ZoD č. 354/16

ZMLUVA O DIELO č. 354/16
podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513 / 91 Zb.
METROLOGICKÉ OVERENIE MERNÉHO ZARIADENIA PRE ČOV MALÝ LIPNÍK,
VYPRACOVANIE PREVÁDZKOVÉHO PORIADKU VEREJNEJ KANALIZÁCIE

1.ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Objednávateľ
Zastúpený
IČO
Osoby poverené jednať vo veciach
technických a realizačných

1.2. Dodávateľ

: Obec Malý Lipník
065 46 Malý Lipník
: Ing. Jozef Šesták, starosta obce
: 330043
: Ing. Jozef Šesták

: W-Control, s.r.o.
Kuzmányho 5000/1
058 01 Poprad

Zastúpený
: Ing. Vladimír Jarabinský, konateľ
IČO
: 36 804 207
IČ DPH
: SK 2022411446
Bankové spojenie
: ČSOB, Poprad
Číslo účtu
: 400 522 2305 / 7500
Číslo účtu IBAN
: SK64 7500 0000 0040 0522 2305
SWIFT (BIC)
: CEKOSKBX
Osoby poverené jednať vo veciach technických a realizačných
: Ing. Jarabinský Vladimír
: Ing. Pešková Jarmila
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 18855/P

2. PREDMET DIELA
Zhotoviteľ sa zväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná:
1.

Metrologické overenie merného zariadenia množstva vôd pre ČOV Malý Lipník

2.

Vypracovanie prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie Malý Lipník

3. ROZSAH PREDMETU PLNENIA
Obsahom predmetu plnenia je:
1.
2.

Metrologické overenie primárneho a sekundárneho zariadenia + vydanie certifikátu
Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie v rozsahu – textová, výkresová časť, 3 paré

4. SPÔSOB SPLNENIA PREDMETU ZMLUVY
Pri plnení predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné normy, dojednania tejto zmluvy a
bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy.
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5. ČAS PLNENIA
5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl.3 v termíne do 30 dní od podpisu
zmluvy.
5.2 Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto
zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so
splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.
5.3 Predmet plnenia podľa bodu 3. tejto zmluvy je splnením riadnym ukončením prác a odovzdaním predmetu diela
objednávateľovi s potvrdením o prevzatí.

6. CENA PREDMETU PLNENIA
6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy:
1. Metrologické overenie merania množstva vôd s vydaním certifikátu
= 1 090,00 EUR
2. Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie
=
390,00 EUR
Spolu bez DPH
= 1 480,00 EUR
DPH 20 %
=
296,00 EUR
__________________________________________________________________________________________
Spolu s DPH
=
1 776,00 EUR
6.2 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za predmet zmluvy špecifikovaný v článku 3. dohodnutú cenu vo
výške 1 776,00 EUR vrátane DPH.

7. PLATOBNÉ PODMIENKY

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu diela podľa predchádzajúceho bodu bezhotovostným prevodom na účet
Zhotoviteľa na základe vystavenej faktúry. Okamihom zaplatenia ceny diela bezhotovostným prevodom sa
rozumie moment pripísania sumy na účet Zhotoviteľa, ktorého číslo je uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

7.2 Cena diela bude Objednávateľom uhradená nasledovne:
a.) 1. čiastku, 50 % ceny podľa článku II. tejto zmluvy, t. j. 888,00 EUR, objednávateľ uhradí do 7 dní odo dňa
podpísania zmluvy,
b.) 2. čiastku, 50 % ceny podľa článku II. tejto zmluvy, t. j. 888,00 EUR, objednávateľ uhradí na základe
vystavenej faktúry do 14 dní po odovzdaní diela.
7.3 Deň splatnosti faktúry - do 14 dní od doručenia faktúry a príslušných podkladových materiálov.

7.4 Za každý deň omeškania zaplatí dlžná strana úrok vo výške 0,05% z dlžnej sumy.

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA
8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ktoré upravujú
nároky zo zodpovednosti za vady.
8.2 Záručná doba na predmet zmluvy podľa článku I. tejto zmluvy je 24 mesiacov od dátumu uvedeného v Zápise o
odovzdaní. Zhotoviteľ zodpovedá za vady len za podmienok dodržania prevádzkovania technologickej linky
podľa prevádzkových pravidiel, ktoré vypracuje Zhotoviteľ.
8.3 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na prvotné uvedenie predmetu zmluvy do prevádzky.
8.4 Náklady spojené so záručnou opravou pri prevádzkovaní predmetu zmluvy v súlade s prevádzkovými
pravidlami znáša v plnej výške Zhotoviteľ. V prípade závady, ktorá vznikla nesprávnym prevádzkovaním
predmetu zmluvy, porušením záručných podmienok alebo z vyššej moci, je náklady opravy povinný uhradiť
Objednávateľ, a to v plnej výške a do 14 dní po vykonaní opravy Zhotoviteľom.
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9. OSTATNÉ USTANOVENIA
9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne vzťahy touto zmluvou upravené, ako aj právne vzťahy touto
zmluvou neupravené, sa budú spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
9.2 Zmluvné strany sú si povinné pri realizácii diela poskytovať potrebnú súčinnosť, a to najmä pri preberaní
a odovzdávaní staveniska a pri preberaní a odovzdávaní predmetu diela. Náklady a škody vzniknuté pri
porušení tejto povinnosti znáša strana, ktorá ich spôsobila.
9.3 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnou dohodou oboch zmluvných strán, a to formou číslovaných
písomných dodatkov k zmluve, v prípade že nejde o zmenu ceny uvedenej v bode 6.1. tejto zmluvy
9.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
9.5 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden.
9.6 Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení obec Malý Lipník zverejní na webovom sídle
obce
9.7 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1
Občianskeho zákonníka).
9.8 Dodávateľ vyjadruje podpisom tejto zmluvy súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov v rozsahu, v
akom sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

V Poprade dňa 23.3.2016

.

...................................................................
Za Zhotoviteľa

V Malom Lipníku dňa

......................................................................
Za Objednávateľa
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