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Zmluva o dielo č. 02/TOBRA-PVC/2011

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie,Mládežnícka 1997/34,974 04 Banská Bystrica

v zastúpení PhDr. Ľubomír Tichý

IČO: 00164321
DIČ: 2021555558
IČ DPH: nie je
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000109956/8180

1.2. Dodávateľ :
STAX,s.r.o.
Žitná 25
831 06 Bratislava

Stredisko Cesta poľnohospodárov 1,Reg.st 971 01 Prievidza
v zastúpení Peter Bornemisa, vedúci technik

Registrácia:OS Bratislava 1,vložka číslo 23582/B
Bankové spojenie: Tatrabanka
Číslo účtu: 2622540983/1100

IČO: 358 07024
DIČ: 2020235822
IČ DPH: SK2020235822
č.tel : 046/542 00 40
E-mail: bornemisa@stax-sk.sk

II. Predmet plnenia

2.1. Predmetom tejto zmluvy sú dodávky a práce podľa prílohy
č.1 a 2 k ZoD č.02/TOBRA-PVC/2011 a to v rozsahu určenom
a odsúhlasenom objednávateľom a jej odovzdanie
objednávateľovi. Miestom plnenia predmetu zmluvy je: CPPPP
Mládežnícka 1997/34,Banská Bystrica. Objednávateľ sa zaväzuje
dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

2.2. Dielo bude objednávateľovi odovzdané naraz po jeho dokon-
čení, po predchádzajúcej kontrole a odsúhlasení objednávate-
ľom dohodnutého vecného rozsahu a času.
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III. Čas plnenia

3.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy sú nasledovné:
do 30.12.2011

3.2. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od
riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa, dohodnutého
v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím
spolupôsobenia (bod 5.1.,7.1.,7.3) nie je zhotoviteľ v omeš-
kaní so splnením záväzku.

IV. Cena

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II je
stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/1996
Zb. o cenách a je doložená kalkuláciou zhotoviteľa, ktorá
tvorí prílohu č.1 a 2 k tejto zmluve.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. činí:

Cena bez DPH: 673,66 €
k tomu 20% DPH 134,73 €
cena celkom 808,39 €

4.3. Pokiaľ v priebehu realizácie diela dôjde k zmenám
podmie-nok majúcich vplyv na zvýšenie dohodnutej ceny (napr.
zmena DPH, devalvácia a pod.) vzniknutý cenový rozdiel po
vzájomnom odsúhlasení objednávateľ uhradí zhotoviteľovi.

V. Platobné podmienky

5.1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi preddavok vo výške 0 €
po podpísaní tejto zmluvy.
Konečná faktúra bude vystavená po ukončení dodávky a montáže
predmetu plnenia na základe Zápisu o odovzdaní a prevzatí.

5.2. Lehota splatnosti faktúry je do 14 dní od doručenia.

VI. Záručná doba

6.1. Záručná doba je 60 mesiacov, počas ktorej zhotoviteľ
zodpovedá za vady diela a začína plynúť odo dňa odovzdania a
prevzatia diela objednávateľovi.

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je
zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby
bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
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6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas
záručnej doby má objednávateľ požadovať a zhotoviteľ povin-
nosť bezplatne odstrániť vady.

6.4. Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonaná písomne alebo
e-mailom, inak je neplatná. Písomné oznámenie musí obsahovať
označenie vady, miesto kde sa nachádza a popis ako sa
prejavuje.

6.5. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší
dňom uplatnenia práva na odstránenie vád písomne doručeným a
uznaným zhotoviteľom.

6.6. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia
§ 564 Obchodného zákonníka. Objednávateľ nemôže svojvoľne
meniť uplatnený nárok na odstránenie vady.

6.7. Zhotoviteľ uznané vady sa zaväzuje odstrániť v technicky
čo možno najkratšom čase. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie
vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzku
tejto zmluvy.

VII. Podmienky vykonania diela

7.1. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh montážnych
prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích
osôb.

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku.
Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú vý-
sledkom jeho činnosti.

7.3. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia
na odber elektrickej energie (220 V).

7.4. Zápis o odovzdaní a prevzatí spíšu zmluvné strany ihneď po
skončení predmetu ZoD. Dielo sa považuje za splnené jeho
odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1.Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpo-
vednosť prijíma právna úprava § 374 Obchodného zákonníka.

IX. Záverečné ustanovenia

9.1. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len
formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne
potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.
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9.2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov
ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto
zmluvy, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť
spor na riešenie príslušnému súdu v SR.

9.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka ako
príloha č.1, grafická príloha č.2.

9.4. Účastníci zmluvy výslovne prehlasujú, že táto zmluva
zodpovedá ich slobodnej vôli, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

9.5. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z kto-
rých jednu si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

9.6. Táto zmluva nadobudne účinnosť deň po dni jej zverejnenia
na webovom sídle objednávateľa.

v Banskej Bystrici, dňa 19.12.2011

-------------------- -------------------
objednávateľ dodávateľ
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