ZMLUVA O DIELO 20170802

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu podľa ustanovení § 536
a nasledujúcich par. Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I
Zmluvné strany
Zhotovíte!’:

MK hlas, s.r.o.
Bernolákova 5, 083 01 Sabinov

Štatutárny zástupca:

Ing. Konštantín Makara
mobil: 0948 888 286
IČO:
45352305
IČDPH: SK2022945408
DIČ:
2022945408
Bankové spojenie: VÚB exp. Sabinov 2692901959 / 0200

Objednávateľ:

Obec Zázrivá
Stred 409
027 05 Zázrivá

Štatutárny zástupca:

JUDr. Mních Matúš
IČO: 00315010
DIČ:2020561906

Článok II
Predmet zmluvy
2.1

Rekonštrukcia rozhlasu v obci Zázrivá.
Článok III
Termín plnenia

3.1

Zhotovíte!’ splní svoju povinnosť stvárniť dielo jeho riadnym dokončením
a odovzdaním predmetu v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy do 30.09.2017.
Článok IV
Cena

4.1

Celková cena za dielo je stanovená v zmysle § 546 Obchodného zákonníka
nasledovne:

Rekonštrukcia obecného rozhlasu 12 975,04 €
Cena je uvedená s DPH.

Článok V
Podmienky fakturácie, podmienky platby
5.1

Termín fakturácie na sumu 12 975,04 € bude po ukončení prác so splatnosťou 14
dní.
Podrobný popis fakturovaných položiek je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

5.2

V prípade, ak počas vykonávania diela vznikne odôvodnená potreba vykonania prác
nad rozsah dohodnutý touto zmluvou, podmienky ich vykonania a cena budú
špecifikované v dodatku k tejto zmluve, ktorý uzatvoria obe zmluvné strany po
vzájomnej dohode.

5.3
5.4

Tovar zostáva majetkom firmy MK hlas až do úplného zaplatenia faktúry
Objednávateľovi bude vyfakturovaný iba dodaný tovar, na základe preberacieho
protokolu.

Článok VI
Zodpovednosť za závady, záručná doba
6.1
6.2
6.3

Záručná doba je v trvaní 24 mesiacov odo dňa dodávky
V prípade poruchy, sa odstránenie závad uskutoční do 5 dní po vzájomnej
telefonickej dohode.
Náklady na dopravu mimo oprávnenej reklamácie hradí servisnej službe odberateľ.

Článok VII
Záverečné ustanovenia
7.1
7.2
7.3
7.4

Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy budú uskutočnené formou písomných
dodatkov, potvrdených oboma zmluvnými stranami.
Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou,
sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých objednávateľ aj
zhotoviteľ obdrží dva.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dní jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Sabinove, dňa

zhotoviteľ

V Zázrivej, dňa

objednávateľ

