Vzor

Zmluva o dielo
Zhotoviteľ

Čl. I Zmluvné strany
SIGMA plus s.r.o.
Maurerova ll
Zastúpený: Pribičko Ján konateľ
Bankové spojenie: VUB Krompachy

Čísla úč±u: 21108377259/0200

IČO:

36602361

IČ DPH: SK 2023057795
(v ďalšom Zhotoviteľ)
Obj ednávateľ :Obec Mníšek nad Hnilcom
Mníšek nad Hnilcom 192
Zastúpený: Ing. Ludovít Kujnisch starosta obce
Číslo účtu:
IČO:
00329380

DIČ:

2021259416

(v ďalšom objednávateľ)
Čl. II Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je:
Stavebné práce: Strecha Obvodné zdravotné stredisko.

Čl. III Termíny a miesto plnenia
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo uvedené V čl. II tejto zmluvy do 45 dní od podpisu
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň dohodli ,že nakoľko nebolo možné pred podaním
ponuky presne určiť stav drevenej konštrukcie strechy tak všetky zistené práce a materiál,
ktorý nebol ocenený budú riešené dodatkom k tejto zmluve po dohode oboch strán.
Čl. IV Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky
Celková cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán, a to nasleduj úcoz
dodávka materiálu a prevedené práce
15 866,76 eur (s DPH).
Cena diela bude uhradená do 7 dní od odovzdania diela.
Cl. V Záručné a servisné podmienky
l. Zhotoviteľ poskytuje na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy záruku 24 mesiacov odo
dňa jeho prevzatia.
2. Počas doby uvedenej v bode l. tohto článku je každá záručná oprava, resp. výmena
komponentu bezplatná, s výnimkou prípadu, že poškodenie, resp. znefunkčnenie diela,
ktoré je predmetom tejto zmluvy, bolo spôsobené neodbomým zásahom, resp.
neodborným užívaním diela pracovníkmi objednávateľa.

Čl. VI Sankcie

V prípade oneskorenia odovzdania predmetu tejto zmluvy uhradí zhotoviteľ objednávateľovi
pokutu vo výške 0,01 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.
V prípade oneskorenej úhrady faktúry je povinný objednávateľ povimiý uhradiť dodávateľovi
poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z hodnoty neuhradenej faktúry za každý deň omeškania.

čl. VIII závaračuê uacauavauia
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými a podpísanými dodatkami.
Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce
ustanoveniami obchodného zákonníka.
Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa Oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola
dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite,
vážne a zrozumiteľne.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane dve
vyhotovenia.
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