ZMLUVA O DIELO č.01072021
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č.513/1991 Zb. v neskorších zmien a doplnení

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

OBEC KLOKOČOV
Obecný úrad Klokočov č. 54
072 31 Klokočov

Štatutárny orgán:
Ing. Monika Hudáčková, starostka obce
Oprávnení rokovať vo veciach zmluvných a právom podpisovať zmeny zmluvy:
Ing. Monika Hudáčková, starostka obce
IČO:
00 325 309
DIČ:
2020738907
Tel/Fax:
0918 414 737, 056/6886311
e-mail:
obec@klokocovmi.sk
web:
www.klokocovmi.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

1. 2. Zhotoviteľ:

DAVIN, s.r.o.
094 35 Soľ 109

Štatutárny orgán:
Daniel Nutár, konateľ
Oprávnení rokovať vo veciach zmluvných a právom podpisovať zmeny zmluvy:
Daniel Nutár, konateľ
IČO:
475 883 49
DIČ:
202 401 4190
IČ DPH:
SK 202 401 4190
Peňažný ústav:
Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:
SK24 5600 0000 0068 9596 1001
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Daniel Nutár, konateľ
b) technických: Daniel Nutár, konateľ
Kontakt: 0905 832 836
E-mail: davinsro@gmail.com
Zapísaný: Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, Vložka číslo 29781/P
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
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Článok II.
Predmet plnenia

2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je:
- odstránenie havarijného stavu schodov a chodníkov v areáli Materskej
školy v Klokočove„ - viď príloha výkaz výmer,
- odstránenie havarijného stavu oplotenia areálu MŠ a oddelenie detského
ihriska od prístupovej komunikácie k nájomným bytom – viď príloha výkaz
výmer,
- odstránenie havarijného stavu dopravnej premávky v obci – vybudovaním
záchytných parkovísk pred MŠ a Základnou školou pre deti s autizmom
(bývalý obecný úrad) - viď príloha výkaz výmer.

Článok III.
Cena

3.1. Cena za zhotovenie Diela je v súlade výkazov výmer zo dňa 01.07.2021
3.2.
Cena za zhotovenie je: 26 932,80 € s DPH, (slovom
dvadsaťšesťtisícdeväťstotridsaťdva 80/100 eur), ktorú je objednávateľ povinný
zaplatiť na základe fakturácie po odovzdaní Diela.

Článok IV.
Platobné podmienky
4.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že Cenu Diela zaplatí Zhotoviteľovi do 14 dní
odo dňa obdŕžania faktúry.
4.2. Jednotlivé faktúry budú obsahovať tieto údaje:
– obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- označenie peňažného ústavu a číslo na ktoré sa má platiť,
- fakturovanú sumu, označenie diela,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

Článok V.
Zodpovednosť za vady
5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa podmienok Zmluvy,
a že má vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
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5.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela,
a to počas 24 mesiacov.
5.3. Objednávateľ sa zaväzuje účinne spolupôsobiť so Zhotoviteľom
pri odstraňovaní oprávnených vád Diela.
5.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní
bezodkladne po jej zistení písomnou formou.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia
6.1. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, raz pre každú
zúčastnenú stranu.
6.2. Ostatné ustanovenia neobsiahnuté v tejto Zmluve o dielo sa riadia
obchodným zákonníkom.
6.3. Text tejto Zmluvy možno meniť alebo dopĺňať len formou písomných
dodatkov.
V Klokočove, dňa: 01.07.2021

......................................
Objednávateľ:
OBEC KLOKOČOV
Ing. Monika Hudáčková
starostka obce

...............................................
Zhotoviteľ:
DAVIN, s.r.o.
Daniel Nutár
konateľ
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