
ZMLUVA O DIELO
Č. 08/11/2017

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona Č. 513/1991 Zb.

Zmluvné strany

1.1 Objednávatel':
Sídlo:
štatutárny zástupca:

OBEC JELKA
Mierová ul. Č. 959/17, 92523 Jelka
Ing. Imre Farkas - starosta obce

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
Tel.:
Fax:
e-mail:

OO 306 011
2021006691
SK2021006691
VUB, a.s.
18829-132/0200
031/7876132
031/7876449
obecjelka(a)stonline.sk

a

1.2 Zhotovitel': Bittera servis s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Bratislavská 81/37, 931 01 Šamorín
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro vložka Č.
13182/T
štatutárny zástupca: Alexander Bittera - konateľ

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bank.spojenie:
č.účtu:
Tel.č.:
e-mail:

36246859
2020195430
SK2020195430
OTP Banka, a.s.
10418945/5200
031/562 49 OO
info@bitteraservis.sk

II. Východiskové podklady a údaje.

11.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je:
Cenová ponuka Zhotovitel'a

III. Predmet plnenia, miesto vykonania

111.1 Názov stavby: "Odstránenie havarijního stavu zdravotechniky v objekte M� v
Jelke" .

111.2 V súlade s touto Zmluvou a jej Prílohami Zhotoviteľ zhotoví Dielo, t.j. zrealizuje dodávku
a montáž " podl'a cenovej ponuky, ktorá je prílohou" na vyššie uvedenej stavbe
podľa tejto zmluvy.

mailto:info@bitteraservis.sk


IV. Čas plnenia

IV.1 Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať dielo v termíne:
Zahájenie prác: 09.11.2017
Dokončenie prác: 11.12.2017

V. Cena diela

V.1. Zmluvná cena za riadne dokončenie celého diela predstavuje:

Spolu 24 236,05 � bez DPH

DPH bude účtovaná podl'a platných predpisov.

VI. Platobné podmienky

VI. 1 Spôsob fakturácie: jednorázovo po dokončení prác a odovzdaní diela.

VI.2 Splatnosť faktúry: riadne vystavená faktúra je splatná do 7 dní odo dňa ich doručenia
objednávatel'ovi.

VII. Záruka Zhotovitel'a, záručná doba - zodpovednosť za vady

VII.1 Zhotovitel' poskytuje na predmet plnenia záručnú lehotu v trvaní: 24 mesiacov.

VIII. Zmluvné pokuty

VIII.1 Ak Zhotovitel' odovzdá dielo podľa tejto zmluvy po termíne uvedenom v bode IV.1.,
Objednávatel' môže požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,5% za každý deň
omeškania, až do ukončenia diela, avšak zmluvná pokuta maximálne môže činiť do
10% zmluvnej ceny diela.

VIII.2 Ak objednávatel' je v omeškaní s platbou, tak dodávateľ môže požadovať zmluvnú pokutu
vo výške 0,5% z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Záverečné ustanovenia

IX.1. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré
budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

IX.2. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka v znení zákona Č. 513/91 Zb.

IX.3. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dvoch si ponechá
Objednávatel' a Zhotovitel'.

IX.4. Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č.1
Príloha č.2

Cenová ponuka Zhotovitel'a
Výpis z OR zmluvných strán



IX.5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

IX.5. Zmluvné strany prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť k uzavretiu tejto zmluvy, v zmluve
prejavili svoju vôl'u slobodne a vážne a súhlasia s jej obsahom, na znak čoho ju
vlastnoručne podpisujú.

V Šamoríne, 08.11.2017

Objednávatel': . Zhotovitel':

a~l: Bittera servis s.r.o.
Uql61TlCRA Bratillavská 81/37

SERVIS 931 01 � a mor r n
tel: 031 56249 OO

IČO: 36246859, IČ DPH: SK20ZiJ185430 ,

3


