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ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podla § 536

a

nasl, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Clánok

Obiednávatel':
Sídlo :
lčo:
zastúpená:
DlČ:

l

Obec Tesárske Mlyňany
Obecný úrad Tesárske Mlyňany
Hlavná 647196,951 76 Tesárske Mlyňany
00 308 528
lng. Štefan Valkovič, starosta

2021038030

osoby oprávnené rokovat':

zmluvných:
technických:
mobil:
e-mail:

vo veciach
vo veciach
telefón,

lng. Štefan Valkovič, starosta
lng. Štefan Valkovič, starosta
+421 37 6426918, +421 917 658377

zlatnanska@tesarskemlynany.sk

(d'alej len,,Objed návatel")

a

Zhotovitel':
sídlo:
tČo:

ANEKO SK, a. s.

registri:

Vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo

zastúpený:
Dlč:

Jozef stolár, predseda predstavenstva
SK2020146348

zápis v Obchodnom

osoby oprávnené rokovat':
vo veciach
vo veciach
telefón,

zmluvných:
technických:
fax, e-mail:

Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce
36 534 668

1

0486/N

Jozef Stolár, predseda predstavenstva
Jozef Stolár, predseda predstavenstva
0371642 20 57, aneko@aneko,sk

(d'alej len,,Zhotovitel"')
(d'alej spoločne len ,,zmluvné strany" alebo jednotlivo ,,zmluvná strana")

uzatvorilitúto zmluvu o diele:

článok ll
Predmet plnenia

1.

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela
,,Výmena okien

2.

Zhotovitel'prác si objekt pozrel azavázuje sa zhotovit'pre objednávatel'a dielo ataktiež sa
zavázuje na dodržaní cenovej kalkulácie podl'a súťažnýchpodkladov. Ďalej sa zavázuje

-

ll. etapa"

zhotovené dielo odovzdat' objednávatel'ovi riadne a včas.

3.

Objednávatel' sa zavázuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziat' a zaplatiť za dielo
dohodnutú cenu podl'a platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve

článok lll
Čas plnenia

1,

Ukončiťpráce najneskór do 00.00.2015
Zhotovitel, je povinný bez meškania informovat'objednávatel'a

o vzniku udalostÍ, ktorá bráni alebo

sťažu j e r ealizáciu zákazky

sa zavázuje odovzdať objednávate|,ovi okná v počtoch a rozsahoch, ktoré sú uvedené
odstránenie havarijnej situácie okien
v žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na
v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa
v priestoroch telocvične základnej školy ŠtefanaMoysesa

zhotovitel

trieda 69, 9490'1 Nitra
131o.2o14 podanej na obvodný úrad v Nitre, odbor Školstva, Štefánikova
v rozpočte):
(rozpočtová položka č. 769, ako aj s odvedenými prácamizahrnutými
Okno
Okno
Okno
Okno

plastové D+M 3000/1500 O1

plastové D+M 3000/1500 02
plastové D+M 3035/1750 03
plastové D+M 860+860/2850 VD1

v počte 12 ks
v počte 4 ks
v počte 12 ks

v

počte 'l ks

článok lV
Cena predmetu zmluvy
na základe najniŽŠej cenovej
Cena zazhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Čl,z 1e stanovená

ky podťa vyhodnoteného verejného obstarávan ia
betrova cena diela je 29 525,63€bez DPH, 35 430,76 € s DPH
pon

u

centov).
slovom tridsaťpáťtisícštyristotridsat,Eu r sedemdesiatšesť

Článor v
Platobné podmienky

1.
2.
3.

Faktúra musí byt' zostavená
Zhotovitel, musí svoje práce vyúčtovat'overitel'ným spósobom.
prehl'adne.
objednávate
14 dní.

l,

do
sa zavázuje uhrádzat, zhotovitelovi takto vystavené faktúry v lehote splatnosti

zmluve,
zhotovitel, nie je oprávnený jednostranne zmenit, cenu uvedenú v tejto

Č!ánok Vl

závereěné ustanovenia

1,

Akékol,vek zmeny zmluvných závázkov

k tejto

zmluve.

sa budú uskutoČňovaťpÍsomnou formou

dodatku

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každázmluvná strana obdžíjedno.

V Tesárskych Mlyňanoch, dňa:

Za oblednávate]a:
lng. ŠtefanValkbviě,

starosta obce

q.3.?naf

V Zlatých Moravciach dňa: 9.03.20't 5

za zhotovitefa:
Jozef stolár

predseda predstavenstva

Krycítist rozpočtu v EUR
Slavba: Zák|adná škola Štefana Moysesa

Dodávateí:

ANEKo SK, a. s.

Murárske

výpomoce

i

Bez pevnej podlahy

Súčetriadkov 6 až 9;
NUS
Zariadenie

-

náklady umiestnenia stavby

r

Prevádzkové

0,00%

vplyvy

0ďainénákladywed_.]Uu.11?r._

0,00%

-- ]_

Sučet riadkov 16 až 19:

Sučet riadkov 11 až14:
projeKant, rozpětár cenár

Súčetriadkov 5, 10, 15 a 20:
podpisl

DPH

20%

z:

29 525,63

Su&t

riadkov 21 až 23:

--

VYMER

Základná škola Steíana Moysesa
Výmena okien - ll. Etapa

ObjeK:

Dátum: 24,2.2015
JKSO:

Diel: 9
3 941955003R00
4 968061 1 12R00
5 968061113R00

6 966082356R00

7 97801319í R00
8 s79011111R00
9 9790í1,12íR00
,l0 979081111R00
,l1 979081121R00

í2 97908í5í9R00
13 979087212Roo

Diel: 99
14 99801 í0O3R00

Diel: 764
15

Diel: 769
1e 760R
17 769r
,l8 769r
,19

769r

20 769í

Diel: 784
21 784441o1oRoo

Práce a dodávky HSV
Práce a dodávky PSV

291

1

6,03

407,60

29525,63

5905,í3
35430,76
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