ZMLUVA O DIELO
(na vykonanie stavebných prác)
uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami

Objednávate :
Sídlo :
Zástupca:
Bankové spojenie:
I O:
Zhotovíte!' :
Sídlo :
I O:
DI :
Zástupca:
Bankové spojenie:

Progres DMJ s.r.o
Dubovského 64, 901 01 Malacky
362 901 57
SK 2022170491
Ing.Gabriel Žá ek - konate
Tatrabanka a.s. 262 586 0827/1100

lánok I
Predmet plnenia
1.

Zhotovite sa zaväzuje vykona pre objednávate a stavebné práce – výmena
výmena výplní stavebných otvorov na objekte ….............................
Rozsah materiálu a prác je vyšpecifikovaný v cenovej ponuke …................... zo d a
….................., ktorá je neoddelite nou sú as ou tejto zmluvy.
lánok II.
Cena

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je …...........- Sk /€ (slovom
…..............................................) vrátane DPH.
lánok III.
Platobné podmienky

1.

Objednávate sa zaväzuje zaplati zhotovite ovi za vykonané dielo: Zálohovú faktúru
vo výške 70% z celkovej sumy, t.j. ….........o,- s DPH. Zvyšnú sumu bude zhotovite
faktúrova až po ukon ení diela. Fakturované budú len fyzicky skuto ne vykonané
práce, pod a cenovej ponuky , pripadne jej dodatku, odsúhlasené
objednávate om.
lánok IV.
as plnenia

1.

Zhotovite sa zaväzuje vykona dielo v týchto termínoch :
za atie prác :
do …. týžd ov od podpísania ZOD
d žka trvania prác: ….. dní
lánok V.
Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpe enstvo škody na nej

1.

Vlastníkom zhotovovanej veci je objednávate po uhradení kone nej faktúry, ktorý
znáša aj nebezpe enstvo škody na nej, okrem škôd vzniknutých na strane
zhotovite a.

lánok VI.
Iné práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Zhotovíte splní svoj záväzok riadnym ukon ením stavebných prác a odovzdaním
diela objednávate ovi.

2.

Objednávate je povinný odovzda v lehote do zahájenia prác zhotovite ovi
stavenisko, kde budú stavebná práce realizované, bez takých závad, ktoré by
vykonávanie diela s ažovali, alebo znemož ovali.

3.

Objednávate sa zaväzuje zabezpe i elektrickú energiu 220 V, možnos použitia
WC pre pracovníkov a sú innos pre hladký priebeh plnenia predmetu tejto zmluvy.

4.

Zhotovite poskytuje záruku za akos zhotoveného diela v trvaní ….. mesiacov od
odovzdania diela
objednávate ovi, zabezpe í odvoz, resp. uloženie pôvodných okien na ur ené
miesto.
lánok VII
Zmluvné pokuty

1.
2.

V prípade, že zhotovite nedodrží dohodnutý termín vykonania diela, zaplatí
objednávate ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny diela za každý
za atý týžde omeškania.
V prípade omeškania objednávate a so zaplatením faktúry je objednávate povinný
zaplati zhotovite ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z nezaplatenej iastky za
každý týžde omeškania.

lánok VIII.
Závere né ustanovenia

1.

Akéko vek zmeny tejto zmluvy je možné vykona len po vzájomnej dohode
zmluvných strán vo forme písomných dodatkov,

2.

Vz ahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie
neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a alších
všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.

Táto zmluva nadobúda ú innos d om jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

4.

Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží 1 vyhotovenie.

V .................................................... d a ...................................

.....................................................
Objednávate

....................................................
Zhotovite

