Zmluva o dielo
Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
Zmluvné strany:
Dodávateľ:
Adresa:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
Reg. Spoločnosti
Zastúpenie:

Aries IT, s.r.o.
Holländerova 8, 080 01 Prešov
DEXIA banka ,a.s. Pobočka Prešov
886611 3002/5600
36465119
SK 2020007649
OR OS Prešov, Odd.: Sro, vložka č. 12023/P
Ing. Milan DUJAVA - konateľ

Odberateľ:
Adresa:
Adresa stavby:
IČO:
IČ DPH:

OBECNÝ ÚRAD Dulova Ves
Dulova Ves 18
082 52 Kokošovce
00327000
SK 2021225470

1 Predmet zmluvy
1.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi práce a tovar podľa článku 2. tejto zmluvy a odberateľ sa zaväzuje zaplatiť
dodávateľovi kúpnu cenu.

2.

Predmet dodávky

1.2. Dodávateľ dodá odberateľovi po uzatvorení tejto zmluvy, za podmienky obdržania platby podľa bodu 5.1,
2.1.1 Príloha č. 1 časť 1 – Práce a materiál

Celková cena bez DPH:
DPH 20%:
Celková cena s DPH:
2.2

3.512,- €
702,30 €
4.214,30 €

Odberateľ sa zaväzuje dodané dielo podľa bodu 2.1 prevziať v dohodnutý deň .

3. Práce
3.1 Dodávateľ sa zaväzuje vykonať v prospech odberateľa nasledujúce práce pred kostolom v obci Dulová Ves.
3.2 Práce začne dodávateľ v 21. týždni podľa článku 2 za podmienky uhradenia platieb podľa bodu 5.1. Predpokladaný termín
dodania a odovzdania je 22. týždeň 2011.

4. Cena
4.1 Cena za dielo je 3.512,- € bez DPH.Celková cena s DPH je 4.214,30 € (slovom: štyritisícdvestoštrnásť eur a 30
centov ).
4.2 Úprava ceny diela počas prác je možná vzájomnou dohodou obidvoch strán ak sa zmení rozsah alebo kvalita dodaného
materiálu alebo služby.

5. Platobné podmienky
5.1 Cenu podľa článku 4. uhradí odberateľ na základe tejto zmluvy v takto:
- Pri dokončení diela, na základe konečného vyúčtovania( do 7. dní od vystavenia faktúry)

6. Zmluvné pokuty
6.1 Ak odberateľ nezaplatí faktúru v termíne splatnosti, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.
6.2 V prípade, že je odberateľ v omeškaní so splnením si svojich záväzkov, nie je dodávateľ v omeškaní s plnením si svojich
povinností.
6.3 V prípade, že dodávateľ musí prerušiť práce na diele z dôvodu nepriaznivého počasia, nie je v omeškaní pri plnení si
svojich povinností.
6.4 V prípade, že dodávateľ neodovzdá dielo do dohodnutého termínu, zaplatí pokutu vo výške 0,05% za každý deň
omeškania nedokončenej časti diela .

7. Záručná doba
7.1 Záručná doba na tovar je 2 roky a začína plynúť dňom ukončenia diela prípadne odovzdania diela odberateľovi do
používania. V prípade dodávky rastlinného materiálu je ochranna doba 30 dní, po tejto lehote je nutné uzavrieť „dohodu o
údržbe rastlinného matriálu“, kde dodávateľ preberá zodpovednosť za prípadný úhyn živého materiálu.
7.2 Dodávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za vady, ktoré sú zapríčinené zmenami, opravami alebo inými zásahmi
vykonanými odberateľom, treťou osobou alebo živelnou pohromou, taktiež za vady spôsobené mechanickým poškodením,
záruka sa nevzťahuje ani na bežné opotrebenie materiálu.

8. Ďalšie ustanovenia
8.1 Odberateľ sa zaväzuje zabezpečiť dodávateľovi stavenisko pre vykonanie prác podľa článku 3. zbavené práv tretích osôb.
8.2 Odberateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby dodávateľ mohol na ňom začať práce v súlade
s podmienkami zmluvy.
8.3 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci dodávateľa.

9. Záverečné ustanovenia
9.1 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej strane. Zmluva vzniká
prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený oprávneným zástupcom zmluvnej
strany, ktorá ho prejavila.
9.2 Táto zluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jedno si ponechá dodávateľ a jedno odberateľ.

V Prešove, dňa 23.05.2011

V Prešove dňa

23.05.2011

Dodávateľ:

Odberateľ:

..................................................
Aries IT, s.r.o., Ing. Milan Dujava

........................................................................
Starosta Obce Dulova Ves, Ing. Ján SEMAN

