Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a násl. obchodného zákonníka v platnom znení
Zmluvné strany :

1. Zhotoviteľ :

TM izol s.r.o.
Bošáca 270
913 07 Bošáca
v zastúpení : p. Marián Turánek – konateľ
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
IBAN :
BIC :
Č. účtu :

47 684 275
202 405 80 14
SK 202 405 80 14
SLSP
SK 6909 000 000 00 505 484 84 05
GIBASKBX
505 484 84 05/0900

2. Objednávateľ :

v zastúpení :

Obec Adamovské Kochanovce
Adamovské Kochanovce 268
913 05
Ing. Michal Križan, starosta obce

IČO :
DIČ :
IČ DPH
Bankové spojenie :
IBAN :

00311405
2021091325
Prima banka, a.s.
SK 6156 0000 0000 0616 8960 01

I.

Predmet plnenia

Predmetom plnenia zo strany zhotoviteľa je Zateplenie a hydroizolácia strechy na časti
Materská škola – Adamovské Kochanovcev rozsahu: vyčistenie plochy strechy 280,18 m2,
tepelnoizolačná vrstva 294,19 m2, hydroizolácia 322,21 m2, resp. v zmysle cenovej
ponuky zhotoviteľa č.05/06/2017 tm1.
II.

Čas plnenia

Termín začatia prác : do 21 dní od podpísania tejto zmluvy, Presný termín určí
objednávateľ po dohode so zhotoviteľom v závislosti od počasia
Termín ukončenia :
do 15 dní od začatia prác
Termín ukončenia sa môže predĺžiť o počet daždivých dní, dní kedy sneží alebo pri
nárazovom vetre nad 10 m/s, ktoré znemožnia vyhotoviť dielo. Tieto dni zhotoviteľ
zapíše do Stavebného alebo Montážneho denníka.

III.

Cena za dielo

Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za dielo cenu : 12.083,00 eur bez DPH ( slovom
dvanásťtisícosemdesiattri eur ). K cene bude pripočítaná DPH podľa platných daňových
zákonov SR v čase fakturácie. Prípadné zásadnejšie zmeny, práce naviac, budú riešené
písomným dodatkom k tejto zmluve, podpísaným obidvoma stranami. Rozsah dodávky
prác, materiálov je vyšpecifikovaný v položkovom rozpočte ( cenovej ponuke)
zhotoviteľa, ktorá je prílohou č.1. k tejto zmluve a je zároveň neoddeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy.
Rekapitulácia cien :

Cena za dielo bez DPH : 12,083,00 eur
DPH 20%
: 2416,60 eur
Cena vrátane DPH
: 14 499,60 eur
IV.

Platobné podmienky

Zhotoviteľ po podpise ZoD vystaví čiastkovú faktúru vo výške 5.000 eur bez DPH so
splatnosťou 7 dní od doručenia objednávateľovi.
K čiastkovej platbe bude pripočítaná DPH (20%).
Faktúra s konečným vyúčtovaním bude splatná do 14 dní od ukončenia prác Od
konečnej faktúry bude odpočítané čiastková faktúra. Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru
po riadnom ukončení diela v súlade s touto zmluvou. K faktúre bude priložený súpis prác
a odovzdávací protokol.
V.

Záručná doba

Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu prác, použitých materiálov a za to, že predmet tejto
zmluvy je zhotovený v súlade s podmienkami dojednanými v tejto zmluve po dobu 120
mesiacov podľa platných zákonov SR odo dňa úhrady faktúry za dielo objednávateľom.
Objednávateľom reklamované závady ktoré sú preukázateľne spôsobené
zhotoviteľom i nedostatky počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný nastúpiť na
odstránenie závad na svoje náklady najneskôr do 5 dní po oznámení reklamácie, alebo
vlastnom zistení.
Záruka sa nevzťahuje na mechanické a iné poškodenie inými fyzickými osobami ani na
poškodenie spôsobené živelnými pohromami.
VI.

Majetkové sankcie

Ak nedodrží zhotoviteľ termín dokončenia diela, dostane sa do omeškania, zaplatí
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý
deň omeškania.
Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za nedodržanie termínu splatnosti
faktúry vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.

VII.

Záverečné ustanovenia

Pre zásadné zmeny obsahu zmluvy platí výlučne písomná forma dodatkom,
podpísaná obidvoma zmluvnými stranami.
Pri nedodržaní zmluvných podmienok môžu účastníci zmluvy od nej odstúpiť.
Zhotoviteľ a objednávateľ vyhlasujú že budú pri predmete diela spolupracovať a
navzájom si vytvoria podmienky pre riadne splnenie ZoD.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch s ktorých jeden dostane
objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma stranami.

V Bošáci, dňa 31. 07. 2017

_______________________
Zhotoviteľ

V Adam. Kochanovce, dňa : 31. 07. 2017

_________________________
Objednávateľ

