Dušan MENT, ul. Bulharská č. 4, 949 01 Nitra,
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ZMLUVA O DIELO
M

§ 536-565 O.Z.
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Platob. podmienky:
,,--Cena za dodávku s DPH: .... o•••..•••••••••••
Preddavok:
oo•••••••••••••••••••••••.••••••••••..
Cena pri montáži:
.
'.
Termrn plnenia v pracovnych dňoch.
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Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpove
s.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu podľa článku I . t .
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ČL. 1 PREDMET ZMLUVY
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ČL. 2 CENA DIELA
Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa paragrafu zákona Č. 18/1996 Zb.
o cenách. Materiál a práce spojené s úpravou diela nezahrnuté v rozpočtovom návrhu budú faktúrované ako práce naviac
odsúhlasené objednávateľom.

ČL. 3 ZÁRUČNÁ DOBA
Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatého diela objednávateľom. Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie spôsobené vonkajšími vplyvmi za vady spôsobené neodbornou obsluhou
a zásahmi tretích osôb v priebehu záručnej doby. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po
jej zistení písomne.

ČL. 4 ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU DIELA
"

Po zhotovení diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa k odovzdaniu a prevzatiu diela v mieste plnenia. Objednávateľ vykoná po
výzve zhotoviteľa prevzatie vykonaných prác. Odovzdanie a prevzatie zhotoveného diela bude vykonané preberajúcim zápisom.

ČL. 5 PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúry za zrealizované práce resp. dodaný materiál, ktoré uhradí v stanovenej lehote
splatnosti. Po splnení dodávky bude vystavená konečná faktúra. Právo faktúrovať vzniká zhotoviteľovi dňom splnenia diela
potvrdeného objednávateľom.

ČL. 6 ZMLUVNÉ POKUTY
Objednávateľ si môže uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške O,OS%z ceny diela za každý deň omeškania s plnením
svojej povinnosti dodať dielo riadne a včas. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za vykonané práce, môže
zhotoviteľ uplatniť u objednávateľa úrok z omeškania O,OS% z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania. Ak presiahne
omeškanie lOdní zvyšuje sa poplatok z omeškania na 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania od dátumu splatnosti.

ČL. 7 TERMÍN PLNENIA
Objednávateľ zodpovedá za to,že riadny priebeh prác, ktoré sú predmetom plnenia tejto zmluvy nebude rušený
neoprávnenými zásahmi tretích osôb. V prípade, že z tohto dôvodu došlo k prerušeniu prác, lehota na zhotovenie diela
sa predlžuje o dobu, o ktorú porušenie ovplyvnilo dobu jeho vykonávania. V príprade nepriaznivých poveternostných vplyvov
(teplota pod -SC, ľad alebo snehová pokrývka) sa termín prác presúva o počet dní, počas ktorých klimatické pomery
vykonávanie prác neumožňujú.

ČL. 8 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
V prípade odstúpenia objednávateľa od realizácie diela z dôvodov na jeho strane, objednávateľ sa zaväzuje nahradiť
zhotoviteľovi všetkú majetkovú ujmu a škodu, ktorá z tohto dôvodu vznikla. Rozsah prác naviac, ktoré neboli uvažované
v tejto zmluve, bude stanoveným písomným dodatkom k zmluve, ktorý bude platný, ak bude riadne potvrdený a podpísaný
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

ČL. 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť obojstranne potvrdeným zmluvným dojednaním, podpísaným oprávnenými
zástupcami oboch strán. ,Zmluvevypracovaná
v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jednu si ponechá objednávateľ a jednu
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