
Zmluva o dielo Č,: 09/2014

Zmluvné strany

Dodávater: MONT PLASTOKNA
Igor Škorec

IČO: 46712348
DIČ: 1027707978T

Objednávater: OU Tekovské Nemce
Miesto montáže: Šatne TJ Tekovské Nemce

l.Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je 14 ks plastových okien, parapetných dosiek vonkajších a vnútorných, žalúzií a sieťok
2. Dodávater sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná montáž okien, dverí a doplnkov, či iného tovaru.
3. Objednávater sa zaväzuje že dokončené práce prevezme, zaplatí dohodnutú sumu a poskytne dodávateľovi
potrebné spolupôsobenie.

2.Cena diela a spôsob platenia
1. Cena diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán vo výške 1650€
(slovom: tisíc šesťsto päťdesiat € O centov)
Dohodnutá cena predstavuje hodnotu tovaru, všetkých prác, výkonov a služieb.
2. Objednávateľ uhradí náklady ktoré nebolo možné predvídať pri vypracovávaní cenovej ponuky a o ktorých
dodávateľ odberateľa informoval.
3. Dodávateľ nie je platcom DPH a cena diela uvedená na zmluve v bode 1. tohto článku aktuálnu sadzbu DPH
nezahŕňa.
4. Cenu diela sa zaväzuje objednávateľ doplatiť ihneď pri odovzdaní predmetu diela do rúk montážneho
pracovníka.

3. Vykonanie diela
1. Dodávateľ vykoná dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
2. Objednávater sa zaväzuje že poskytne dodávateľovi spolu spôsobente spočfvalúce najmä v sprístupnení .
priestorov k prevedeniu montáže, zabezpečení vody a elektrickej energie.

4. Záruka za vady
1.Dodávater zodpovedá za to že dielo je zhotovené riadne.
2. Dodávateľ zodpovedá za vady ktoré ma dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi.
3. Dodávater nezodpovedá za vady ktoré boli spôsobené neodbornou manipuláciou alebo poškodením diela
objednávateľom.
4. Záručná doba na montážne práce je 2 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania diela
5. Záručná doba na výrobky je 5 rokov.

S.Záver
l.Táto zmluva môže byť menená či doplňovaná len písomnými dodatkami, ktoré nadobúdajú platnosť
a účinnosť dňom podpisu oboma účastníkmi dohody.
2.Zmluvné strany sa v zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že právne vzťahy založené touto
zmluvou sa budú spravovať Obchodným zákonníkom.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikajú z právnych vzťahov vyplývajúcich
z tejto zmluvy predložia na rozhodnutie výlučne Rozhodcovskému súdu M2R so sídlom Pernikárska Č. l,
010010 Žilina ( ďalej len II Arbitrážny súdil), v rozhodcovskom konaní vedenom podľa predpisov tohto
Arbitrážneho súdu, subsidiárne podľa zákona Č. 244j2002Z.z.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne nie v tiesni, omyle, ani za nápadne
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. Svojim podpisom rovnako potvrdzujú, že
boli oboznámený so všetkými podrobnosťami záručných podmienok a reklamačného poriadku.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po jednom.
6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania.

v Sľažanoch dňa 10. septembra 2014

Objednávater: OU Tekovské Nemce Dodávater: MONT PLASTOKNA Igor Škorec


