21/12
ZMLUVA

O

DIELO

č. 19/2012
uzatvorená podľa ust. 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi
OKNOPLAST SLOVENSKO, s. r. o.
Štefánikova 27 010 01 Žilina

zhotoviteľ:

Ing. Richard Zelina, konateľ spoločnosti
IČO:
36 418 501 !ČDPH:SK20
218 11 924

v zastúpení:

Tatrabanka a.s. 26 28
82 2690/1100

bankové spojenie:
objednávateľ:

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu
Komenského 215 038 52 Sučany
IČO:
00627844

v zastúpení:

RNDr. Vasíl Dorovský, riaditeľ školy

za nasledovných podmienok:
Predmet zmluvy
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dodávku výrobkov podľa cenovej ponuky č. 3464-DOS-12 zo dňa 21. 11
2012, ktorá tvorí prílohu k tejto zmluve a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
II. Cena za
dielo
Účastníci tejto zmluvy sa dohodli na nasledovnej cene za vykonané dieío:
cenová ponuka č. 3464-DOS-12 = 4 256,56,-€ vrátane DPH

III. Vykonanie
diela
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať výrobky v požadovanej kvalite podľa hore uvedenej cenovej ponuky.
Objednávateľ je povinný výrobky prevziať.
Zhotoviteľ splní svoju povinnosť odovzdaním predmetu diela a potvrdením preberacieho
protokolu objednávateľom.
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi hodnotu diela po ukončení do 14 dní od vystavenia faktúry.

IV. Zodpovednosť za vady - záruka
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za
akosť, ktorá spočíva v tom, že dodané PVC výrobky najmenej po dobu 7 rokov a AL výrobky po dobu 5 rokov budú
mať vlastnosti pre daný druh výrobkov obvyklé.
Zhotoviteľ v lehote do 30 dní odstráni prípadné reklamácie.

V. Povinnosti
zhotoviteľa
1.
2.
3.

Odovzdať dohodnutú dodávku včas, bez nedostatkov vecných alebo právnych.
Vybaviť v určenej lehote prípadné reklamácie.
V prípade nedodržania termínu zhotoviteľom, objednávateľ uplatní recipročné penalizovanie za nesplnenie termínu
dodávky, ktoré zhotoviteľ odpočíta zo sumy celkovej dodávky vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

VI. Povinnosti
objednávateľa
1.
2.
3.
4.

Prevziať kompletnú dodávku podľa cenovej ponuky.
Zaplatiť finančné čiastky v určenom termíne.
V prípade nedostatkov tieto oznámiť zhotoviteľovi.
V prípade nedodržania termínu úhrady faktúry objednávateľom, uplatní dodávateľ recipročné penalizovanie za
nesplnenie termínu platby a to sumu 0,05 % z celkovej fakturačnej ceny za každý deň omeškania.
VII.

Výrobky do prebratia diela a zaplatenia faktúry ostávajú majetkom zhotoviteľa.

VIII.
Na ostatné vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa vzťahuje ustanovenie Obchodného zákonníka.

IX.
Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili
slobodne a vážne, prečítali šiju a jej obsahu porozumeli. Pravdivosť zmluvy potvrdzujú zmluvné strany svojimi
podpismi.

Súčany, 26. novembra 2012

RNDr. Vasil Dorovský
riaditeľ školy

Ing. Richard Zelina
konateľ s. r. o.

