
 

Zmluva o dielo 02092017

zo dňa 11.09.2017

uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

Zmluvné strany

 
1. Zhotoviteľ: Bamac spol. s r.o

Zastúpený:  Ing. Tibor Babuščák, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IČO: 31716849
IČ pre DPH: SK 2020482090
DIČ: 2020482090

2. Objednávateľ: Obec Bijacovce
            Zastúpený Mgr. Pivovarníček Ján
            IČO:  328961

DIČ: 2020727632           
            Bankové spojenie:  
            č. účtu:    

 



 
          

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je vykonanie diela „Úprava krajnice miestnej komunikácie pri
cintoríne“

             
Čas plnenia

Termín zahájenia:11. 09. 2017

Termín ukončenia a odovzdania: do 30.09. 2017

Cena diela

Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky  v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996
Zb. dohodou zmluvných strán .
           
            Celková cena diela bez DPH 1125,- Eur    

            Celková cena diela  s  DPH 1350- Eur
            

Platobné podmienky

Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce  po  zápisničnom prevzatí na základe 
faktúry predloženej zhotoviteľom. 

Splatnosť faktúry je  do 14 dní.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

Zhotoviteľ poskytne na dielo záruku v trvaní 12 mesiacov odo dňa  jeho prevzatia 
objednávateľom.

Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať 
a zhotoviteľ má povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Zhotoviteľ nezodpovedá za
vady spôsobené po odovzdaní diela inými činnosťami a osobami.



 
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním zistených vád diela v čo najkratšom technicky 
možnom čase.  Čas odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotoviteľ splní svoju povinnosť týkajúcu sa času plnenia, odovzdaním diela objednávateľovi
v lehote podľa čl. 3. tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený preberací
protokol.

Iné dohody

Strany sa dohodli, že meniť rozsah predmetu tejto zmluvy nie je možné iba na základe 
vzájomnej dohody.

Strany sa dohodli, že naviac práce musia byť odsúhlasené objednávateľom.

Záverečné ustanovenia

Vo veciach zmluvne neupravených platia príslušné  právne ustanovenia Obchodného 
zákonníka.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho 1 x pre každú zmluvnú stranu.

V Košiciach, dňa 11.9.2017

Za objednávateľa:                                                     Za zhotoviteľa:                                

Mgr. Ján Pivovarniček, starosta obce                       Ing. Tibor Babuščák, konateľ spoločnosti
 


