ZMLUVA O DIELO
Uzatvorená v zmysle § 536 a nás l. Obchodného zákonníka

Zhotoviteľ: StaMi - a s.r.o.
Sídlo: Kapušianska 110, 071 01 Michalovce
Pobočka: Masarykova 19,071 01 Michalovce
Zástupca: Michal Stanko
IČO: 46181644
•
IČ DPH: SK 2023267686
Bankové spojenie: VUB a.s. Michalovce
Číslo účtu: 2888889058/0200
IBAN: SK81 0200 0000 0028 8888 9058

..•..__. Objednávateľ:
. ~.

•

Obecný úrad Jovsa
Jovsa 73
07232
IČO: 00325279

Zástupca: Mgr. Ľubica Čomejová (starosta obce)

l. Rozsah plnenia
Rozsahom plnenia zmluvy je dodanie a montáž 6 ks plastových okien a 2 ks plastových
vchodových dverí + parapetné dosky, podľa cenovej ponuky zo dňa 19.11.2019 realizované
na budove Pošty v obci Jovsa.

II. Predmet a miesto plnenia
Predmetom zmluvy je demontáž starých okien a následná montáž 6 ks PVC okien a 2 ks PVC
vchodových dverí v 5 - komorovom profile, bielej farbe s dvoj - sklom + vysprávky + dodanie
a montáž 6 ks PVC a 6 ks AL parapetných dosiek, realizované na budove Pošty v obci Jovsa.

III. Termín plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce na predmete diela vykoná v termínoch:
Predpokladaný termín zahájenia prác: 4 - 5 týždňov od podpisu zmluvy
Predpokladaný termín ukončenie prác: do 1 týždňa
2. Zhotoviteľ môže pripraviť na odovzdanie a objednávateľ môže prevziať hotové dielo
aj skôr, ako je to dohodnuté v zmluve, bez nároku na finančné zvýhodnenie

IV. Cena za dielo
l. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v plnom rozsahu je medzi objednávateľom
a zhotoviteľom (dodávateľom) pevne dojednaná a stanovená na základe dohody zmluvných
strán v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. na čiastku: 2 730 €,- s DPH.
2. Faktúra bude vystavená po ukončení diela so splatnosťou 7 dní.

V. Spôsob vykonania diela
Objednávateľ je povinný a oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí,
že zhotoviteľ (dodávateľ) vykonáva dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami, je
objednávateľ oprávnený požadovať, aby zhotoviteľ na vlastné náklady odstránil vady
vzniknuté chybným vykonávaním diela a práce vykonal riadnym spôsobom.

VI. Odovzdanie a preberanie prác
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Preberanie prác sa bude vykonávať na základe dojednanej ponuky prác. Odovzdanie prác sa
oznámi vopred.
•

VII. Ostatné dojednania
Záručná lehota na vykonané dielo:
24 mesiacov na prevedené práce
60 mesiacov na plast a fyzikálne vlastnosti profilov okien z PVC
60 mesiacov na sklo
24 mesiacov na funkčnosť a prislušenstvo (kľučky, kovanie, tesnenie) pri riadnom
zaobchádzaní a bežnej údržbe
VIII. Záverečné ustanovenia

l. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné dojednať len formou písomného dodatku.
2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana dostane jedno
vyhotovenie. Predmet plnenía, rozsah prác a cena sa môže meniť dodatkami k tejto zmluve
len na základe obojstrannej dohody.

V Michalovciach 20.11.2019

Objednávateľ

Zhotoviteľ

