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ZMLUVA O DIELO č. 6/2016

na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl, Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany

1.1 Zhotovitel':

Igor Kianička - ROGI

č. 203, 925 31 Gáň

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.

Č. účtu:0901355001/5600

IČO: 37231 812

DIČ: SK1042487930

Telefón: 0908/353 633

Zastúpený: Igor Kianička

Zápis v Živnostenskom registri Č. 202-17405

1.2 Objednávatel':

Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď

Mládežnícka 158/5

92601 Sereď

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

č.účtu: 7000494831/8180

IČO: 00400238

DIČ: 2021002412

Zastúpená: Ing. Martou l'IIIelayovou, poverenou funkciou riaditeľky školy

2. Predmet zmluvy:

2.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná objednávatel'om ako

najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa zrealizuje stavebné práce -

Oprava, maľovanie a výmena podlahy v učebni č. 71 na l.posch. Šf.

2.2

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané

spolupôsobenie.

2.3.

Predmetom zmluvy je Oprava, maľovanie a výmena podlahy v učební č. 71 na l.posch. Šf v rozsahu:

- farebné malovanie priestorov učebne - oprava stien, plafóna, stierka - podľa potreby vo všetkých 3 miestnostiach

- výmena podlahy za PVC+ nivelácia, hrúbka PVC krytiny minimálne 2 mm

- maľovanie radiátorov a rozvodov

- výmena 3x interiérových dverí + natretie zárubní
v "v zmysle CPzo dna 27.11.2016.



3.Záväzok zhotovitel'a

3.1
Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, bezpečnostné predpisy, technické normy, dojednania
tejto zmluvy. Od účinnosti tejto zmluvy preberá zhotoviteľ na seba povinnosti vyplývajúce z predpisov o protipožiarnej
ochrane a o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vrátane vecí vnesených a uložených, ktoré sa vzťahujú na predmet
zmluvy. V prípade spôsobenej škody zhotoviteľom na majetku objednávateľa nedodržaním uvedených predpisov, resp.
úmyselným a neúmyselným konaním, zhotoviteľ berie na seba povinnosť uhradiť spôsobenú škodu.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy, vrátane dodania potrebného materiálu a montážnych prác.

4. Čas plnenia
4.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia v termíne:

Začiatok prác: 16.12.2016 Ukončenie prác: do 21.12.2016.
Nesplnenie z objektívnych vonkajších príčin (tzv. vyššej moci) nebude poklada né za porušenie tejto zmluvy.

4.2
Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve.

Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti

dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

4.3
Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia.

5. Spolupôsobenie objednávatel'a
5.1

Zhotoviteľ pri rekonštrukčných prácach dodrží všeobecne platné bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutých

objektoch školy.

5.2
Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v sprístupnení objektoch k

prevedeniu opráv, odovzdaní doplňujúcich údajov a podkladov o dotknutom území, v zaujatí stanoviska, ktorých

potreba vznikne počas spracovania realizácie. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ do 3 dní od doručenia

požiadavky zhotoviteľa. Pre prípad spolupôsobenia, ktoré objednávateľ nemôže poskytnúť vlastnými silami, dohodnú

zmluvné strany osobitnú lehotu.

5.3
Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických vád.

6. Cena a platobné podmienky
6.1

Cena predmetu diela: 3487,54 Eur
Cena je bez DPH, zhotoviteľ nie je platcom DPH.

6.2
Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. vzniká objednávateľovi nárok na vrátenie poskytnutých

finančných prostriedkov v plnom rozsahu.

Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na úhradu vzniknutých

nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd

o rozhodnutie.



6.3
Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy v zmysle bodu 4.l.
Faktúra bude splatná do 7 dní od jej doručenia objednávateľovi.

7. Zodpovednosť za vady, záruka

7.1
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.

7.2
Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté

po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

7.3
Záručná doba je 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.4

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/ bez zbytočného odkladu, najneskôr však~
v lehote do 30 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie.

8. Zmluvné pokuty

8.1
Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z

dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

8.2

Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky

z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.

9. Záverečné ustanovenia

9.1
Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.

9.2
Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, zmluvné strany sa

zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.

9.3
Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle

objednávateľa v súlade so zákonom Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

V Seredi, dňa 14. 12.2016

/
~'

Ing. Marta Melayová

objednávateľ

Igor lanlčka - ROGI
92531 G Á~ Č. 203

ICO: 37231 812 DIC: 104248793"
Č. t. 0905 563062

Igor KianiČkad
zhotovite/' . /~o..


