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Zmluva o dielo c. P8628-12
uzatvorená podl'a ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

1. Zhotovitel: Plasttime s. r. o.

Duklianska 3750,08501 Bardejov
ICO: 36494551

zapísaný v OR OS Prešov,odd. Sro, vI. c.15035/P
bankové spojenie: VÚB
císlo úctu: 2656823658/0200
V zastúpení: Ing. Václav Sýkora - konatel' spolocnosti
Dalej ako "zhotovitel'"

a

2. Objednávatel: Gymnázium Leonarda Stockela

liráskova 12, 085 01 Bardejov
ICO: 160911

v zastúpení: RNDr. Marcel Tribus - riaditel' školy

Dalej ako "objednávatel"

I.
Všeobecné ustanovenia

1. Zhotovitel' sa zavazuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávatel'a dielo podl'a cI. II
tejto zmluvy.

Objednávatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat' a za dielo zaplatit' zhotovitelovi
dojednanú cenu podl'a clánku IV tejto zmluvy.

2.

II.
Predmetzmluvy

J. Predmetom tejto zmluvy je závazok zhotovitel'a zhotovit' pre objednávatel'a dielo
podla prílohy c. I tejto zmluvy - výroba, dodávka a montáž plastových výrobkov - okien na
objekte Gymnázium Leonarda Stockela, liráskova 12, Bardejov - dalej zabezpecit' dopravu,
montáž a servis podla podmienok stanovených touto zmluvou.

Zhotovitel sa zavazuje, že zabezpecí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky
sp6sobilých pracovníkov na riadne a vcasné splnenie diela podl'a tejto zmluvy.

2.



III.
Vykonanie diela

1. Zhotovitel' sa zavazuje na svoje náklady vykonat dielo v zmysle cI. II tejto zmluvy s termínom
ukoncenia do 31.12.2012.

Pri vykonávaní diela postupuje zhotovitel' v súlade s pokynmi objednávatel'a.

Zhotovitel' nie je v omeškaní s plnením závazku, ak mu objednávatel' neposkytol potrebnú
súcinnost. O prevzatí dokonceného a namontovaného diela musí byt spísaný odovzdávací
protokol podpísaný objednávatel'om a zhotovitel'om. Den podpisu protokolu oboma
zmluvnými stranami sa považuje za den odovzdania diela.

2.

3.

IV.
Cena diela

1. Cena za vykonanie diela zhotovitel'om (1.j. cena prác a cena montážnych dielov) je 11 916,71
eur bez DPH .

Zhotovitel' je oprávnený zvýšit dohodnutú cenu o sumu, ktorá nevyhnutne prevýši náklady
úcelne vynaložené zhotovitel'om, ktoré zhotovitel' hodnoverne preukáže. Objednávatel' sa
zavazuje takéto zvýšenie ceny písomne potvrdit.

Objednávatel' sa zavazuje uhradit zhotovitel'ovi cenu za vykonanie diela podl'a faktúry
vystavenej zhotovitel'om po odovzdaní diela so splatnostou 14 dní odo dna vystaveni a faktúry.

2.

3.

V.
Povinnosti objednávatel'a a zhotovitel'a

1.
2.

Objednávatel' je povinný vykonané dielo prevziat.

Zhotovitel' sa zavazuje, že vykoná dielo podl'a tejto zmluvy a jej príloh, vrátane dodania
potrebného montážneho materiálu.

Zhotovitel' je povinný odovzdat objednávatel'ovi doklady, ktoré sa vztahujú k odovzdanému
dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.

3.

VI.
Zárucná doba

1. Zárucná doba na dielo podl'a tejto zmluvy je 24 mesiacov a zacína plynút dnom podpisu
odovzdávacieho protokolu.

Zhotovitel' nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spósobené použitím nesprávnych podkladov
poskytnutých objednávatel'om pri tvorbe objednávky diela.

2.



3. Zhotovitel' nezodpovedá za vady sposobené nesprávnym používaním predmetu tejto zmluvy
alebo poškodením predmetu zmluvy objednávatel'om.

Vady zistené a reklamované v zárucnej dobe sa zhotovitel' zavazuje odstránit v lehote 30 dní
od ich písomného oznámeni a objednávatel'om.

4.

VII.
Sankcie

1. Pri nedodržaní termínu realizácie dodávky a montáže diela zhotovitel'om (cI. III bod 1 tejto
zmluvy) je zhotovitel' povinný zaplatit objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % ceny
diela.

V prípade omeškania objednávatel'a s financnou úhradou faktúry za vykonanie diela je
objednávatel' povinný zaplatit zhotovitel'ovi penále z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej
sumy za každý den omeškania.

2.

VIII.
Záverecné ustanovenia

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, prípadned'alšími právnymi predpismi.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byt vykonané formou písomného dodatku k zmluve
a musia byt podpísané oboma zmluvnými stranami.

Zmluva nadobúda úcinnost dnom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží jeden.

Zmluvné strany si zmluvu precítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vole sú
slobodné, vážne, zrozumitel'né a urcité, co svojimi podpismi potvrdzujú.

2.

3.
4.

5.

Príloha c.l: Predmet diela - cenová ponuka C. 8628-12

V Bardejove, dna 10.12.2012

PLASTTlME s.r.o.
oukiaos\\a 3750

~
'20J 085 01

.

B3roeiov

ICO:3 94551
ICDP\-t:~ 02185~381
é :::r.l..

..~.....
Ing. Václay fiýkora

konatel' spotc,cnosti

V Bardejove, dna 10.12.2012

/ÚA.~~
. .. .. . .. ... . .. ... . ... ... .. .. ..

RNDr. Marcel Tribus

riaditel' školy


