Príloha č.3
ZMLUVA
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „Zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY
Zhotoviteľ:
Meno a Priezvisko:
Adresa:
IČO:
Číslo účtu:
Forma platby:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
a
Objednávateľ:
Meno a Priezvisko :
Adresa:
IČO:
Číslo účtu:
Banka:

Centrum voľného času
Farbiarska 35/7, 064 01 Stará Ľubovňa
00188131
SK83 0200 0000 0016 3494 9458
VÚB Banka, a.s.

(ďalej len „objednávateľ“)
sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“):

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1.1
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania na
predmet zákazky „Výmena okien a vchodových dverí, ktoré realizoval Objednávateľ
postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117
zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) zverejnením výzvy
na predkladanie ponúk na webovom stránke objednávateľa.

1.2
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce v predmete zmluvy vykoná podľa požiadaviek
objednávateľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na
realizáciu predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy o dielo.

Článok II.
Východiskové podklady a údaje
2.1
Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka č....................
vyhotovená dňa ............ s presným rozpisom prác a materiálov, ktorá tvorí prílohu tejto
zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Realizácia prác sa bude riadiť pokynmi
objednávateľa
s rozpisom
stavebných
a iných
prác
zhotoviteľa.

Článok III.
Predmet Zmluvy
3.1
Predmetom tejto zmluvy je výmena pôvodných okien a vchodových dverí . Zhotoviteľ
sa zaväzuje za dojednanú cenu(určenú jednotlivými dohodnutými cenovými sadzbami)
spracovať pre Objednávateľa dielo vymedzené v čl. II. tejto zmluvy.
3.2

Demontáž pôvodných okien a vchodových dverí a okien.

3.3

Montáž plastových okien a dverí s príslušenstvom.

Článok IV.
Termín vykonania diela a jeho cena

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vymedzené v článku III. tejto zmluvy s termínom
začatia ihneď po podpísaní tejto Zmluvy obidvoma zmluvnými stranami a s termínom
ukončenia do ........................
4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a v dohodnutom čase vykonané dielo prevezme od
zhotoviteľa a splní finančný program platenia výstavby podľa tejto zmluvy.
4.3 Cena za dielo vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je
stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a

vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako cena konečná, vo
výške:..............................

4.4 Cenu diela je možné po podpise zmluvy navýšiť len vtedy, ak objednávateľ požaduje
práce naviac, ktoré nemohli byť predpokladané pri vytváraní štandardnej cenovej ponuky.
4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že riadnym ukončením, resp. zhotovením diela sa rozumie
jeho riadne a včasné odovzdanie Objednávateľovi na základe vykonanej obhliadky diela
Objednávateľom v Objekte Objednávateľa, o čom bude spísaný protokol o odovzdaní
a prevzatí diela podpísaný zástupcami Zmluvných strán, oprávnenými na rokovanie vo
veciach technických, ktorí sú uvedení v záhlaví tejto Zmluvy.

Článok V.
Platobné podmienky a fakturácia

5.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za dielo na základe faktúry vystavenej
Zhotoviteľom za vykonané práce a dodávky.
5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia
Objednávateľovi.
5.3
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov. Prílohou faktúry musí byť
zástupcami Zmluvných strán, oprávnenými na rokovanie vo veciach technických, ktorí sú
uvedení v záhlaví Zmluvy, podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

Článok VI.
Zodpovednosť za vady
6.1
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce v zmysle predmetu plnenia Zmluvy sú vykonané
riadne v súlade so Zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Taktiež Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho odovzdania,
pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá Zhotoviteľ len vtedy, ak
boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.
6.2
Záručná doba diela je päť (5) rokov a začína plynúť od odovzdania diela
Objednávateľovi. Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ
povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela.

6.3
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstraňovaním vád diela začne najneskôr do 3 pracovných
dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

7.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
7.2 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých
Objednávateľ dostane dva rovnopisy a Zhotoviteľ dva rovnopisy.
7.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a
vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich
zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou
Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.

V Starej Ľubovni dňa ...........................

zhotoviteľ

PhDr. Marta Hanečáková, PhD.
riaditeľka CVČ
objednávateľ

