ZMLUVA O DIELO č.2016/101/ZoD/SH
BodvaTei, s.r.o., Školská 5. 045 01 Moldava nad Bodvou
Uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami:

1.

Zhotoviteľ:

Názov
Sídlo
Zapísaná v

ENBRA SLOVAKIA, s.r.o.
Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica
Obch. reg. Okresného súdu Banská Bystríca,
oddiel Sro, vložka Č. 2587/S
spol. S.r.o.
31 624189
SK2020456119
ČeskoslnvFmská obchodni banka a.s.

Právna forma
IČO
IČDPH

Bankové spojenie
Čislo účtu
Zastúpený
Priamy kontakt

Ing. Vladimír Moľka - konatp.ľ
Ing. Štefan Hne, 0905 6~

snnločnosti

2. Objednávater :
Názov
Sidlo
Zapísaná v

BodvaTei s.r.o., Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou
Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou
Obch. reg. Okresného súdu Košice 1.,
oddiel Sro, vložka Č. 12853N
Spoločnosť s ručením obmedzeným
36210269
2021601670
SK20216001670
VÚB.a.s.
) 0000 003(
Valéria Vincová, konateľka spoločnosti
Jana Demková, 0905 '

Právna forma
IČO
DiČ
IČDPH

Bankové spojenie
Čislo účtu
Zastúpený
Priamy kontakt

1.1

Zhotoviteľ

sa zaväzuje

vykonať

I.

Predmet zmluvy

pre

objednávateľa

dielo v nasledujúcom rozsahu:

Vykonanie rádiových odpočtov EPRVN v bytových domoch v správe BodvaTei, s.r.o.
v rozsahu podľa objednávky potvrdenej oboma zmluvnými stranami.
1.2

Objednávateľ

sa zaväzuje dielo

prevziať

a zaplatiť dohodnutú cenu.

II. Cena za díelo
2.1.
2.2.

Jednotková cena za odpočet PRVN bez DPH je 0,33 € 11kus.
Vyfakturované budú skutočne vykonané a dodané rádiové
odovzdávacieho protokolu potvrdeného objednávateľom.

2.3.

Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry
predloženej zhotoviteľom po zápisničnom odovzdan i a prevzatí diela formou
preberacieho protokolu, ktorého podkladom sú odpočty zariadeni v elektronickej forme.

odpočty

na základe

i
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III. Doba plnenia
3.1.

Práce budú vykonané v časovom rozsahu do 31.3. daného roku.
IV. Miesto plnenia
Miestom plnenia sú bytové domy v správe BodvaTei. s.r.o., Školská č.5, Moldava nl B.

4.1.

V.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Zodpovednosť

za vady a škody

Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle ustanovenia §560 a nasl. Obchodného
zákonníka. Nárokmi za zodpovednosI' za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody.
Zhotoviteľ nezodpovedá za skutočnost', ak nie je možné vykonal' rádiový odpočet
z dôvodu poruchy zariadení.
Objednávateľ je povinný písomne reklamoval' vadu diela bez zbytočného odkladu po jej
zistení.
Prípadné reklamácie v záručnej dobe sa riešia písomnou formou.
ZodpovednosI' zhotoviteľa za vady, na ktoré sa vz1'ahuje záruka nevzniká, ak boli tieto
vady spôsobené po odovzdaní diela vonkajšími udalosl'ami, ktoré nie sú v mieste
vykonaného diela obvyklé, alebo ktoré nemohol zhotoviteľ odvrátil'.

VI. Platobné podmienky
6.1.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatil' predmet díela na základe zhotovitel'om vystavenej
faktúry do 14 dní. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do 10 dní po prevzati diela
objednávateľom. Súčasl'ou faktúry je potvrdený odovzdávací protokol.

VII.Vykonávanie kontrol
7.1.

Objednávatel' je oprávnený v rámcí plnenia záväzkov
k vykonávaniu priebežných kontrol.
VIII.

zhotoviteľom

z tejto zmluvy

Odovzdanie diela

8.1.

Z konečného odovzdania a prevzatia diela vyhotovia zmluvné strany písomný
odovzdávací protokol. Podpisom obidvoch zmluvných strán dochádza k odovzdaniu
diela.

8.2.

Vlastnícke právo k odovzdanému dielu
zaplatenim zmluvnej ceny za dielo.

prechádza na

objednávateľ

až úplným

IX. Zmluvné pokuty
9.1.

9.2.

V pripade omeškania objednávateľa s platením faktúry, je zhotoviteľ oprávnený účtoval'
objednávateľovi zmíuvnú pokutu vo výške 0,1% z nezaplatenej čiastky za každý začatý
deň omeškania, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
V prípade omeškania zhotoviteľa s dobou plnenia zhotoviteľ poskytne objednávateľovi
vo výške 0,1 % z ceny plnenia za každý deň omeškania, pokiaľ sa zmluvné strany
nedohodnú inak.

zľavu

9.3.

Menil' a dopíňal' text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov riadne
potvrdených a podpísaných zástupcami oboch zmluvných strán.
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9.4.

Neplatnost' niektorých ustanovení zmluvy neruší jej celkovú platnost'.

9.5.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory budú riešit' vzájomnou dohodou. Ak
nebude možné dosiahnut' dohodu, obrátia sa na príslušný súd podľa sídla tej zmluvnej
strany, ktorá sa od druhej strany dožaduje plnenia jej povinnosti.
X.

Záverečné

ustanovenie
zhotoviteľ

10.1.

Táto zmluva je zhotovená v 2 vyhotoveníach, z ktorých
a objednávateľ jedno vyhotovenie.

10.2.

Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne vzt'ahy zmluvných strán
Obchodným zákonníkom.

10.3.

Táto zmluva nadobúda platnost' a
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