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ZMLUVA O DIELO Č. 
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 až 565 zákona č.  513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 


Článok  I.
ZMLUVNÉ   STRANY


Objednávateľ:             Stredná odborná škola technická		 
So sídlom:                                Kukučínova 23, 040 01 Košice	 
Zastúpený:                                PhDr. Ján Pituch, riaditeľ 
O zmluvných podmienkach:    Ing. Pavol Hanušin                       
V technických veciach:            Ing. Mikuláš Tirpák
Bankové spojenie:                    Štátna pokladnica 		 
Číslo účtu:                                7000188439/8180		
IČO:                                          00893340		
			


ZHOTOVITEĽ:                     
So sídlom:                                
Zastúpený:                                
V technických veciach:            			
Bankové spojenie:                    	
Číslo účtu:                                	
IČO:                                         		
DIČ:                                         	
IČ DPH:                                   
Zapísaná v Obchodnom registri ...................



Článok  II.
PREDMET ZMLUVY A ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN

2.1.  Predmetom zmluvy je: Výmena plastových okien na budove školy  SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice.  Práce  budú realizované na základe cenovej ponuky, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy. 
2.2.  Zhotoviteľ sa zaväzuje touto zmluvou predmet zmluvy dodať a nainštalovať v súlade s príslušnými právnymi a technickými  predpismi – STN 733134 a za podmienok stanovených objednávateľom a zhotoviteľom a touto zmluvou.  
2.3.  Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok v tejto zmluve dodaný predmet zmluvy riadne a včas prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo.
2.4.  Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah predmetu tejto zmluvy a cena za dielo je uvedená v cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 1.

                                                                         Článok III.
Doba platnosti zmluvy
3.1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe platnosti tejto zmluvy od jej podpísania zmluvnými stranami do doby riadneho zaplatenia za dielo. 





Článok IV.
Cena, platobné podmienky a fakturácia 

4.1.  Zmluvné strany sa dohodli na cene predmetu zmluvy  v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, vo výške a rozsahu podľa odsúhlasenej cenovej ponuky, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy, kde sú konkrétne cenové špecifikácie jednotlivých položiek predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že táto cenová ponuka je konečná  a nemenná.
4.2. Celková cena za predmet zmluvy o dielo podľa Článku II. je           €  bez  DPH,           € s DPH  slovom: €, 00/100 centov.

4.3. Objednávateľ sa zaväzuje vyplatiť zhotoviteľovi jednorázovo sumu          € vrátane príslušnej DPH na základe faktúry do 30 kalendárnych dní po doručení faktúry a dokončení diela a jeho prevzatí bez vád a nedorobkov.

4.4.  Zmluvné strany sa dohodli, že cenu možno meniť  len z dôvodu dodania tovarov a vykonania prác naviac oproti odsúhlasenej cenovej  ponuke, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy, ktoré môže zhotoviteľ dodať a vykonať len po predchádzajúcej dohode s objednávateľom vo vopred dohodnutej cene za tieto tovary a práce formou písomného číslovaného dodatku k tejto zmluve.
4.5.  Povinnosti, ktoré zmluvným stranám vyplývajú z ustanovení zákona č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú pre obidve zmluvné strany záväzné v plnom rozsahu. 
4.6. Cena za predmet zmluvy vrátane DPH uvedená v tomto článku sa môže zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH v zmysle zákona č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V takomto prípade sa dohodnutá cena upraví podľa sadzby DPH platnej v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.


                                                                               Článok V.
Platobné a iné  sankcie

5.1. Pre prípad omeškania zhotoviteľa s s ukončením  predmetu zmluvy v dohodnutej lehote má objednávateľ právo voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej hodnoty diela podľa ustanovení tejto zmluvy za každý deň omeškania až do dňa jeho odovzdania a prevzatia.
5.2. Pre prípad omeškania objednávateľa so splatnosťou faktúr má zhotoviteľ právo voči objednávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania až do úplného uhradenia celého záväzku.

Článok VI.
Miesto a lehota plnenia zmluvy
6.1. Miestom plnenia sa rozumie budova školy Stedná odborná škola technická, na Kukučínovej ulici číslo 23, Košice. 
6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať a zhotoviť  predmet zmluvy  objednávateľovi v mieste plnenia uvedenom bode 6.1 v týchto termínoch:
	- začatie prác od 26.05.2014,
	- ukončenie prác a protokolárne odovzdanie diela najneskôr do 30.06.2014,
- týždenne vymeniť minimálne 18 okien,
- zabezpečiť ochranu podláh pred poškodením pri realizácii prác.
                     
6.3. Všetky skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť dobu realizácie, budú písomne zaznamenané a odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami. Termín ukončenia diela sa predĺži o dobu zdržania, počas ktorého nebolo možné realizovať práce na diele.
6.4.  Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác prevziať stavenisko od objednávateľa na základe Preberacieho protokolu.

6.5.  Zhotoviteľ  môže vykonať dodávku  predmetu zmluvy ešte pred dojednaným termínom alebo po jednotlivých technologických častiach. Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy  spôsobom, ktorý považuje za najvýhodnejší pre správne zhotovenie diela,  pri rešpektovaní všetkých technických, protipožiarnych, statických a iných platných noriem, pri dodržiavaní BOZP, pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy a projektovej dokumentácie, zmluvných termínov, dohôd o postupnom dokončovaní diela, koordinácii prác a v rámci koordinácie s ostatnými  jeho dodávateľmi, ktoré nie sú súčasťou tejto zmluvy.
6.6. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy sa uskutoční na základe podpísania Protokolu o odovzdaní diela oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, podkladom pre verifikáciu a odobrenie stavu diela pri odovzdávaní je cenová ponuka  – Príloha č.1 tejto zmluvy. 
6.7.  Pred odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy vykonajú oprávnení zástupcovia zmluvných strán, technickú kontrolu a funkčnú skúšku s cieľom preukázania spôsobilosti predmetu zmluvy k odovzdaniu a prevzatiu. V prípade, že táto kontrola a skúška odhalí vady alebo poruchy diela, objednávateľ všetky tieto vady zaznamená v Protokole o odovzdaní diela a zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady vykonať okamžite opravu.
6.8. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ohroziť včasné plnenie predmetu tejto zmluvy, a to bezodkladne po ich zistení.
6.9. Zhotoviteľ  zodpovedá za svojich zamestnancov pri plnení predmetu zmluvy a  odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
                                                                         
                                                                            Článok VII.
Záručné, pozáručné a reklamačné podmienky
7.1.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude dodaný podľa ustanovení tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať požadované vlastnosti. 
7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy, ktoré má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy vzniknuté po odovzdaní predmetu zmluvy len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 
7.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku nasledovných skutočností:
- používanie zariadenia v rozpore s návodom o používaní,
- mechanickým poškodením,
- úmyselným poškodením zariadenia.
7.4. Zhotoviteľ  poskytuje na dielo záručnú lehotu ............... mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom písomného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy oprávnenými poverenými zástupcami zmluvných strán. Počas záručnej lehoty má objednávateľ  právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť okamžite bezplatne odstrániť vady predmetu zmluvy.
7.5. Prípadnú reklamáciu skrytej vady alebo vád po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy bude uplatňovať priamo objednávateľ  u zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení najneskôr však do 24 hodín od ich zistenia písomne na adresu zhotoviteľa alebo elektronickou formou: .................  Objednávateľ  je povinný v písomnom oznámení o vadách (reklamácia) zhotoviteľovi uviesť:
-  opis časti diela, na ktorom sa vady vyskytli, s uvedením typu, alebo bližšieho určenia,
-  miesto, kde sa vada nachádza,
-  opis vady (ako sa prejavuje),
- telefonický kontakt a zodpovednú osobu, s ktorou bude zhotoviteľ za účelom odstránenia vád komunikovať.
7.6. Zhotoviteľ je povinný do 10 dní od doručenia oznámenia o vade predmetu zmluvy rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie , alebo pokiaľ nie je možné o oprávnenosti reklamácie rozhodnúť bez obhliadky, tak v tejto lehote zabezpečí obhliadku reklamovanej veci. Objednávateľ  poskytne zhotoviteľovi plnú súčinnosť, aby obhliadku reklamovanej veci mohol vykonať.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu v termíne podľa dohody od uplatnenia oprávnenej reklamácie, a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase. Termín odstránenia vád si zmluvné strany dohodnú písomnou formou.


Článok VIII.
Spolupôsobenie zmluvných strán
8.1.  Objednávateľ sa zaväzuje prostredníctvom  p. Ing. Mikuláša Tirpáka  (mobil 0907 029 319) zabezpezpečiť prístup zhotoviteľovi do všetkých priestorov, v ktorých sa bude realizovať predmet zmluvy.  Pre potreby uskladnenia tovaru a pracovných pomôcok zabezpečí  objednávateľ  prostredníctvom p. Ing. Mikuláša Tirpáka  v priestoroch objektu dodania predmetu zmluvy jednu uzamykateľnú miestnosť.
8.2. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi vykonať práce súvisiace s dodaním predmetu zmluvy na základe predchádzajúcej požiadavky zhotoviteľa v dohodnutých priestoroch v potrebnom časovom rozsahu, a to v pracovných dňoch v dobe od 08,00 hod do 18,00 hod.
8.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na odovzdanom stavenisku. Viditeľne označiť svojich zamestnancov príslušnosťou firmy.
8.4. Zhotoviteľ sa zoznámi v spolupráci s objednávateľom s rizikami na pracovisku, upozorní na ne svojich zamestnancov a určí spôsob ochrany a prevencie proti úrazom a iným poškodeniam zdravia.
8.5. Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti k ohrozeniu života a zdravia zamestnancov objednávateľa a ďalších osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení alebo objektov.
8.6. Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných zamestnancov, a zaväzuje sa dodržiavať prevádzkový poriadok v objekte plnenia predmetu diela, požiarne  predpisy  a pracovnú disciplínu takým spôsobom, aby neboli ohrozené alebo poškodené tretie osoby bývajúce alebo nachádzajúce sa v objekte. 
8.7. Zhotoviteľ je povinný pri dodávke predmetu zmluvy postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu majetku nachádzajúcom sa v objekte bez ohľadu na to, či ide o majetok zmluvných strán alebo inej osoby.
8.8.  Zhotoviteľ sa zaväzuje počas  prác na dodávke predmetu zmluvy zachovávať poriadok a čistotu a na svoje náklady odstrániť všetky odpady, vzniknuté v súvislosti s inštaláciou predmetu zmluvy.                                                                   

    Článok XI.
                                                                Vlastnícke právo
9.1. Objednávateľ  nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy po riadnom protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy a riadnom zaplatení predmetu zmluvy. 

Článok  X.
Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy
10.1.  Zmluva sa uzatvára na dobu  určitú, a to do dodania celého predmetu zmluvy a riadneho zaplatenia za dielo v zmysle Článku II tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
10.2.  Pri riešení náhrady škody budú zmluvné strany postupovať v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
10.3.  Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán plniť zmluvné náležitosti tejto zmluvy, okrem práv a povinností vyplývajúcich z článku IV. o platobných podmienkach a Článku VII. o záručnej dobe za tú časť predmetu zmluvy, ktorá bola do okamihu účinkov odstúpenia zrealizovaná. Odstúpením od tejto  zmluvy nezanikajú práva a povinnosti, ktoré vznikli v dôsledku porušenia tejto zmluvy, a to najmä nárok na náhradu škody, zmluvné pokuty, iné sankcie, ušlý zisk a pod. 
                                                       
      
Článok XI.
  Záverečné ustanovenia

11.1.  Zmluvné strany sa zaväzujú, že zachovajú obchodné tajomstvo o obchodno-technických informáciách, ktoré poskytla jedna zmluvná strana druhej a tieto informácie nepoužijú pre iné účely, než pre plnenie tejto zmluvy.
11.2. Zmluvné strany sú  povinné zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám  o obsahu tejto zmluvy a o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s touto zmluvou, okrem tých, ktoré je povinný objednávateľ zverejniť na svojom webovom sídle.
11.3.  Táto zmluva spolu s prílohou: 
Príloha č. 1 – Cenová ponuka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, tvoria úplnú zmluvu medzi zmluvnými stranami o predmete zmluvy.
11.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch obdrží každá zmluvná strana.
11.5. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba po súhlase oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
11.6. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory pri plnení tejto zmluvy budú riešiť prednostne vzájomnou dohodou. 
11.7. Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Ostatné vzťahy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. Prípadné vzájomné nároky vyplývajúce z tejto zmluvy si môžu zmluvné strany započítať iba po vzájomnej dohode.
11.8. Zhotoviteľa v odborných technických veciach zastupuje p.           ( mobil               ) a objednávateľa v týchto veciach zastupuje p.Ing. Mikuláš Tirpák  ( mobil 0907 029 319) . 
11.9. Táto zmluva nadobúda platnosť   dňom jej podpisu obidvomi zmluvným stranami a učinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zerejnenia na webovom sídle objednávateľa. 


V Košiciach dňa 		                                           




Za objednávateľa:                                                                      Za zhotoviteľa:
   



..............................................					.......................................                          
















