ZMLUVA
1. ZMLUVNÉ

O DIELO

STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ

DIVADLO ANDREJA BAGARA
Svätoplukovo
nám. 4, 950 53 Nitra
Ján Greššo - riaditel' DAB
Štátna pokladnica
7000310609/8180
00164895
2021246623
037/7410891
037/7410891
NSK, Zriaďovacia listina zo dňa 21.10.2003

ZASTÚPENÝ
BANKOVÉ SPOJENIE
ČíSLO ÚČTU
IČO
IČ DPH
TELEFÓN
TELEFAX
ZAPÍSANÝ
OSOBA OPRÁ VNENÁ ZA VECI
TECHNICKÉHO
CHARAKTERU
EMAlL
1.2 ZHOTOVITEĽ

Ján Surovka - koordinátor
jan.surovka@dab.sk

DIELA

ZASTÚPENÝ
BANKOVÉ SPOJENIE
ČíSLO ÚČTU
IČO
DIČ
TELEFÓN
EMAIL"
"'
OZNACENIE
REG. A C. ZAPISU

TÚ a UTP

Zoltán Hupka - ZOSTA V
Varjašská 919/23, 930 05 Gabčíkovo
Zoltán Hupka
Československá
obchodná banka a.s.
4017297232/7500
40 558 827
SK 1029788232
0918 872 992
zhzostav@gmail
V OR - Č. ZR 201-16198

2. PREDMET PLNENIA
Zhotoviteľ
sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa
opravu strechy
veľkej sály v zmysle cenovej ponuky predloženej vo výberovom konaní:
•

DAB

nad hľadiskom

Plochá strecha nad hl'adiskom veľkej sály
predmetom zákazky je vyspádovanie
plochej strechy tak, aby dažďová voda odtiekla do
odtokových vpustí a nezostávala stáť na ploche strechy,
sfunkčnenie
štyroch odtokových vpustí a zamedzenie presakovaniu
dažďovej vody, po
celej ploche strechy
plocha predmetnej strechy je 768,46 m2.
Objednávateľ

sa zaväzuje

zhotovené

dielo

prevziať

a zaplatiť

jeho

cenu

v dohodnutom

termíne.

3. TERMÍN PLNENIA
Zhotoviteľ diela sa zaväzuje vykonať dielo v závislosti od poveternostných
podmienok a to v
čase od podpísania predmetnej zmluvy o dielo do 31.8. 2013.
Termín plnenia diela sa automaticky
predlži
o počet dní, počas ktorých sa v riadne
dohodnutom
termíne nemohlo pracovať z dôvodu nepriaznivého
počasia. Tieto dni budú rovnako
zaznamenané v stavebnom denníku.

4. CENA ZA DIELO

Za zhotovené dielo bude zhotoviteľ
účtovať objednávateľovi
zákona o cenách dohodou a to : cena celkom: 13 OO I ,69 EUR.
Uvedené ceny sú dohodnuté ako pevné zmluvné ceny.

dohodnutú

sumu

v zmysle

5. FAKTUR.4CIA
Zhotoviteľ diela s objednávateľom
sa dohodli, že faktúra ( daňový doklad) je splatná do 30
dní odo dňa jej doručenia (odovzdania)
objednávatel'ovi.
Neoddelitel'nou
súčasťou vystavenej faktúry bude zápis o odovzdaní a prevzatí vykonaných
prác obojstranne podpísaný zástupcami zhotovitel'a a objednávatel'a.
Zhotoviteľ diela s objednávateľom
sa dohodli,
že v prípade nedodržania
termínu lehoty
splatnosti doručenej ( odovzdanej)
faktúry, bude zhotovitel' diela účtovať objednávatel'ovi
penále 0,03
% za každý začatý deň omeškania, vypočítané z dohodnutej sumy.
Zhotovitel' diela s objednávateľom
sa dohodli, že v prípade nedodržania dohodnutého termínu
ukončenia prác zo strany zhotoviteľa, bude objednávateľ účtovať zhotovitel'ovi diela penále vo výške
0,03 % za každý začatý dell omeškania, vypočítané z dohodnutej sumy predmetnej časti diela ( prác ).
Zhotoviteľ diela nepožaduje zálohovú platbu.
Jednotlivé platby budú bezhotovostne
prebiehať formou peňažných
prevodov v banke.

6. ZARUKA
Zhotovitel' diela sa zaručuje za nezávadnosť zhotoveného diela po dobu 10 ( desať) rokov.
Zhotoviteľ diela nezodpovedá za škody spôsobené mechanickým poškodením strešného plášťa
zapnčineným
inou osobou, extrérnnyrni
poveternostnými
podmienkami,
živelnými
pohromami,
konštrukčnými
závadami strechy alebo samotného objektu a za škody spôsobené
prevádzkou
v
rozpore s príslušnými STN.
Zhotovitel' diela nezodpovedá za statickú únosnosť strešnej konštrukcie a samotného objektu.

7. ZRIADENIE

STAVENISKA

Pred začatím stavebných prác objednávatel' zápisnične odovzdá zhotoviteľovi
stavenisko.
V rámci zápisu o odovzdaní budú stanovené vzájomné požiadavky obidvoch zmluvných strán
potrebné pre výkon prác ( prívod el. energie, sociálne priestory, poučenie ohl'adne BOZP a PO v DAB
a pod. ).
8.
Odovzdanie
a prevzatie diela budú zmluvné
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

strany vykonávať

podl'a ustanovení

zákona

č.

9.
V záležitostiach
touto zmluvou
vyslovene
neupravených,
platia pre vzájomné
vzťahy
zmluvných strán z hl'adiska všetkých práva povinností príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka,
cenových predpisov, predpisov na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienických
a protipožiarnych
predpisov.
10.
Táto zrnl uva sa môže men iť. alebo doplňovať
stranami podpísanýrn
dodatkom k tejto zmluve.
ll.

Zmluva vstupuje

do platnosti

dňom

Táto zmluva o dielo sa vyhotovuje
určené pre objednávateľa
a dve vyhotovenia

jej podpísania

len dohodnutým

obidvomi

v štyroch vyhotoveniach,
pre zhotovitel'a diela.

a obidvom i

zmluvnými

z ktorých

zrnl uvnýrn

i

stranami.

dve vyhotovenia

sú
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V Nitre

dňa 1.7.2013

ZHOTOVITEĽ:

Zoltán Hupka - ZOSTA V
Zoltán Hupka - majiteľ spoločnosti

V Nitre dňa

1.7.2013

OBJEDNÁVATEĽ:

DIVADLO ANDREJA BAGARA
Ján Greššo - riaditeľ DAB v Nitre

