uzatvorená

Zmluva o dielo
podl'a §§ 536 a nasl. Obchodného
zákonníka
v znení neskorších zmien a doplnkov

zák.

Č.

513/1991

Zb.

Zmluvné strany

Zhotovi te!':

VR TRADE, s.r.o
so sídlom Hraničná

11, 821 05 Bratislava

zastúpený:
C. Racsko, konateľ spoločnosti
zapísaný v OR Bratislava, vložka čÍsl0474801Bodd. s.r.o.
IČO: 36820814 DIČ:2022437670 IČ DPH SK2022437670
bankové spojenie:
číslo účtu:
/ v ďalšom texte "zhotoviteľ' /

Objednávateľ:

Mesto Šaštín-Stráže

so sídlom: Alej 549,90841 Šaštín-Stráže
zastúpený: Ing. Radovan Prstek, primátor mesta
IČO: 00310069 DiČ: 2021049580
bankové spojenie: VÚB a. s., pobočka Šaštín-Stráže
číslo účtu: 828182/0200
/ v ďalšom texte "objednávatel'"/

Predmet

I.
zmluvy

l. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať pre objednávateľa 40 m plota
z recyklovaného plastu, vo farbe hnedej (výška l m), vrátane montáže, v zmysle
požiadavky a špecifikácie objednávateľa, ďalej zabezpečiť dopravu a servis podl'a
podmienok stanovených touto zmluvou.
2. Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť za zhotovenie zmluvnú cenu
podľa článku II. tejto zmluvy.

II.
Cena

Zhotovitel' zhotoví výrobky v plnom rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy, ktorá je
v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách a nadväzujúcich predpisov. Cena predmetu
plnenia je stanovená vo výške:
_ Celková suma bez DPH
- DPH 20%
_ Celková suma s DPH

: 3331,67 EUR
: 666,33 EUR
: 3 998,00 EUR

2. Po príchode podpísanej zmluvy oboma zmluvnými stranami sa táto zmluva stáva záväznou,
za plnenie všetkých podmienok zakotvených v tejto zmluve.
III.
Čas plnenia
Zhotoviteľ

sa zaväzuje

vykonať dielo v dohodnutom

2. Termín dodania: do 15.12.2011, čomu predchádza
podpísanej objednávateľom
i zhotoviteľom.

čase.
obdržanie

platnej zmluvy o dielo, riadne

IV.
Mieslo dodávky
Miesto dodania:

Šaštín- Stráže, Mestská knižnica, Hviezdoslavova

4.

V.
Vlastnícke právo na zhotovenú vec
a nebezpečenstvo
škody na nej
1. Vlastníkom zhotovenej veci je objednávate!',
nej, odo dňa prevzatia predmetu zmluvy.
2. Predmet

zmluvy

prechádza

do vlastníctva

ktorý znáša aj nebezpečenstvo

objednávateľa

po prevzatí

škody na

diela v zmysle

bodu

Vlll. tejto zmluvy.

Vl.
Zodpovednosť
l. Zhotovite\'

zodpovedá

za chyby v zmysle § 560 a nasl. Obchodného

2. Zhotovite\' preberá záruku
Obchodného zákonníka.
3. Zhotoviteľ

4.

poskytne

za chyby

za akosť

diela v zmysle

zákonníka.

§ 563 ods. 2, resp. § 429 až § 431

záruku nasledovne:

oceľové časti: 60 mesiacov
plastové časti: 60 mesiacov

Záruka sa nevzťahuje
na škody spôsobené
fyzickým
zničením
alebo nesprávnym
prevádzkovaním
predmetu zmluvy. Záruka začína plynúť dňom prevzatia diela.

Platobné
1. Objednávateľ
zhotovení.

je povinný

2. Lehota splatnosti

ostatných

zaplatiť

zhotoviteľovi

za predmet

zmluvy

po jeho

riadnom

faktúr je 14 dní od dátumu ich doručenia.

3. Faktúra musí obsahovať náležitosti
faktúru, ktorá neobsahuje náležitosti
zhotoviteľovi
na opravu. Splatnosť
faktúry.

daňového dokladu. V prípade, že zhotoviteľ doručí
daňového dokladu objednávateľ
má právo ju vrátiť
faktúry sa preruší do termínu doručenia opravenej

Odovzdanie
l. Pred dodaním diela vyzve
a prevzatie v mieste plnenia.

VII.
podmienky

zhotoviteľ

VIII.
a prevzatie
objednávateľa

diela
2 dni vopred

na jeho

odovzdanie

2. O priebehu a výsledku odovzdávacieho
konania spíšu zmluvné strany protokol o prebratí
resp. odovzdaní,
v závere ktorej objednávateľ
výslovne uvedie, či dielo preberá alebo
nepreberá.
3. Chyby diela
o prevzatí.

zrejmé

pri jeho

preberaní

musí

objednávateľ

reklamovať

už v protokole

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 za každý deň
omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa
s úhradou faktúry uhradí objednávateľ
zhotoviteľovi
úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania
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.

Xl.
Ostatné dojednania

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať
informácie na iné zmluvné účely.
2.

Zhotoviteľ
má
i prostredníctvom

3. Pri nedodržaní
dodávky.

obchodné

tajomstvo

a nepoužijú

právo vykonávať
odbornú
činnosť
podľa predmetu
tejto
tretích osôb, pričom plne zodpovedá za výsledok ich činnosti.
podmienok

uvedených

Záverečné
1. Táto zmluva vzniká dohodou

v tejto

zmluve

nebude

možné

tieto

zmluvy

dodržať

termín

XII.
ustanovenia

v celom obsahu.

2. Meniť alebo dopÍňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých
v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. O ostatných
otázkach
neupravených
touto zmluvou
platia predovšetkým
ustanovenia
Obchodného
zákonníka,
najmä o zmluve o dielo, a ostatné všeobecné záväzné predpisy
platné v Slovenskej republike.
4. Účastníci
zmluvy týmto prehlasujú
a potvrdzujú,
že zmluva
a slobodnú vôľu, na znak čoho ju vlastnoručne podpíšu.
5. Táto zmluva je vyhotovená

V Šaštíne-Strážach,

objednávatel'

dňa

v 4 vyhotoveniach,

./..12.: ..2.0.11

vyjadruje

ich

skutočnú

z ktorých obdrží každá strana 2 vyhotovenia.

V Bratislave,

dňa ... 2.:..t.2.:..?o.ll

•.•.•.••.•. 1"' •.•.•.•••.•.•.•.•.••.•.•.•.•.••.•.•.•.
zhotoviteľ

