ZMLUVA O DIELO Č. 2..

1.1. Objednánteľ
v zastúpení správcom

Vlastníci byto,' a nebytových priestorov na ul.: Krátka č.4, 6
Moldava nad Bod\'ou
Bodva Tel s.r.o. Školská 5, Moldava nad Bodvou

IČO

DPH

mAN
1.2 Zhotoviteľ
So sídlom
Registrovaný
Číslo telefónu
Bankové spojenie
Číslo účlu
IČO
DiČ

CSORBA JOZEF
04944 Hrbov 311
Živnosť. list č.704/2001 spis Č. 04928/OO002zo dňa 28.1 1.200 l
a Žo-2003/Ot 114/21 Č. živn. Registra 808-2739
~lnvpnc:k4 l;l'V"Int",ľň:l

ROžllava

L ..

ČI. 2

Predmet zmluvy

2.1.

Zhotoviteľ sa zaväZuje vykonať vlastnými kapacitami a mechanizmami podľa cenovej poouky, súhlasom
vlastníkov na svoje nebezpečenstvo tento rozsah prác:
demontážne a montážne práce - výmena: demontáž montáž zvislýcb rozvodov a odpadových nír,
v)'mena studenej vody, tepleJ vody a montáž cirkulácie TÚV zvislj'ch a ležatých rozvodov. Montáž
výmenníkovej stanice pre TUV. Zamurovanie otvorov podl'a dobody s vlastníkmi. Demontáž
a montáž záchodov a vodomerov.

2.2.

Práce uvedené v bode 2. I. tejto zmluvy budú vykonané na bytovom dome na ulici Krátka č 4,6 v
Moldave nad Bodvou v rozsahu stanovenom vzájomnou dohodou.

2.3.

Ak počas realizácie práe bude objednántel' požadovať práce navíac, zmluvné strany uzavrú Dodatok
k zmluve, ktorý bude obsahovat' rozsah požadovaných prác naviac a dohodnutú cenu za tieto práce.
ČU
Čas plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje dohodnutý predmet zmluvy vykonať od 4.03.2019 do 4.04.2019
V prípade nepredvídaných okolnosti, z technologických podmienok, ktoré zmluvné strany nemôžu
ovplyvniť a ktoré budú mat' vplyv na dodržanie dohodnutého termínu plnenia sa zmluvné strany zaväZujú jednať
o zmene termínu plnenia. Nový termín plnenia - ukončenia prác bude dohodnutý písomne.

3.1.
.2.

ČI. 4
Vykonávanie diela

4.1. Zhotovitel' splni svoju povinnosť ríadnym vykonaním diela, ktoré nebudú mat' zjavne vady.
4.2. Kontrola a prevzatie vykonaných prác bude kotnisionálna za prítomnosti zhotovitcľa, objednávateľa.
4.3. Objednávateľ je povinný riadne vykonané dielo prevziat' a zaväZuje sa 711platit' dodávateľovi cenu za dielo
podľa čl. 5 tejto zmluvy.

•

ČI.5
Platobné podmienky

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu zhotoviteľovi do 15dni po odovzdani diela za ktoní zmluvné strany
sa dohodli podľa zákona č.1811996Z.Z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:
SPOLU bez DPH
20% DPH
cena s DPH spolu
prvú

7040,00 EUR
1408,00 EUR
8448,00 EUR

časť fakturovanej

sumy v 50% z celkovej sumy a to je : 4224,00 eur. objednávatel' zaplatí pred

začatím rekonštrukčnýcb prác

5.3.

Zhotoviteľ má právo predložiť faktúru len za
podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

skutočne

vykonané práce a

podľa

5.4. Dojednanie zmluvných pokút sa nedotýka nároku zmluvných strán na náhradu škody.
ktorá im vznikla porušením povinnosti druhou stranou.
)

ČI.6
Povinnosti zbotovitel'a na úseku BOZP

6.1. Vytvorí v plnej olicre a rozsahu podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracovisku pri plnení
predmetu diela vyplývajúcebo z tejto zmluvy podľa zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Čl. 7
Ostatné dojednania

7.1.

Zhotoviteľ

na vykonané práce poskytuje záruku 2 roky, záruka na materiál Ipredajcal

7.2. Pri vypovedani zmluvy objednávate!'om zhotovi te!' vyfakturuje skutočne prevedené práce
vykonané ku dňu vypovedania zmluvy podľa bodu 2. tejto zmluvy.
7.3. Výpoveď zmluvného vzťahu musí vypovcdajúca strana dat' písomnou formou.
7.4. Ustanovenia tejto zmluvy sa môžu meniť len po obojstrannom súhlase zmluvných strán
písomn)'IIli dodatkami podpísanými oprávnenýoli zástupcami.
)

7.5. Zmluva o dielo nadobúda účinnost' odo dňa jej podpísania zmluvnými stranami.
7.6. Zmluva o dielo je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, ktoré po jednom vyhotovení
obdrLia zhotoviteľ, objednávateľ.

V Moldave nad Bodvou,
Meno a priezvisko:
Funkcia:

dňa f..f..: ~

//

2019

dňa ~: ~

V Hrhove,
..
2019
meno a priezvisko: Csorba Jozef
Funkcia: živnostník· zhotoviteľ

CSORBA JOZEF
MOflTil Pll'IIORr.íOf - Ol- VODr
1U944 HIJtOV 311, "'" 0907 886 001

I«U7.34 1.14,6 Die: 102599D559

ZhotovIle)

správca bytového domu / '

I

"

.-eo...

"

Dodávateľ:

CSORBA JOZEF
049 44 HRHOV 31 I
IČO
'6
DIČ
Banka:
Slovenská sooriteIňa
č, ÚČlu'

CENOVÁ PONUKA
Návrh

rozpočtu,

rekonštrukcia:

výmena potrubia zvislých

stúpačiek

kf

I '/);

d

7/t

rozvodov

3 posch, 12 bytov dve vchody,
Výmena studenej vody, TÚV a montáž cirkulácie teplej vody ,výmena časť !Úr k vodomerom
a k batériám, a odpadového potrubia,
Demontáž: zadných stien kúpel'ných jadier, záchodov železných !Úr odborné odstránenie:
AZC !Úr a ich následne likvidácia odborne, sekanie stropu, betónovanie murovanie podl'a
potreby, demontáž a montáž vodomerov,
Odvoz odpadových !Úr na vlastné náklady do zberu

nebezpečných

odpadových látok.

Likvidácia azbestu na základe certifikátu a životného prostredia a hygiena BA, KE, RV ,PP,
podl'a regiónov

Rozpočet:

na zvislé

stúpačky

Materiál práca:
Cena za l bytové jednotky s DPH:

350,-- Eur

J
Cena za 12 bytové jednotky aj s DPH:

4200-- Eur

Výdavky spolu s DPH:

4200-- Eur

V cene sú zahrnuté aj výdavky a réžie,

CSORBA JOZEr'

MOniZ rowOR(,((]f - O.

Som platitel'om DPH.

IUI 44 HRHOV 31J,1Il; o'

ICO: 37 341146 OIC: •
. I'

Konatel' firmy: p. Jozef Csorba

I

i
Dodávatel':
CSORBAJOZEF
04944 HRBOV 311
IČO
DIČ

Banka:
Slovenská

sporiteľňa

č. účtu:

CENOVÁ PONUKA:
Návrh rozpočtu: na rekonštrukciu a na demontážne a montážne práce:
Ležaté rozvody - 3 poschodového bytového domu 2 vchody 12 bytov

Výmena montáž cirkulácie a výmeníkovej stanice pre teplú vodu: ležatých rozvodov teplej
úžitkovej vody, cirkulácie a izolácie, vrátanie držiakov a pripojenie jednotlivých vetiev
Potrubia TUV a cirkulácia z materiálu: ppr faser rúry,
so šroubením z mosadze podľa potreby.

guľové

uzávery

podľa

potreby, a filtre

Rozpočet:

Materiál:

)

(

Stanica-mer modul výmennikovej stanice: s DPH
Príslušenstva armatúry s DPH
Cena za materiál s DPH:
Cena za práce s DPH:

1,509,60-453,40-1,055,00-1,230,00--

Eur
Eur
Eur
Eur

)

4,248,00- Eur

Výdavky spolu s DPH:
Som

platiteľom

DPH.

CSORBA JOZEF
IIOIlIÁ! PlllIOAÚOI- Ol- VODY

M' J,J. ",,,nv 111
ICll.

Hrhov. 2019

Konateľ Majiteľ

hol· nenT l" "01

..'9

firmy:

/

