ZMLUVA O DIELO

č.

3/2016

Čl.l
Vlastnici bytov a nebytových priestorov na uj: Skolská č 18,20,22,24
Moldava nad Bodvou

1.1 Objednávate!'

: BodvaTei

Skolská 5, Moldava nad Bodvou

V zastúpeni správcom
IČO

: 36210269

DPH
IBAN

: SK007520000000000 10671385

S.LO

:2021601670

CSORBA JOZEF
04944 Hrhov311
Živnosť. list č. 7041200 I spis Č. 04928/00002zo dl)a 28.1 1.200 I
a Žo-2003/0 I 114/21 Č. živn. Registra 808-2739
0907/88600 l

1.2 ZhOlovitel'
So sídlom

Registrovaný
Člslo

telefónu

Slovenská sporiteľi'la, Rožťmva
SK5509000000000511025568
3734 1146
1025990559

Bankové spojenie
IBAN
IČO
DiČ

ČI.2

Predmet zmluvy

2.1.

Zhotoviteľ

sa zaväzuje

vykonať

vlastnými kapacitami a mechanizmami na svoje

nebezpečenstvo 1(;'11(0

rozsah prác:
2.2.
Rekonštrukčné

l.
2.
3.
4.
5.
6.

2.3.

práce

stúpačiek čl výmena rÍlr k vodomerom
odpadového potrubia
dClIlonl{lž zadn)'ch stien kúpel'll)'ch jadiC'ľ, záchodov železn)'ch rúr
demontáž a montáž rozvodov studenej vody teplej úžitkovej vody
montáž il príprava cirkulačného potrubia s ukončením v suteréne s guľovým uzáverom
zabetónovanie medzi poschodia my, osadcnie záchodov, a po vzájomnej dohodc sa snažíme
do pôvodncho stavu.

výmena potrubia zvislých

V~'nH'lH:l

dať

Práce uvedené v bode 2.1. tejto zmluvy budú vykonané na bytovom dome na ulici Skolská č 18,20,22,24

v Moldave na Bodvou v rozsahu stanovenom vzájomnou pisolllnou dohodou.
2..4.

Ak počas rcalizácie prác bude objednávater požadovať práce naviac. Llllluvné slrany uzavru Dodatok
k zmluvc. ktorý bude obsahovať rozsah požadovaných prác naviac a dohodnutú cenu za tieto prác....
ČJ.3
Čas plnenia

3.1.
3.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dohodnutý predmet zmluvy vykonať do 30.6.2016
V prípade nepredvidan)ch okolnoslí. "tore zmluvne stran) nemôžu ovplyvnil' a ktore budú Illať vpl)v na
llodrl..<tnie dohodnutého t~nnínu plnenia sa zmluvné strany zaväLujújednať o zmene termínu plnenia.
Nový termín plnenia - ukončenia prác bude dohodnutý písomne po vzájomnej dohode.

ču

~

Vykonávanie diela
4.1.
~.2.

.$.3.

Zhotoviteľ

splní svoju povinnost" riadnym v časovým vykonan im diela, ktoré nebudú mať zjavne vady.
Kontrola a prevzmie vykonan)/ch prác bude komisionáln8 za prítomnosti zhotovitel'a, objednávatel'a.
Objednávate!" je povinný riadne vykonané dielo prevziať a zaväzuje sa zaplatiť dodávaterovi cenu za dielo
podľa čl. 5.1 A 5.2. tejlo zmluvy.
ČI.5
Platobné podmienky

5.1 Objednávate!" sa zaväzuje u'lplatiť zhotovitel'ovi cenu za dielo, ktorú zmluvné strany
dohodli podľa zakona Č.18/1996Z.Z. o cenach v zneni neskorších predpisov takto:
bez DPH
3333,33 EUR
20% DPH
666,67 EUR
cena s DPH spolu: 4 000.00 EUR
objednavatcr uhradí jednorazovo 7 060,00 EUR po

5.3. Zhotovilci" ma pravo predložil" I'aklúru len za
podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

ukončení

skutočne

diela

vykonané prace a pod!'a

5.4. Dojednanie zmluvných pokút sa nedot)'ka nároku zmluvných strán na náhradu škody.
ktorá illl vznikla porušením povinnosti druhou stranou.

Čl. 6

Povinnosti zhotovitel'a na úseku BOZP
6.1. Vytvorí v plnej miere a rozsahu podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracovisku pri plnení
predmetu diela vyplývajúceho z tejlO zmluvy podl'a zákolla o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Čl. 7

Ostatné dojednania
7.1. Zhotovitcr na vykonané práce poskytuje záruku 2 roky, záruk'l na materiál/predajca/
7.2. Pri vypovedaní zmluvy objcdnávatc!"om zhotovitel' vyfakturuje skutočne prevedené práce
V) konanc ku dnu vypovedania zmluvy pod!"a článku 2. bod 2.1.
7.3.

V)'povceľ

zmluvného

vzťahu

l11usí vypovcdajúca strana

dať

písomnou formou.

7.4. Ustanovenia tejto zmluvy sa môžu meniť len po obojstrannom súhlase zmluvných strán
písomnými dodatkami podpísanými oprávneným i zástupcami.
7.5. Zmluva o dielo nadobúda

účinnosť odo dňa jej

podpísania zmluvnými stranami.

7.6. Zmluva o dielo je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, ktoré pojednom vyhotovení
obdržia zhotoviteľ, objednávateľ.
V Moldave nad Bodvou,
Meno a priezvisko:
Funkcia:

dňa

.

./.1..:...[

__obJ/;'::--:
J_Á_/\~_~_
I ii

2016

V Hrhove. dňa ./.'
20 16
meno a priezvisko: Csorba Jozef
Funkcia: živnostník - zhotovi lei'

f.:

Zholovilol'

t%§ORBA JOZEF

MiiiifU mJfOn,..lm -ÚK- VODr
04144 H!HaV lll, t.I.: 0907 886 001
iCU1341 '~6 DIč: ID25990559

l~

Dodávateľ:

Csorba Jozef
04944 Hrhov 3H
IČO 37341 146
DIČ
1025990559
Banka:
Slovenská sporiteľňa
č. účtu: 0511025568/0900

(

CENOVÁ PONUKA: na demontážne a montážne práce, na nebytové priestory
a dokončovacie práce ležatých rozvodov TUV,SV na ul. Školská,18,20,22,24.
Búracie a murovanie a oprava stien v pivniciach a v nebytových priestorov.

Cena na zvislé

stúpačky

Výdavky spolu s DPH:

3 000.00-- Eur

Cena na ležaté rozvody
Výdavky spolu s DPH:

1000,00-- Eur

SPOLU: sDPH

4000.00-- Eur

Som

platiteľom

DPH

Hrhov

.
CSORBA .rOZEF
MOI/TÁ! pn1wr:KJ.m . ÚKo VODy
0494HRil0V31J :Ji.: evu! 886 001

I{O; 37 341 Ilo Uli: 1015990559

{lv;
~

