ZMLUVA O DIELO Č. 26092014
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi

Objednávateľom: Obec : Jakovany
Zastúpeným :
so sídlom :

Marián Dujava, - starosta obce.
Jakovany 83, 083 01

IČO: 00327166
DIČ: 2020711495
a
Zhotoviteľom:
TIPLUX, s.r.o.
Zastúpeným :
Tomáš Kajla - konateľ
so sídlom :
Košice , Cesta pod Hradovou 32, 040 01
IČO: 36568562
DIČ: 2020041364
I.
Predmet plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa.: Dodanie, inštalácia a uvedenie do prevádzky
40 ks LED svietidiel verejného osvetlenia na základe ponuky, v obci Jakovany.
Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa čl. II.
tejto zmluvy.
2. Súčasťou predmetu plnenia nie je dodávka realizačnej projektovej dokumentácie.
3.Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoj záväzok osobne, zmluvnými partnermi ,alebo prostredníctvom
tretej osoby s príslušnou odbornou spôsobilosťou.
II.
Cena
1.Dohodnutá zmluvná cena 5.076,00 EUR s DPH bola určená na základe predbežného rozpočtu .
2.Cena pokrýva celý zmluvný záväzok (vrátane toho, ktorý sa týka dodávky stavebných dielov,
materiálov alebo služieb) a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie
predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom
zmluvy. Ponuková cena je maximálna a s DPH, je platná počas celej doby realizácie diela.
3. Túto cenu možno na základe dohody oboch strán upraviť dodatočne v rozsahu a za podmienok
podľa § 549 Obchodného zákonníka.
4. Dohodnutá zmluvná cena bude uhradená takto:
1. Bankovým prevodom.

III.
Čas plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavbu v dohodnutom čase do 30 dní od podpisu zmluvy
– Stavenisko vymedzené predmetom plnenia odovzdá objednávateľ do 3-och dní od podpisu zmluvy
– Predpokladaný termín začatia prác:
30.09.2014.
– Predpokladaný termín dokončenia prác: 30.10.2014.
2. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska v dohodnutých termínoch, počas
omeškania objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku.
3.Predĺženie lehoty ukončenia stavby – práce je možné len v prípade neskoršieho odovzdania
staveniska než ako je uvedené v zmluve z dôvodu na strane objednávateľa a pri nepriaznivých
poveternostných vplyvoch / mráz, sneh, dážď a pod. /
IV.
Miesto zhotovenia diela
Miestom zhotovenia diela je: Obec Jakovany.
V.
Vlastnícke právo na zhotovovanú vec a nebezpečenstvo škody na nej
1.Vlastnícke právo na zhotovovanú vec a nebezpečenstvo škody na nej prechádzajú na objednávateľa
dňom odovzdania a prevzatia diela, uvedenom v zápisnici o úspešnom odovzdaní a prevzatí diela.
VI.
Zodpovednosť za chyby, záruky
1. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela v zmysle § 563 ods.2, resp. § 429 až § 431 Obchodného
zákonníka. Dielo bude spôsobilé na zmluvný účel podľa záruky v zmysle zákona a zachová si počas
tejto lehoty dohodnuté vlastnosti.
3 Záruka 24 mesiacov od prevzatia diela pri dodržaní prevádzkových parametrov,
- pri svietidlách na mieste zhotovenia diela
- pri montážnych prácach na mieste zhotovenia diela
VII.
Platobné podmienky
1. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi bankovým prevodom na základe vystavenej
faktúry.
VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Po zhotovení diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa na jeho odovzdanie a prevzatie v mieste
plnenia.
2. O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania, ktorého súčasťou je úspešné vykonanie
dojednaných skúšok, spíšu zmluvné strany zápisnicu, v závere ktorej objednávateľ výslovne uvedie,
či dielo preberá alebo nepreberá a z akých dôvodov.

3. Chyby diela zrejmé už pri jeho preberaní musí objednávateľ reklamovať už v zápisnici o prevzatí.
4. Chyby diela uvedené v zápisnici o prevzatí sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v termíne dohodnutom
z objednávateľom.

IX.
Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli na týchto pokutách a sankciách:
1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dojednané v tejto zmluve, uhradí
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu plnenia (prípadne z ceny jeho
časti, dohodnutej na samostatné odovzdanie a prevzatie) za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska, zodpovedajúceho zmluvným
podmienkam, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške oprávnených vzniknutých
nákladov zhotoviteľa.
3. Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od toho, či a v
akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne.
4.V prípade leasingu sú zmluvné pokuty upravené leasingovou zmluvou medzi objednávateľom
a leasingovou spoločnosťou.
X.
Ostatné dojednania
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto informácie
na iné zmluvné účely.
XI.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva vzniká dohodou o celom jej obsahu.
2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v
celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného
zákonníka, najmä o zmluve o diele, a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej
republike.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch,z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden.

Jakovany ,dňa 26.09.2014

.......................................
objednávateľ

.......................................
zhotoviteľ

