ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
1.

Zhotoviteľ:
Firma:
IČO:
IČ DPH:
Sídlo:

PeBa elektrik s.r.o.
48302350
SK2120123720
Borčany 87, 956 36 Rybany
a

2.

Objednávateľ:
v zastúpení :
IČO:
DIČ:
Sídlo:

OBEC BORČANY
Ing. Jaroslav Kopčan, starosta obce
31823050
2021074561
Obecný úrad Borčany 77, 956 36 Rybany

I.
Všeobecné ustanovenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. II tejto zmluvy, a to
vo vlastnom mene, vlastnými pracovnými prostriedkami, v čase osobne stanovenom bez
osobných príkazov a nariadení objednávateľa a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ pri
realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dojednania tejto
zmluvy.
2. 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 dodať pre objednávateľa: stavebné
a elektroinštalačné práce na projekte „Rekonštrukcia kultúrneho domu“ – sála v rozsahu
určenom v objednávke zo dňa 9.1.2020, a to: zhotovenie sadrokartónových podhľadov,
výmena osvetlenia, rekonštrukcia elektroinštalácie, stavebné práce.
2. Drobné zmeny a doplnky vyplývajúce z operatívnych potrieb pri realizácii diela sa budú
realizovať formou osobného dohovoru.
III.
Vykonanie diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo
v zmysle čl. II tejto zmluvy s termínom začatia plnenia 10.01.2020 a s termínom
ukončenia plnenia 11.02.2020.
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IV.
Povinnosti objednávateľa
Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.
V.
Povinnosti zhotoviteľa
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy.
VI.
Cena diela a platobné podmienky
1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe objednávky vo výške
6 310,00 € (slovom šesťtisíctristodesaťeur) .
2. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu
zmluvy. Faktúra bude splatná do 14 dní od jej odoslania objednávateľovi. Objednávateľ sa
dohodol so zhotoviteľom na poskytnutí zálohy na materiál vo výške 2000,-Eur.
VII.
Zodpovednosť za vady, záruka
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.
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.
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.
4. Záručná doba je 6 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/ bez
zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie.
VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve
a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží jeden.
5. 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 Borčanoch, dňa 09.01.2020

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

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