Zmluva o dielo
Uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 v znení jeho neskorších
predpisov podľa §§ 536-565 na dodávku stavebno - montážnych prác

Článok I.

Zmluvné strany
1.

Objednávateľ : Mesto Fiľakovo
Sídlo
: Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Zástupca
: JUDr. Jaromir Kaiičiak - primátor Mesta
IČO
: 00 316 075
DIČ
: 2021115052
Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko a.s., pobočka Fiľakovo
Číslo účtu
: 8174961/5200

2.

Zhotoviteľ: Vodoinštalatérske a kúrenárske práce, maloobchodná a veľkoobchodná činnosť- Tibor Erdélyi
Sídlo
: M.Rázusa 95, 984 01 Lučenec
Zástupca
: Tibor Erdélyi
IČO
: 37753045
DIČ
: 1035487068
Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko a.s., pobočka Fiľakovo
Číslo účtu
: 8317619/5200
Článok II.

Predmet zmluvy
Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dodávku , montáž a revíziu stavebno - montážnych prác na stavbe
..Rekonštrukcia plynovej kotolne a príprava TÚV štadión FTC Fiľakovo,, ďalej len „dielo“
Článok III.

Cena a platobné podmienky

3.1 Cena za vykonanie diela je určená na základe dohody podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách dohodou, v zmysle
cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 06.08. 2012 nasledovne :
cena bez DPH:
6. 500.- Eur
20%DPH
1.300.- Eur
Cena celkom s DPH:
7.800,- Eur s D P H , /sedemtisícosemstoeur/
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 06.08.2012.
3.2 Záloha za realizáciu diela sa neposkytuje
3.3 Úhrada za prevedené práce sa realizuje v dvoch splátkach nasledovne:
1. splátka vo výške 4.000 EUR /materiál práca /
do 31.01.2012
2. splátka vo výške 3800 EUR po odovzdaní a prevzatí prác do 15.02.2012
3.4 Splatnosť faktúr je 14 dní od doručenia.
Článok IV.

Čas plnenia
4.1 Termín začatia: po podpísaní zmluvy ihneď.
4.2 Termín ukončenia: Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo na základe vzájomnej dohody do 31.01.2013.

Článok V.

Osobitné údaje -záručná doba

5.1 Záručná doba na vykonané práce je 24 mesiacov. Záručná doba sa nevzťahuje na živelné pohromy.
5.2 Zhotoviteľ je povinný svoje záväzky vyplývajúce z predmetu zmluvy splniť riadne a v požadovaných termínoch
5.3 Zhotoviteľ zabezpečí svojím pracovníkom všetky potrebné a ochranné pomôcky potrebné pre výkon predmetu tejto
zmluvy, a zabezpečí dodržiavanie podmienok bezpečnosti práce podľa platných predpisov.
5.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi porušením povinnosti pri realizácií zmluvy.

Článok VI.

Zmluvné pokuty
6.1 V prípade omeškania plnenia predmetu zmluvy zaplatí zhotovíte!’ zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu
zmluvy na každý deň omeškania.
6.2 V prípade omeškania úhrady doručenej faktúry v termíne do 7 dní zaplatí objednávateľ úrok z omeškania vo výške
0,05% z ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania

Článok VII.

Zodpovednosť za vady diela
7.1 Zhotovíte!' zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi.
7.2 Zhotovíte!' sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie a závady diela v záručnej lehote bez zbytočného
odkladu, najneskôr však v lehote do 2 /dvoch/ dní od uplatnenia ústnej alebo písomnej reklamácie.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia
81 Všetky dielčie problémy, ktoré vzniknú po podpise tejto zmluvy o dielo budú riešené písomným dodatkom zmluve.
8.2 Pokiaľ v zmluve nie je stanovené inak, pre vzájomný pomer medzi zhotoviteľom a objednávateľom platia príslušné
ustanovenia obchodného zákonníka č. 513/1991 Z b .v znení jeho neskorších predpisov.
8.3 Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zo strán v prípade nedodržania dohodnutých podmienok druhou stranou.
Odstúpenie je účinné dňom jeho písomného doručenia druhej zmluvnej strane.
8.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej potvrdenia oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinná je do termínu
špecifikovania v čl. 3. zmluvy.
8.5 Táto zmluva je spísaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jeden si ponechá zhotoviteľ a jeden objednávateľ.

Vo Fiľakove:

JUDr. Jaromir Kaličia
Pečiatka a podpis objednávateľa

V Lučenci: 07.01.2013

Tibor Erdélyi
Pečiatka a podpis zhotoviteľa

