Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

1.

Zhotoviteľ:

SUN SYSTÉM SR s.r.o.
Komenského 45
909 01 Skalica 1
Zastúpená konateľom spol. p. Jozefom Mičom
IČO : 36532363
IČ DPH : SK 2020148163
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu : 0251279886/0900
a

2.

Objednávateľ Obec Turany
IČO: 00316962, DIČ 2020595049
so sídlom SR, Turany, Osloboditeľov 83/91
bankové spojenie: VÚB a.s., č.ú. 16728362/0200
oprávnený konať v mene spoločnosti: Ing, Miroslav Blahušiak, starosta
obce
(ďalej ako „objednávateľ“)
I.
Všeobecné ustanovenia

1.
2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. II
tejto zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi
dojednanú cenu podľa článku VI tejto zmluvy.
II.
Predmet zmluvy

1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vyrobiť a dodať pre objednávateľa 4 ks
sekcionálnych garážových brán na budovu Hasičksej zbojnice Turany, ul. Budovateľská
1215 podľa cenovej ponuky č. 13NSIO1485 vyhotovenej zhotoviteľom zo dňa 13.12.2013
a to dodanie a montáž 4 ks sekcionálnych garážových brán - 3 x rozmer 3750 x 3600 mm
a 1 x 3750 x 3750 mm, farba brán RAL 3000 z vonkajšej strany, z vnútornej biele, v každej
bráne 4 ks okien 637 x 334 v tretej sekcii, v jednej bráne integrované dvere 800 x 2000
mm ľavé, brány s el. pohonom, každá brána na diaľkové ovládanie + ovládanie 3
tlačítkom, bezpečnostné prvky.
Rozmery udávané v predmete zmluvy o dielo sú rozmery otvorov !!!!

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky
spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy.
III.
Vykonanie diela

1.

2.
3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle
čl. II tejto zmluvy s termínom začatia plnenia od odo dňa podpísania tejto zmluvy oboma
zmluvnými stranami a s termínom ukončenia plnenia do 31.01.2014
Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.
Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú
súčinnosť. O prevzatí dokončeného a namontovaného diela musí byť spísaný odovzdávací
protokol podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma
zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela.
IV.
Povinnosti objednávateľa

1.
2.

Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.
Objednávateľ sa zaväzuje, že pred montážou garážových brán vykoná na svoje náklady
definitívnu úpravu prekladou nad otvormi a takisto vyhotoví elekztroinštaláciu ku troj
tlačítkam ovládania každej brány.
V.
Povinnosti zhotoviteľa

1.
2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy a jej príloh, vrátane dodania
potrebného montážneho materiálu.
Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k
odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie, certifikáty a revíznu správu.
VI.
Cena diela

1.

2.

3.

Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je na základe ponúknutej a vybranej cenovej
ponuky =9920,06.- eur/. Celková cena diela predstavuje všetky náklady spojené
s opravou a je konečná. Cena je s DPH.
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi zálohovú faktúru vystavenú zhotoviteľom
po podpísaní tejto zmluvy so splatnosťou 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, a to
bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa vedení v Slovenskej sporiteľni. Zhotoviteľ
vystaví zálohovú faktúru na sumu =9900,00.- eur do 5 kalendárnych dní od podpísania
tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi zvyšnú sumu = 20,06.- eur do 14 dní od
vystavenia faktúry zhotoviteľom po odovzdaní diela.

VII.
Záručná doba

1.
2.
3.
4.

Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu
odovzdávacieho protokolu.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych
podkladov poskytnutých objednávateľom pri tvorbe objednávky diela.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu tejto
zmluvy alebo poškodením predmetu zmluvy objednávateľom.
Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 10
kalendárnych dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
VIII.
Sankcie

1.

V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je
objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi penále z omeškania vo výške 100€ za každý
deň omeškania.
IX.
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.
5.

Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve
a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží jeden.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle
sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V .................................... dňa ..........................................

..................................................
Zhotoviteľ

...........................................
Objednávateľ

