ZMLUVA o DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Čl. 1
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
Telefón:
e-mail:

Obec Tesárske Mlyňany
Hlavná 647, 951 76 Tesárske Mlyňany
Ing. Štefan Valkovič, starosta obce
00 308 528
037/6426918
behulova@tesarskemlynany.sk

Zhotoviteľ:
Sídlo:
IČO:
Telefón:

ANEKO SK, a.s.
Bernolákova 57, 953 01 Zlaté Moravce
36534668
0903416162
Čl. 2
Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela

Výmena okien na objektoch vo vlastníctve obce
– Dom smútku časť Tesáre a Dom smútku časť Mlyňany
2.2. Zhotoviteľ prác si objekt pozrel a zaväzuje sa zhotoviť pre objednávateľa dielo na základe
súťažných podmienok zverejnených vo výzve na predkladanie cenových ponúk zo dňa 25.9.2017
a taktiež sa zaväzuje na dodržaní cenovej kalkulácie podľa súťažných podkladov doručených dňa
28.11.2017 na Obecný úrad v Tesárskych Mlyňanoch so sídlom Hlavná 647, Tesárske Mlyňany.
Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne a včas.
2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo
dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve .
Čl. 3
Čas plnenia
Zhotoviteľ sa zaväzuje
3.1 Ukončiť práce najneskôr do 15.3.2018
3.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni
alebo sťažuje realizácii zákazky.
3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi riadne zhotovené dielo pozostávajúce z:

prác uvedených vo výzve na predkladanie ponúk „Výmena okien na objektoch vo vlastníctve
obce – Dom smútku časť Tesáre a Dom smútku časť Mlyňany“, ktorú obec zverejnila
dňa 25.9.2017.
Čl. 4
Cena predmetu zmluvy
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená na základe
najnižšej cenovej ponuky podľa vyhodnoteného verejného obstarávania.
Celková cena diela s dodaním materiálu a prác je: 7745,80 Eur s DPH
Slovom: sedemtisícsedemstoštyridsaťpäť eur 80 centov
Čl. 5
Platobné podmienky
5.1 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená
prehľadne a odovzdaná na Obecný úrad, Hlavná 647, 951 76 Tesárske Mlyňany bezodkladne po
ukončení prác.
5.2 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry v lehote splatnosti
do 20 dní odo dňa doručenia na Obecný úrad v Tesárskych Mlyňanoch.
5.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu uvedenú v tejto zmluve.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
6.1 Akékoľvek zmeny zmluvných záväzkov sa môžu uskutočniť len na základe súhlasu oboch
strán a to písomnou formou dodatku k tejto zmluve.
6.2 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jedno.

V Tesárskych Mlyňanoch dňa ….........................

….........................................
objednávateľ

…...............................................
zhotoviteľ

