ZN.Í.LUVA O DIELO
v platnom znení
vzatvoretápodťa § 536 a nasl. Zékonaó.5l3l1g% Zb. obchodný zákonník

čt. t
Zmluvné strany

Objednávatel':
Sídlo:
Zastúpená:
rČo:
Telefón:
e-mail:

Obec Tesárske Mlyňany

Zhotovitel':

ANEKO SK,

s.r.o.

Sídlo:

Bernolákova

57,

Zastúpený:

Jaroslav Novota, Jozef Stolar

rČo:

36 534 668

lČoptt:

SK2020146348

Telefón:

03716422057

e-mail:

aneko@aneko.sk

H!avná647, 95176 Tesárske Mlyňany
Ing. štefan Valkoviě, starosta obce
00 308 528
03716426918

tesarske,mlynany@zoznam,sk

953

01

ZlatéMoravce

- konatelia spoločnosti

čt.z
Predmet plnenia
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela

Výmena okien v priestoroch telocvične

Zák|adnejškoly štefana Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch
dielo
2.2 Zhotovrteť prác si objekt pozrel azavázuje sa zhotoviť pre objednávateta
zavázujena dodržanícenovej kalkulácie podťa súťažnýchpodkladov,

a taktieŽ sa

Ďalej sa zavánlje zhotovené dielo odovzdať objednávateťovi riadne a vČas.
2.3 objednávatet

sa

zav'ázuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať azaPlatíť za

dielo dohodnutú cenu podťa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

čt. s
Čas plnenia
Zhotoviteť sazavázuje
3.1

Ukončiťpráce najneskór do 2O.marca2014

3.2 Zhotoviteť je povinný bez meškania informovať objednávateťa o vzniku udalosti, ktorá
brani alebo sťažuje r ealízáciu zakazky .
3.3 Zhotoviteť sa zavázqe odovzdať objednávateťovi okná v poČtoch a rozsahoch, ktoré sú
uvedené v žiadosti o poskýnutie finančných prostriedkov na odstránenie havarijnej
situácie okien v priestoroch telocvične Základnej školy ŠtefanaMoysesa v Tesarskych
Mlyňanoch podanej na obvodný iradv Nitre, Odbor školstva, Štefánikovatrieda69,
g4g 0I Nitra, ďřn2y05.2013 (rozpočtovápoložkaé.769, ako aj s odvedenými prácami
zahrnutými v rozpočte):
- Okno plastové D+M 300612350
- Okno plastové

01 v počte ks

10

D+M 300612350 02 v počte ks 2

- Okno plastové D+M 300411450

03 v počte ks

3

- Okno plastové D+M 300411450

04 v počte ks

8

čt. +
Cena predmetu zmluvy
Cenazazhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č1. 2 tejto zmluvy je stanovená nazáklade
naj nižšej cenovej ponuky podťa vyhodnoteného verej ného obstarávania.

Celková cena diela jez 23.438,75 EUR bez
S

DPH,

28,126,50 EUR s DPH

lovom: Dvadsaťosemtisícstodvadsaťšesťeur,páťdesiatcentov.

čt. s
Platobné podmienky
5.1ZhotovlLteť musí svoje práce vyričtovaťoveriteťným spósobom. Faktura musí byť
zostavená prehťadne.
5.2 Objednávateť sa zavázujeuhrádzať zhotoviteťovi takto vystavené faktúry v lehote

splatnosti do 14 dní.

5.3 Zhotovttel'nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu uvedenú v tejto zmluve.

čt. o
závereěné ustanovenia
6.1 Akékoťvek zmeny

zmluvných závázkovsa budú uskutočňovat'písomnou formou dodatku

k tejto zmluve,
6.2Téúozmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každázmluvná strana obdtži
jedno.

V Tesrárskych Mlyňanoch dňa ./.lrz,./.g..rq

953 0,1

objednávateť

zLA

zhotovitel]

