Zmluva o dielo č. 09/2019
uzatvorená podľa § 536 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
a v znení neskorších predpisov

1. Zhotoviteľom :

PROFLOOR, s r. o.
sídlo: M. Falešníka 10, 971 01 Prievidza
IČO:
51059347
IČ DPH:
SK2120577085
V zastúpení: Milan Fábry, konateľ
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
číslo účtu:
2946045057 / 1100
IBAN:
SK0911000000002946045057
Registrácia zhotoviteľa: Okresný súd Trenčín
oddiel – spoločnosť s ručením obmedzením
Vložka číslo : 35195 / R
Telefón
: 0905 326 035

2. Objednávateľom:

Obec Hrachovo
sídlo: Mieru 35, 980 52 Hrachovo
IČO: 00318779
DIČ: 2021230189
V zastúpení: Ondrej Knechta, starosta obce

( ďalej len objednávateľ a zhotoviteľ )
I.

Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa zhotovenie
diela: Prebrúsenie jestvujúcej epoxidovej podlahy, a aplikáciu polyuretánovej liatej podlahy s
uzavretím PU lakom podľa cenovej ponuky.
Predmetom zmluvy je vyhotovenie podlahy o celkovej výmere 210m2.
Práce na diele pozostávajú z :
1.

Príprava podkladu – prebrúsenie podkladu, lokálne vysprávky podlahy pod finálnu
vrstvu, penetrácia, polyuretánova nosná vrstva a nanesenie ochranného laku v
matnom prevedení RAL 1011.

2. Materiál od firmy STO CRETEC.

II.
1.

Doba plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, že dielo zhotoviteľ vykoná do ………………………….
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III.

Cena a písomné podmienky

Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, v kvalite, v lehotách a za podmienok dohodnutých touto
zmluvou a objednávateľ sa zaväzuje za vykonané dielo uhradiť zhotoviteľovi cenu dohodou v
zmysle ust. § 546 Obchodného zákonníka.
Cena za dielo sa dojednáva vo výške:
Cena............................................................................................. 13 179,60 EUR
DPH 20%.......................................................................................2 635,92 EUR
SPOLU S DPH.............................................................................. 15 815,52 EUR
Objednávateľ uhradí sumu za dielo po ukončení prác bankovým prevodom do 14 dní od
vystavenia faktúry.
Faktúra musí obsahovať náležitosti faktúry ako daňového dokladu, popis vykonaných prác
a cenu. Ak nevyplýva z platných právnych predpisov inak, faktúra musí obsahovať :
 označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu sídla
 číslo zmluvy
 číslo faktúry
 deň odoslania a deň splatnosti faktúry
 označenie peňažného ústavu a čísla účtu zhotoviteľa
 IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa
 označenie predmetu diela
 pečiatku a podpis oprávnenej osoby konať za zhotoviteľa
Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania vyfakturovanej čiastky na účet zhotoviteľa
Objednávateľ záväzne prehlasuje, že má v plnom rozsahu zabezpečené finančné krytie na
predmet tejto zmluvy
Ak v priebehu realizácie prác sa vyskytnú nové skutočnosti, ktoré bránia plynulému priebehu
prác alebo zvýšia finančnú náročnosť na zhotovenie zákazky, tieto budú predmetom
samostatného jednania medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
IV.

Osobitné dojednania a záručná doba

Zmluvné strany sa dohodli:
1. Objednávateľ sa zaväzuje :
 poskytnúť súčinnosť pri zabezpečení realizácie podlahy.
Zodpovednými pracovníkmi zo strany objednávateľa sú:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje :
 vykonať pre objednávateľa dielo kvalitne a v dohodnutých termínoch a pri plnení
zmluvy
 bude postupovať s odbornou starostlivosťou.
 dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a podmienky tejto zmluvy.
 riadiť sa podkladmi objednávateľa, v zmysle tejto zmluvy a Obchodného zákonníka.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za včasné termínové plnenie predmetu zmluvy o dielo a na
zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov.
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Zhotovené dielo je až do úplného zaplatenia vlastníctvom zhotoviteľa.
Záručná doba začne plynúť nasledujúcim dňom po odovzdaní diela.
V prípade, že objednávateľ bezdôvodne neprevezme dielo po písomnej výzve zhotoviteľa v
stanovenej lehote, záručná doba začne plynúť nasledujúcim dňom po termíne uvedenom po
výzve na prevzatie. K odovzdaniu diela dôjde písomným prehlásením, že zhotovené dielo sa
preberá.
Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela uplatní u zhotoviteľa písomne najneskôr do 5
pracovných dní od ich zistenia počas trvania záručnej doby.
4. Zhotoviteľ je povinný do 7 dní po obhliadke závad diela ich odstrániť. Zodpovedný
pracovník je :..................................................................................................................
5. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy
1. Pri porušení záväzkovo-právnych vzťahov dohodnutých touto zmluvou si zmluvné strany
dohodli znášať tieto sankcie:
 ak zhotoviteľ nedodrží dobu plnenia, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 0,05% za každý deň omeškania.
 ak objednávateľ bude v omeškaní zo zaplatením fakturovanej sumy, zhotoviteľ má právo
uplatniť si úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
2. Uplatnením zmluvnej pokuty nezaniká právo ktorejkoľvek zo zmluvných strán na úhradu
škody, ktorá by vznikla porušením zmluvných povinností.
3. Ak niektorá zo zmluvných strán poruší podstatným spôsobom zmluvné dojednania tejto
zmluvy, má poškodená strana právo na odstúpenie od zmluvy.
6. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania jej obsahu zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa platných predpisov.
2. Prípadné zmeny, doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len na základe dohody oboch
strán formou písomného dodatku k tejto zmluve o celom ich obsahu.
3. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán,
ako i právne pomery z nich vyplývajúce alebo vznikajúce príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom vyhotovení.
V

...........................................................................dňa...............................................

.............................................................

...........................................................

objednávateľ

zhotoviteľ
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