ZMLUVA O DIELO
na zhotovenie okien uzavretá podľa § 536 Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany
1.1 Zhotoviteľ:

TERMIKA s.r.o
Ul. Kráčiny 2
036 01 Martin
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IČO: 36416916
IČ DPH: SK2021799395

1.2 Objednávateľ:

OBEC TURANY
Osloboditeľov 83/91
038 53 Turany
Zastúpená: Ing. Miroslavom Blahušiakom, starostom obce
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
IČO: 00316962
DIČ: 2020595049

2. Predmet zmluvy
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky č. 423/2013,
ktorá bola vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok
dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná dodávku plastových okien
na budovu Hasičskej zbrojnice v Turanoch. Cenová ponuka je neoddeliteľnou súčasťou
zmluvy. Za zameranie akcie je zodpovedný objednávateľ.
2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dodávku prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú
cenu.
2.3 Predmetom zmluvy je dodávka plastových okien podľa cenovej ponuky č. 423/2013
vypracovanej zhotoviteľom.

3. Ďalší záväzok zhotoviteľa
3.1 Zhotoviteľ pri realizácii dodávky dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy,
dojednania tejto zmluvy, vyjadrenie verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií.
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4. Čas plnenia
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia dohodnutý v tejto
zmluve v termíne do 20 – tich kalendárnych dní od pripísania úhrady zálohovej faktúry
vystavenej zhotoviteľom na účet zhotoviteľa.
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.

5. Cena a platobné podmienky
5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo :
Cena predmetu diela: 3 452,59 €
DPH:
690,51 €
Cena spolu:
4 143,10 €
Slovom:
Štyritisícstoštyridsaťtri EUR desať centov.
5.2 Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi
nárok na úhradu vzniknutých nákladov. Výška vzniknutých nákladov bude stanovená
dohodou obidvoch zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ
súd o rozhodnutie.
5.3 Zhotoviteľ začne s prácou po zaplatení zálohovej faktúry, vystavenej zhotoviteľom.
5.4 Podkladom pre úhradu konečnej ceny bude vyúčtovacia faktúra, vystavená zhotoviteľom
po splnení predmetu zmluvy v zmysle bodu 4.1. Faktúra bude splatná do 14 dní od jej
odoslania objednávateľovi. Z vyúčtovacej faktúry bude odpočítaná zaplatená záloha.

6. Zodpovednosť za vady, záruka
6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.
6.2 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.
6.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti
nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich
použití trval.
6.4 Záručná doba na okenný profil je 5 rokov, na izolačné dvojsklo a kovanie je 2 roky
a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie bez zbytočného
odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie.
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7. Zmluvné pokuty
7.1 Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí
objednávateľovi pokutu vo výške 0,5 percenta z dohodnutej ceny diela za každý deň
omeškania.

8. Záverečné ustanovenia
8.1 Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou dohodu obidvoma zmluvnými
stranami.
8.2 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.

V Turanoch: 22.5.2013

...................................................................
Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce Turany

...................................................................
Leszek Klocek
konateľ spoločnosti Termika s.r.o.
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