Tel.: 0905 923398

Jozef Gašpar - Tesárske a pokrývačské práce
95634 Ostratice 302

ZMLUVA O DIELO Č. ZOD-02-2014
uzatvorená podľa §§ 536 - 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991/Zb.

Článok l.
Zmluvné strany
l.

Obecný úrad, Ostratice 200, 956 34 Ostratíce, IČO: 00310891
zastúpená pánom:

Ján Podoba, starosta obce

ako objednávatel' na strane jednej
a
2.

Firma Jozef Gašpar, 956 34 Ostratice 302, IČO 40264084, IČ DPH SK 1020092766,
zastúpená pánom:

Jozef Gašpar, majiteľ

ako zhotoviteľ na strane druhej

Článok II.
Predmet zmluvy
1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na budove domu smútku vo Veľkých Ostraticiach: vyhotoví prestrešenie budovy
domu smútku a hobľovaného prístreška pred ňou podľa projektovej dokumentácie vyhotovenej p. Plachou
v nasledovnom rozsahu:
Budova domu smútku:
montáž krovu, vetracej medzery a poistnej hydroizolačnej difúznej fólie pod krytinu,
vyhotovenie ostatných klampiaTskych konštrukcií (žľaby),
položenie novej krytiny a príslušenstva,
Prístrešok pred budovou:
montáž hobľovaného krovu, vetracej medzery a poistnej hydroizolačnej diťúznej fólie pod krytinu,
obitie tatranským profilom
vyhotovenie ostatných klampiarskych konštrukcií (žľaby, napojenie steny),
položenie novej krytiny a príslušenstva,

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi kompletný materiál pre realizáciu diela špecifikovaného v čl.
II. tejto zmluvy. Materiál bude dodaný na základe výberu objednávateľa (v prílohe je ponuka).

3.

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi:
poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť a umožní mu ajeho zamestnancom prístup na pracovisko,
zabezpečí prístup k el. prúdu a priestor pre skladovanie potrebného stavebného materiálu,
zabezpečí stavebnú pripravenosť,
zabezpečí odvoz odpadu.

Článok III.
Termín realizácie
1.

Priebeh realizácie: júl 2014 - september 2014.

Článok IV.
Cena diela, spôsob fakturácie a platobné podmienky
I

1.

Cena diela, podľa čl. II. tejto zmluvy, je stanovená dohodou ako cena pevná a nemenná a predstavuje
čiastku:

Tel.: 0905 923398

Jozef Gašpar - Tesárske a pokrývačské práce
956 34 Ostratice 302
7 768,99 EUR bez DPH,

Budova:

9322,79 EUR s DPH,
Prístrešok:

10278,62 EUR bez DPH,
12 334,34 EUR s DPH,
18047,61 EUR bez DPH,

Spolu:

21 657,13 EUR s DPH.
V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie
materiálu).

predmetu

diela (práce, dodaný materiál,

doprava

2.

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohu na materiál vo výške 50% a to tak, že postupne pod!,a dohody
zmluvných strán.

3.

Zvyšnú časť dohodnutej ceny diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi najneskôr do 14 dní po
odovzdaní a prevzatí diela.

4.

Dohodnutá cena diela je len za rozsah diela dohodnutý v čl. ll. tejto zmluvy. V prípade, že sa v priebehu
realizácie vyskytne potreba iných prác, alebo objednávateľ rozšíri predmet diela, bude cena týchto prác
dohodnutá osobitne a písomne s podpisom oboch zmluvných strán.
Článok V.
Záručná lehota

Zhotoviteľ poskytuje objednávateľom na predmet diela záruku v trvaní:
3 roky od termínu ukončenia prác - na vykonané práce,
záruku na dodaný materiál v trvaní aké poskytuje výrobca.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
l.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi stranami.

2.

V prípade, že zhotoviteľ je v omeškaní s plnením predmetu tejto zmluvy, je povinn)1 zaplatiť
objednávateľovi za každý začat)l deň meškania majetkové sankcie vo výške 0,05% z ceny dodávky.
Zhotoviteľ nie je v omeškaní v prípade vyššej moci (nepriaznivé počasie, živelné pohromy apod.) a tiež aj
v prípade ak omeškanie bolo spôsobené dôvodmi na strane objednávateľa.

3.

V prípade oneskoreného zaplatenia zo strany objednávateľa je tento povinní zaplatiť zhotoviteľovi za každý
začatý deň úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy.

4.

V prípade, že by objednávatel' od tejto zmluvy odstúpil po jej podpísaní, je objednávateľ povinní nahradiť
zh~toviterovi škodu a ušlý zisk, ktorá mu takto vznikne. Škodu je však povinný riadne preukázať.

5.

Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

6.

Meniť, alebo dopíňať ustanovenia tejto zmluvy, je možné len so súhlasom oboch zmluvných strán formou
písomných doplnkov.

7.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.

nie sú upravené

touto zmluvou,

sa riadia príslušnými

Zhotovitel':

Obj ednávateľ:
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Tesárske

Jozef Gašpar

956 34 Ostratice 302
IČO: 40264084 It DPH: SK1020092766
Dodávatel' je zaregistrovaný

PONUKA

a pokrývačské práce
tel.: 0905 923398
038/7688242

pod reg.č.: 644/2002, sp.č.: 2002/01509/00002

Číslo:

zo dňa 24.7.2002 v OÚ odbor živnostenského

podnikania

v Partizánskom

-----.-.--

Rôzne

Odberateľ
Meno:

O. Ú. Ostratice, Dom smútku

Adresa:

V. Ostratice

List číslo: 1
Dátum vystavenia:

,

Druh výrobku

Množstvo

Cena za jednotku

13.6.2014

.

,,

Cena spolu

DPH

Budova:
R,ezivo

10,5 m3

220,00

Chemická ochrana dreva

10,5 m3

7,00

73,50

20%

2310,00

20%

Spojovací materiál

1

350,00

350,00

20%

Krytina - Mediterran - antracit + doplnky

1

1 814,47

1 814,47

20%

2249,00

20%

Tesárske a pokrývačské práce

173 m2

13,00

Klampiarske prvky:
Odkvapový systém - pozink.

1

316,92

316,92

20%

Montáž

63 m

4,50

283,50

20%

Odkvapové plechy - pozink. farb. + montáž

54 m

5,40

291,60

20%

80,00

80,00

20%

Doprava a manipulácia s tovarom

1
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Cena k úhrade:

9 322,79 €
280 858,37 Sk

Doklad vystavil:

Konverzný I<urz: 1€/30, 126 Sk

Tesárske

Jozef Gašpar

956 34 Ostratice 302
IČO: 40264084 IČ DPH: SK1020092766
Dodávateľ Je zaregistrovaný

PONUKA

a pokrývačské práce
tel. 0905 923398
038/7688242

pod reg.č .. 644/2002, sp.č.: 2002/01509/00002

Číslo:

zo dňa 24.7.2002 v OÚ odbor živnostenského

podnikania

v Partizánskom

Rôzne

Odberateľ
Meno:

O.Ú. Ostratice, Dom smútku - prístrešok

Adresa:

V. Ostratice

Druh výrobku

List číslo: 1
Dátum vystavenia:

Množstvo

Cena za jednotku

13.6.2014

,

Cena spolu

DPH

Prístrešok:
Rezivo

11 m3

220,00

Chemická ochrana dreva

11 m3

7,00

77,00

20%

167 m2

6,80

1 135,60

20%

Obklad - tatranský profil

2420,00

20%

Spojovací materiál

1

500,00

500,00

20%

Krytina - Mediterran - antracit + doplnky

1

1 574,67

1 574,67

20%

2384,00

20%

Tesárske a pokrývačské práce
Hobľovanie, frézovanie, brúsenie
Montáž obklad u

149 m2
1
149 m2

16,00
650,00

650,00

20%

4,15

618,35

20%

Klampiarske prvky:
Odkvapový systém - pozink.

220,80

220,80

20%

Montáž
Odkvapové plechy - pozink. farb. + montáž

44 m

4,50

198,00

20%

38 m

5,40

205,20

20%

Napojenie steny

15 m

13,00

195,00

20%

100,00

100,00

20%

Doprava a manipulácia s tovarom

1

1
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12 334,34 €

371 584,33 Sk

Doklad vystavil:

Konverzný I<urz: 1€/30, 126 Sk

