ZMLUVA O DIELO č. 35/2017
na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.
1. Zmluvné strany
1.1 Zhotoviteľ:
Adrián Buraľ
Sídlo: 072 32 Jovsa 229
IČO: 41 505 131
DIČ: SK 103 968 62 63
1.2 Objednávateľ:
Obec Pavlovce nad Uhom
Zastúpená: Anton Kocela, starosta obce
Sídlo: Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom
IČO: 00 325 589
DIČ: 2020739094
2. Predmet zmluvy:
2.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná objednávateľom
ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná
grafickú úpravu, zalomenie textov, tlač publikácie Pavlovce nad Uhom a jej dovoz do sídla objednávateľa.
Cenová ponuka je súčasťou zmluvy.
2.2
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
3. Čas plnenia
3.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1 tejto zmluvy v termíne
do 28.08.2017.
4. Cena a platobné podmienky
4.1
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo podľa čl. 2 je spracovaná v súlade so zák. č. 18/1996 z.z. o
cenách.
Cena predmetu diela (kniha formát B5; vnútro: papier natieraný matný 130 gr., 144 strán 1/1, 8 strán 4/4,
obal 4/0, väzba V8, lamino lesklé) 1.300 ks x 4,75 celkom bez DPH 6.175,- eur, cena celkom vrátane 10%
DPH 6.792,5 eur.
4.2
Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na úhradu
vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda o cene,
požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie.
4.3
Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy v zmysle
bodu 4.1. Faktúra bude splatná do 14 dní od jej odoslania objednávateľovi.
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5. Zodpovednosť za vady, záruka
5.1
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.
5.2
Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady
vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
5.3
Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom
a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu
upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
5.4
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie (závady diela) bez zbytočného odkladu,
najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie.
6. Zmluvné pokuty
6.1
Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu vo
výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
6.2
Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť
zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.
7. Záverečné ustanovenia
7.1
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v z.n.p.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom.
7.2
Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou. Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných
podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých
ustanoveniach dotknutých touto zmenou.
7.3
Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.
V Pavlovciach nad Uhom, dňa 19.07.2017
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Obec Pavlovce nad Uhom
Anton Kocela, starosta obce

Adrián Buraľ
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