ZMLUVA O DIELO
uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami
Objednávateľ: Obec Modra nad Ciorchou
Adresa: Modra nad Cirochou 111, 067 82 Dlhé nad Cirochou
IČO: 00323250
DIČ: 2021232763
Zástupca: Ing. Jozef Hančar, starosta
Bankové spojenie: SK61 0200 0000 0000 2742 4532
Zhotoviteľ: RAMI PLUS s.r.o.
Adresa: Nemocničná 6, Humenné
Zástupca: Mgr. Nadim Otri
IČO: 46716599
DIČ: 2023544875
Bankové spojenie: IBAN SK65 7500 0000 0040 1624 3718
Zmluva o dielo je uzatvorená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného
verejným obstarávateľom – Obcou Modra nad Cirochou pre predmet zákazky – dodávateľ
stavebných prác zákazky „Výmena okien a dverí, ZŠ a MŠ Modra nad
Cirochou, OcÚ Modra nad Cirochou“. Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných
prostriedkov verejného obstarávateľa.
Článok I
Predmet plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa výmeny okien a dverí na ZŠ a MŠ
Modra nad Cirochou a OcÚ Modra nad Cirochou, profil aluplast ideal 4000 farba biela v
zmysle špecifikácie a spracovaného rozpočtu, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Rozsah materiálu a prác je vyšpecifikovaný v cenovej ponuke zo dňa 20. 6. 2018, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Článok II.
Cena
1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je 30 998,51 € (slovom
tridsaťtisícdeväťstodeväťdesiatosem eur a päťdesiatjeden centov) vrátane DPH.
Článok III.
Platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo: Zálohovú faktúru vo
výške 50% z celkovej sumy, t.j. 15 499,26 eur s DPH. Zvyšnú sumu bude zhotoviteľ
fakturovať až po ukončení diela. Fakturované budú len fyzicky skutočne vykonané práce
podľa cenovej ponuky.
Článok IV.

Čas plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch:
začatie prác: 15. august 2018
dĺžka trvania prác: 30 kalendárnych dní
V prípade nepriazne počasia a iných nepredvídateľných okolností si zhotoviteľ vyhradzuje
právo dohodnúť dokončenie prác v inom náhradnom termíne po vzájomnej dohode oboch
zmluvných strán.
Termín bude predmetom dodatku k zmluve.
Článok V.
Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej
1. Vlastníkom zhotovovanej veci je objednávateľ po uhradení konečnej faktúry, ktorý znáša aj
nebezpečenstvo škody na nej, okrem škôd vzniknutých na strane zhotoviteľa.
Článok VI.
Iné práva a povinnosti zmluvných strán
1. Zhotoviteľ splní svoj záväzok riadnym ukončením prác a odovzdaním diela
objednávateľovi.
2. Objednávateľ je povinný odovzdať v lehote do začatia prác zhotoviteľovi stavenisko, kde
budú práce realizované, bez takých chýb, ktoré by vykonávanie diela sťažovali alebo
znemožňovali.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť elektrickú energiu 220 V, prístup k tečúcej vode,
možnosť použitia WC pre pracovníkov a súčinnosť pre hladký priebeh plnenia predmetu tejto
zmluvy.
4. Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť zhotoveného diela v trvaní 24 mesiacov od
odovzdania diela objednávateľovi.
5. Objednávateľ je na vlastné náklady povinný zneškodňovať odpad, a to v súlade s platnými
právnymi predpismi.
Článok VII
Zmluvné pokuty
1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín vykonania, zaplatí objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý začatý mesiac omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky za každý týždeň
omeškania.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných
strán vo forme písomných dodatkov.
2. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných
právnych predpisov.

3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane 1
vyhotovenie.

V Modre nad Cirochou dňa 18.07.2018

.......................................
Objednávateľ
Ing. Jozef Hančar, starosta

...........................................
Zhotoviteľ
Mgr. Nadim Otri

