ZMLUVA O DIELO Č.023/K – 005/2018
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
Čl. I
Zmluvné strany

1.ZHOTOVITEĽ :
Obchodné meno :
Sídlo spoločnosti :
Zastúpená :
Zástupca vo veciach
technických :
Bankové spojenie :
IČO:
IČO DPH:

SR- MONT s.r.o.
Karloveská 6c Bratislava 4
Iveta Salavová, konateľ spoločnosti
Peter Reisenauer
40200444850/7500
47792540
SK 47792540

2. OBJEDNÁVATEĽ :
Obchodné meno:
Sídlo spoločnosti:
Zastúpená :
Bankové spojenie :
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČO DPH:

Zoologická Záhrada Bratislava
Mlynská dolina, 842 27 Bratislava 4
Ing. Miloslava Šavelová
25849043/7500
SK 3575000000000025849043
179710
2020801728
SK 2020801728

Čl. II
Predmet zmluvy
2.1.

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie zákazky: „Chovné zariadenie pre malé a stredné
druhy sov č. 1, 2, 3.“

2.2.

Východiskovým podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka vyhotovená
zhotoviteľom vypracovaná na základe vykonanej obhliadky a je Prílohou č.1 tejto
zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
Objednávateľ sa zaväzuje za vykonané práce zhotoviteľovi zaplatiť dohodnutú cenu
v čase podľa ustanovení tejto zmluvy.
Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom
diela, vykonal podrobnú obhliadku miesta vykonania diela, že sú mu známe technické,
kvalitatívne a iné podmienky realizácie diela.

2.3.
2.4.
2.5.

Čl. III
Čas a miesto plnenia
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa podkladov, získaných obhliadkou na mieste.
Dielo svojím rozsahom nevyžaduje stavebné povolenie.
3.2. Začiatok prác na predmete zmluvy : 13.08.2018
3.3. Ukončenie prác na predmete zmluvy : 14.10.2018
3.4. Miesto plnenia prác je Zoologická záhrada Bratislava Mlynská dolina.
IV.
Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky
4.1.

Cena diela je stanovená vo výške 68 333,33 € bez DPH, 82 000,00 € s DPH, ( slovom:
osemdesiatdvatisíc Eur).
Cena za dielo je konečná a zahrňuje všetky materiálové a ostatné náklady predmetu
plnenia.

4.2. Fakturácia sa uskutoční po ukončení diela.
4.3. Zmluvné strany dohodli 15 dennú lehotu splatnosti celkovej ceny diela.
4.4. Zabudovaný materiál sa stáva vlastníctvom objednávateľa po uhradení celkovej ceny
diela vrátane úhrady všetkých prípadných naviac prác.
4.5. Práce nad dohodnutý predmet zmluvy a ceny je možné vykonať len na základe
doplneného ponukového rozpočtu a dodatku tejto zmluvy, ktorý bude odsúhlasený
obidvomi zmluvnými stranami.
Článok V.
Odovzdanie a prevzatie
5.1. O pripravenosti dokončeného diela na odovzdanie objednávateľovi, vyrozumie
zhotoviteľ objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v ktorom mu oznámi deň
a hodinu odovzdania diela.
5.2. Pri odovzdaní a prevzatí diela zhotoviteľ objednávateľovi odovzdá:
a) revízne správy u vyhradených technických zariadení,
b) protokoly o výsledkoch predpísaných skúšok a o spôsobilosti zariadení na plynulú
a bezpečnú prevádzku,
5.3. Dielo je ukončené vtedy, keď nemá žiadne vady alebo nedorobky brániace užívaniu diela
a bolo odovzdané a prevzaté v zmysle tohto článku a zhotoviteľ odovzdal
objednávateľovi všetky doklady v zmysle bodu 5.2 tejto zmluvy.

6.1.
6.2.

Článok VI.
Záručné a servisné podmienky
Zhotoviteľ poskytuje na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy záruku v trvaní 2 rokov
odo dňa jeho prevzatia.
Počas uvedenej záručnej doby je každá záručná oprava, resp. výmena komponentu
bezplatná, s výnimkou prípadu, že poškodenie, resp. znefunkčnenie diela, ktoré je
predmetom tejto zmluvy, bolo spôsobené neodborným zásahom, resp. neodborným
užívaním diela pracovníkmi objednávateľa.

6.3.

Objednávateľ je povinný reklamovať bezodkladne vady diela po ich zistení
u zhotoviteľa písomne s popisom ako sa konkrétna vada prejavuje.
Čl. VII.
Záverečné ustanovenia

7.1.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia podľa ust.§47a ods. 1 zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým
sa dopĺňa Občiansky zákonník v spojení s ust. §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch z ktorých každá zmluvná strana
obdrží dve vyhotovenia.
Zmluvu je možné alebo meniť a dopĺňať len obojstranne odsúhlasenými a podpísanými
číselne označenými dodatkami k tejto zmluve.
Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody ním spôsobenej na majetku tretích strán.
Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola
dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

V Bratislave dňa 9. júla 2018

Za objednávateľa:

........................v.r.......................

Za zhotoviteľa:

..........................v.r..........................

