhotoviteľ bude postupovať v súlade s platnými STN a ostatnými právnymi normami pre realizovanie
diela.
7.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby spôsobené mechanickým poškodením, prípadne za škody spôsobené
treťou osobou.
Čl. 8
Záverečné ustanovenia
8.1 Prípadné zmeny zmluvy budú prevedené písomnými dodatkami, potvrdenými obidvoma zmluvnými
stranami.
8.2 Od zmluvy bude možné odstúpiť písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán.
8.3 Právne vzťahy a dôsledky neplnenia tejto zmluvy sa riadia Obchodným zákonníkom v znení neskorších
predpisov.
8.4 Zmluva nadobudne platnosť po podpísaní zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení na
webovej stránke verejného obstarávateľa.
8.5 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany dostanú po jednom
vyhotovení.

V Kručove , dňa: .31.08.2022.

Za objednávateľa:

____________________________
Mgr. Anna Kertisová
starostka obce

Za zhotoviteľa:

______________________________
Michal Babej

