Zmluva o dielo č. 106
uzatvorená podľa § 536 a nasl. obchodného zákonníka

na realizáciu stavebného diela
1. Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ:

Štatutárny zástupca:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Kontakt:

1.2 Zhotoviteľ:
Štatutárny zástupca:
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
Kontakt:

Obec Rožkovany
Obecný úrad Rožkovany 106
082 71 Lipany
Mgr. Miroslav Poklemba
7524695001/5600
00327719
2020711715
0905 234 096

Vladimír Lukáč- BORO STYLE
Štúrova 21, Lipany
Vladimír Lukáč
5024668737/0900
31 246 664
SK 1023426998
0903 554 968

2. Východiskové podklady
2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa číslo 106 zo dňa 06.10.2014.
3. Predmet plnenia
3.1 Predmetom zmluvy je montáž okien a vchodových dverí na budove Základnej školy
v Rožkovanoch.
4. Termíny plnenia
4.1 Začatie prác: 25.10.2014
Ukončenie práce: 29.10.2014
5. Cena
5.1 Celková dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je 2 271,70 Eur, slovom
dvetisícdvestosedemdesiatjedeneursedemdesiatcentov, z toho je cena za montáž
199,- Eur s DPH.

6. Platobné podmienky
6.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry
so splatnosťou do 14 dní.

7. Záručná doba, zodpovednosť za chyby
7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok
zmluvy.
7.2 Záručná doba na zhotovené dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia
zhotoveného diela.
7.3 Zhotoviteľ zabezpečí odstránenie chýb najneskôr do 7 dní od nahlásenia chýb.
7.4 V záručnej dobe zhotoviteľ zabezpečí bezplatné odstránenie chýb alebo náhradu nákladov
na ich odstránenie za predpokladu, že na zhotovenom diele nebol vykonaný zásah
neoprávnenej osoby a násilné poškodenie neodborným zásahom.
7.5 Ak zhotoviteľ nebude reagovať na písomnú výzvu k odstráneniu chýb z vykonaného diela
a chyby neodstráni v požadovanej lehote, objednávateľ tieto chyby odstráni na náklady
zhotoviteľa. Zhotoviteľ s týmto súhlasí.
7.6 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa k odovzdaniu pracoviska a k prevzatiu prác
zhotoveného diela.
7.7 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín ukončenia prác, je objednávateľ oprávnený
fakturovať poplatok z omeškania 0, 03 % z ceny za každý deň omeškania.
7.8 Ak je objednávateľ v omeškaní s platením faktúry, je poplatok u omeškania 0, 03 %
z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
7.9 Okná a dvere sú majetkom firmy BORO STYLE až do ich úplného vyplatenia.
8. Spolupôsobenia a podklady objednávateľa
8.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na vykonanie
diela.
9. Podmienky vykonania diela
9.1 Zhotoviteľ zabezpečí dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a
výrobkov, ich presun zo skladu na stavenisko a odvoz starých okien a dverí.
10. Záverečné ustanovenia
10.1 Zmluva bude vyhotovená v dvoch vyhotoveniach: lx objednávateľ
lx zhotoviteľ

V Lipanoch, dňa 08.10.2014

