
_ / /ZMLUVAODIELO C < ĺýaz/
uzatvorenápodľa ust. 6 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskoršíchpredpisov (ďalej len ako „ Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami

(ďalej len ako „Zmluvu")

I.

Zmluvné strany
Objednávateľ:

1.1.1 Názov: zš Kudlovská 11 v Humennom

Sídlo: Kudlovská 11, 066 01 Humenné

IČO: 37 876 741

V zastúpení: Mgr. Paulína Škerlíková, riaditeľka školy
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s., pobočka Humenné

IBAN: SK6811000000002627551964

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: TESAR— DACH s.r.o., Jasenovská 2497, 066 01 Humenné ?

Zastúpený: JánMetyľ, konateľ spoločnosti
?

Sídlo: Jasenovská 2497, 066 01 Humenné
IČO: 45 595 151

DIČ: SK2023051272

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK900900 0000 0004 6435 4552



1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zhotoví dielo a objednávateľ odoberie dielo
v rozsahu a podľa tejto zmluvy.

2. Predmet zmluvy

2.i Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola
vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia V rozsahu a za podmienok dojednaných v
tejto zmluve pre objednávateľa vykoná realizáciu stavby:. Oprava strechy na spojovacej
chodbe „Rozsah a popis prác je obsiahnutý v ocenenom výkaz výmer.

3. Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1 tejto
zmluvy v termíne: začiatok prác: 01. Augusta 2018, ukončenie prác: do 60 dní

3.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa
dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia
nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom
termíne.

3.2 Miestom realizácie stavby je ZŠ Kudlovská ll, 066 Ol Humenné.

4. Spolupôsobenie objednávateľa

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v
sprístupnení priestorov k prevedeniu stavebných prác, odovzdaní doplňujúcich údajov a
podkladov o dotknutom území, v zaujatí stanoviska, ktorých potreba vznikne počas
spracovania realizácie. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ do 3 dní od doručenia
požiadavky zhotoviteľa. Pre prípad spolupôsobenia, ktoré objednávateľ nemôže poskytnúť
vlastnými silami, dohodnú zmluvné strany osobitnú lehotu.

4.2 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických vád.

5. Cena a platobné podmienky

51 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo — „Oprava strechy na spojovacej chodbe“
je spracovaná v súlade so zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách.

5.2 Cena bez DPH : 10 599,80 Eur

DPH : 2 11,96 Eur

Cena spolu s DPH : 12 719,76Eur
slovom: dvanásť tisíc sedemsto devätnásť Eur a sedemdesiat šesť centov

6.1 Ak dôjde k. zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok
na úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa
nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie.



6.2 Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu
zmluvy. Faktúra bude splatná do 14 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.

7. Zodpovednosťza vady, záruka

7.1 Kvalita zhotoveného diela bude" v súlade so záväznými STN a odbornými normami,
právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa dielo obvykle užíva.

7.2 Záruka za vykonané práce je v dĺžke 60 mesiacov. Na výrobky podľa záruky výrobcu —

min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku a
spolupôsobenie pri realizácii prác, ktoré zabezpečí svojpomocne) a začína plynúť odo dňa
prevzatia diela.

7.3 Prípadnú reklamáciu vady diela si objednávateľ uplatní po zistení vady písomnou formou
na adresu zhotoviteľa.

7.4 Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné je zhotoviteľ povinný
odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže
dielo užívať a hrozí mu majetková ujma.

8. Zmluvné pokuty

8.1 Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo V dohodnutom termíne, zaplatí
objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% 2 dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

8.2 Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je
povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za
každý deň meškania.

9. Podmienky realizácie diela

9.1 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku neustále poriadok a čistotu, dôsledne dbať
na hygienu sociálnych zariadení staveniska, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia
osôb pri práci, dodržiavať a zabezpečovať požiarnu bezpečnosť a prevenciu, riadne
uskladňovať materiály a ich ochranu proti poškodeniu

9.2 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného
dozoru.

9.3 Zhotoviteľ musí umožniť výkon kontrolnej činnosti objednávateľovi.

9.4 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie stavby za všetky úrazy, ktoré vzniknú na stavbe
počas realizácie diela, za odcudzenie materiálu alebo techniky, za dodržanie
bezpečnostných predpisov ako aj predpisov požiarnej ochrany životného prostredia.



1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zhotoví dielo a objednávateľ odoberie dielo
V rozsahu a podľa tejto zmluvy.

2. Predmet zmluvy
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola

vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v
tejto zmluve pre objednávateľa vykoná realizáciu stavby:. Oprava strechy na spojovacej
chodbe „Rozsah a popis prác je obsiahnutý v ocenenom výkaz výmer.

3. Čas plnenia
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1 tejto

zmluvy v termíne: začiatok prác: Ol.augusta 2018, ukončenie prác: do 30dní.

3.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa
dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím
spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet
zmluvy v dojednanom termíne.

3.3 Miestom realizácie stavby je ZŠ Kudlovská 11, 066 Ol Humenné.

4. Spolupôsobenie objednávateľa
4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä V

sprístupnení priestorov k prevedeniu stavebných prác, odovzdaní doplňujúcich údajov a
podkladov o dotknutom území, v zaujatí stanoviska, ktorých potreba vznikne počas
spracovania realizácie. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ do 3 dní od doručenia
požiadavky zhotoviteľa. Pre prípad spolupôsobenia, ktoré objednávateľ nemôže poskytnúť
vlastnými silami, dohodnú zmluvné strany osobitnú lehotu.

4.2 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických vád.

5. Cena a platobné podmienky
5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo — „Oprava strechy na spojovacej chodbe“

je spracovaná v súlade so zák. č. 18/1996 2.2. o cenách.

5.2 Cena bez DPH : 10 599,80 Eur

DPH : 2 11,96 Eur

Cena spolu s DPH : 12 719,76Eur
slovom: dvanásť tisíc sedemsto devätnásť Eur a sedemdesiat šesť centov

6.1 Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok
na úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sanedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie.


