ZMLUVA O DIELO 3/8//2018
:!Z3[\ort:na podr:lllst:lJlO\CnlJ.

*53ó

a nasl. Obch zakonníka \ znení neskorších predpisov

medzI:

Zmluvné stnlIlY
Objednávatel'

Vlastnici bytov bytového domu na ul. Rož.iavská 18,20
l' Moldal'e nad Boomu
l'

=cl S { lf pe

}J

BodvaTei s.

I .'prm'cN:

I-o O.

so sidiom:

Školská 5. 045 01 Moldava nad Bodvou

v zastúpení:

Valéria Vincová, konatel'ka

lto

36210269
2021601670

OiC

osoba opnivnená na
priamu komunikaeiu :

Jana Demková

tel spojenie'

055 - 460 26 21 , 0905 413 755

e-mail .

ja na.dem kovaía)gmail.com

bank. spojenie:

Slovenská

sporitel'ňa. a.s.

Zhotoviteľ

HUMIN

S.

Statutárny orgán:

Ing. Milan Minor, konatel'

IČO
OIC:
IČ DPH:

H 895 620
2022525329
SK2022525329

osoba oprávnená na
priamu komunikáciu'

Ing. Marilín Bódiš

Bankové spojenie:
tislo účtu:

r.

O.
~lierova 79, 066 Ol Humenné

Tatra Banka Allmpnnp

TeL/fax
e-mail'
Registrácia'

spol. zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Prešov
odd. Sro, vložka: č. 195721P

Clánok I
Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy O dielo výmena bytových vodomerov na teplú úžitkovú vodu
a studenú vodu podl'a Cenovej ponuky ZO d"a 1.3.2018
Článok II.
Čas plnenia zmluvy

I.Termin vykonania diela a plnenie predmetu tejto zmluvy je dohodnutý medzi zmluvnými
stranami

2. Miestom zhotovenia a dodania prác je bytový dom uvedený ako objednávatal'
3 Dodržanie času plnenia zmluvy zo strany zhotovitel'aje závislé od riadneho a
spolupôsobenia objednávatel'a, tj. včasného dodania zoznamu vlastnikov bytov

včasného

4. V prípade preukázateľného prellJ~enia prác z vin)' objednávateľa sa automaticky predlžuje
termin ukončenia diela o rovnaký počet dni, ako trvalo prerušenie. O tejto skutočnosti je
zhotovitel' povinný objednávatel'a pisomne upozomiť, v opačnom prípade sa dostáva do
omeškania s vykonanim diela podl'a čl. I tejto zmluvy
5. Zhotovitel' musí bez meškania písomne informovať objednávatel'a o vzniku ake)kol'vek
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu dodávky s dôsledkami predlženia
zmluvnej lehoty Ak dôjde k zdržaniu prác, musi zhotovítel' preukázat', že bolo vyvolané
okolnosťami, na ktoré sa odvoláva
Článok III.
Podmienky vykonania diela

I. Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať dielo podl'a uvedenej a dohodnutej technológie montážnych
prác podl'a platných metrologick}'ch predpiso>' a STN noriem a právnych noriem platn}'ch na
území SR.

2. Zhotovite!' sa zaväzuje, že dodá bytové vodomery v predpísanej kvalite, metrologicky
overené podl'a platných noriem. Zhotovitel' musí byť odborne spôsobilý na celý predmet diela
podra z. 14212000 Z.z. o metrológii a ostatnych právnych predpisov SR.
3 Zhotovite!' je povinny dodržať nilslcdo'l'Ý dohodnutý tecllllologicky postup prác a
pri vi'mene bytových vodomerov'
aJ dodávka bytových vodomerov na teplú úžitkovú vodu ER-AM
bi demontáž a spätná montaz bytových vodomerov:
cl zapisanie výrobných čisiel a konečnych stavov meradiel do evidenčného listu

činnosti

Clánok IV.
Cena predmetu, plnenie a platobné podmienky
I. Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy O dielo je stanovená cenovou ponukou na vvmenu
vodomerov TÚV ktorá tvori ~,ilohu č.l teito zmluvy.
.

: Celkava vVsledna cena diela po ukončeni realizacie bude stanovená suči nam jednotkovej
.:env uveaených v prilohe č I tejto zmluvy a skuločného pOČIU vymenených bytových
\oaomerov

3. Uvedené dohodnuté ceny su v EURO s DPH a budu fakturované podľa platných predpisov.
4 V cenach na zhotovenie diela su obsiahnuté všetky naklady potrebné na splnenie záväzku
zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, okrem nákladov na doprav\l, klorý je bezprostredn)'m
dôsledkom tejto činnosti.

5 Zhotovitel' zrealizuje predmet diela bez zaloh a preddavkov.
6. Objednávateľ je povinný platbu za vykonanu pracu uhradiť na zaklade faktury a daiiového
dokladu do 14 dni odo dňa doručenia faktúr
Članok V.
doba a

Zaručna

zodpovednosť

za škody

I. Zhotoviteľ ruči za to, že zhotovené dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
že zodpoveda technickým predpisom a platným normám a že nema vady, ktoré by narušili,
alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho použi vani a k obvyklým alebo v zmluve
dohodnutým účelom.

2. Zhotoviteľ poskytne na cel'i" predmet diela záručnu lehotu 24 mesiacov na bytové vodomery
ER-AM odo dňa ich ví'meny a odovzdania predmetu diela Uvedená zilruka sa vzťahuje na
vady meradiel, ktoré vzniknú v priamej súvislostí s výrobou meradla, t.j. poškodené súčiastky,
tečenie vodomeru. V takomto prípade zhotovileľ okamžite do 72 hodím vadný výrobok opraví
alebo vymení. Na poruchy a vady vzniknuté zilsahom cudzej osoby, porušenim metrologickej
resp. montážnej plomby, nedodržanim prevadzkových predpisov výrobkov, sa stanovená
záručná lehota nevzťahuje. Uvedené závady budú v rámci pozáručného servisu riadne
odstránené za uhradu. Zaseknutie vodomeru nečistotou v potrubi resp. vodným kameňom v
potrubí ako závada bude odstránená za úhradu v rámci pozáručného servisu.
3. Objednávateľ je povinný reklamaciu výrobkov bezodkladne telefonicky na tel. čisle
0915936952 a následne i pisomne oznámiť zhotoviteľovi. Zhotovite!' naopak je povinný po
odstráneni závady písomne protokolom podpisaným vlastnikom bytu resp. zástupcom
l'iastníkov bytov a nebytových priestorov oznámiť objednávateľovi termin odstránenia
reklamácie.
Článok Vl
Zmluvné pokuty

I.

Zhotoviteľ

a

objednávateľ

sa dohodli na týchto zmluvných pokutilch :

al v pripade, že zhotoviteľ vlastným zavinením nedodrži zmluvne dohodnutý termin ukončenia
diela, má objednávate!' právo na účtovanie zmluvnej pokuty vo výške 0,01% z lakturovanej
sumy bez DPH za každý začatý deň omeškania

/

bi \' prípade, že objedlliivaleľje v omeškaní s plalbou La ľakliml, má zholoviteľ právo na
poplatkov z omeškania vo výške 0,0 I% z dlžnej sumy bez DPH za každý deň
omeškania po dni splatnosti. Poplatok za omeškanie je uplatnený vystavelllm príslušnej faktúry
zo strany zhotoviteľa a jej odoslanim objednávateľovi.
účtovanie

Článok VII.

láveretné ustanovenia
I. Objednávatel' sa zaväzuje poskytnuť zhotoviteľovi potrebnu súčinnost" pri plneni jeho
povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a informovať ho o všetkých skutočnostiach
potrebných pre plnenie predmetu tejto zmluvy.
2 Všet~y zmeny, doplnky a dodatky týkajúce sa tejto zmluvy možno vykonať len písomnou
formou číslovan)'ch dodatkov na základe písomného súhlasu obidvoch zmluvných strán.
3 Právny režim tejto zmluvy sa riadi Obchodným zákonnikom.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, z ktorých každá strana obdrží jeden
výtlačok.

5. Zmluva nadobúda

platnosť a účinnosť dňom

podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

6. Učastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu prečitali, že súhlasia s jej obsahom. že
táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá
v tíesni ani inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy
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2.) Spósob dodáv"~:

V c~n~

/(1.

ddJa\ I.. u \ oJomcr\J\ .iil

l'ahrrluC~ dl Iftró.:" il.: hJ\"l.H\í I/U ~idld <.iLfTflŕkcT.

3.) Cenová ponuka:
\')-ll1cnJ \ o<fomcro\ TV, SV

---~----~í
Il'ulutl..a - JIQP;'

,

I

"
I Bytový \'odomer 0:-.115. 110
, Výmena vodomeru
I Plomba
I Sflii\ná klapka

.

"~o

.
l
I
l
l

111111

_.

ICENA za I vodomer TÚV
I CENA
-

:
za l vodomer SV/ bez spätnej klap 'Y I:

I

12,00

r

J

~-

'>.60 f

0.41 €
1,56 €
23.5R fc

22.o!C

-- -----------------'

".) Dodacie lehoty:
P,)Jra po2iada\iek záka/nika,
5.)

Záručné podmicnk~:

•

•
•
•

Poskytuje na \'ýrobok záruku na 2 roky pri dodržani naslédO\n)-eh p,)dm;en"k:
Vod,'m~r hol u\'~dený do pre\-ád'lk} \ suladc s montáLnym predpisom a to
,lprá\.l1cnoll organizáciou. kturá má melroipgickú ľťgislráciu podľu l(íkon~
o metrológii
il ~ robok bol použi \''-ln S- podľa mh 'odu \'r!llane dodi7ania j<:ho technickjdI pari/metro \
(prieHlk. tep!t'ta). sposobom odpovcdajucim jeho Ilm"l'ii
V~'robok nebol poškoden) misiln)lTI. neouborn)1n alcbo nedbal) nl taobehaul.anim
Do \ odomeru ne\ nikli žiadnc l'udzic tde -á a bola dodržaná kt alita \ ou, pllJra
ST" 830616

P,'rušenie 0\ erov aeej Lnačk, (o\'erol'acej plomb) autorizovaného metrologického praeo\ iska)
zbavuje dodávate ra 7áručn) ch povinnosti.
Dodacie
podmienky
Platobné
poumienky
Platnosť ponuky
Záruka

I'odra vašich požiadaviek
Do 1-1 dni od odovzdania diela
Do 12/2018
2 rok\'

\' f...o<iciach 1\ larec 2018

H UM L~
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NI,erová 79, 066 Ot rlun'prr~
Dobočka Ko]'ce
,CO 43895620 D1f-10lc52537'-'
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