Zmluva o dielo
na výmenu dlažby, drevených častí obloženia, drevenej priečky s dverami a dverí do miestnosti
č.44 na prízemí vstupnej haly v kaštieli Humenné.

1. Zmluvné strany
1.1 Dodávateľ:
Stanislav Gajdoš ELSOLE
Gagarinova ul. 8
066 01 Humenné
IČO: 44636784, DIČ: 1072554219
Bankové spojenie: SLSP Humenné, číslo účtu: 0464617455/0900
1.2 Objednávateľ:
Vihorlatské múzeum V Humennom
Námestie slobody 1/1
066 01 Humenné
IČO: 37781391
DIČ: 2021446889
Číslo účtu: 89026864100/5600
2. Predmet zmluvy:
2.1
Dodávateľ 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 výmenu pieskovcovej dlažby za dlažbu mramorovú , doplní drevené častí
obloženia, dodá drevenú priečku s dverami a dvere do miestnosti č. 44 na prízemí vstupnej haly
v kaštieli Humenné. Prace budú vykonané v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu
v Prešove. Cenová ponuka je súčasťou zmluvy.
2.2
Objednávateľ sa zaväzuje, že po vykonaní prác zaplatí za tieto dohodnutú cenu.
3. Ďalší záväzok dodávateľa.
3.1
Dodávateľ pri vykonávaní prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy a dojednania
tejto zmluvy.
3.2
Dodávateľ na predmetné dielo dáva záruku v zmysle platných smerníc Obchodného zákonníka.
4. Čas plnenia.
4.1
Dodávateľ sa zaväzuje, že zrealizuje objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1 a 3.1 tejto
zmluvy v termíne:
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4.2
Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa
dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je
dodávateľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.
5. Cena a platobné podmienky.
5.1
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – výmena dlažby, drevených častí obloženia, drevenej
priečky s dverami a dverí do miestnosti č. 44 na prízemí vstupnej haly v kaštieli Humenné čl. 2 a 3 je
spracovaná v súlade so zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách.
Cena bez DPH
7 041,67 €
DPH 20%
1 408,33 €
Cena spolu:
8 450,00 €
slovom: Osemtisícštirystopäťdesiat eur.
5.2
Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na úhradu
vzniknutých nákladov. Cena bola stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda
o cene, požiada dodávateľ súd o rozhodnutie.
5.3
Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená dodávateľom po splnení predmetu zmluvy
v zmysle bodu 4.1. Faktúra bude splatná do 7 dní od jej doručenia objednávateľovi a bude obsahovať
všetky náležitosti v zmysle zákona.
6. Zodpovednosť za vady.
6.1
Dodávateľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.
7. Zmluvné pokuty.
7.1
Ak dodávateľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi
pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
7.2
Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi
úroky z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.
8. Záverečné ustanovenia.
8.1
Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.
8.2

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.
8.3
Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.
Súčasťou zmluvy je aj vypracovaný rozpočet na realizáciu diela, ktorý bol vysúťažený ako
najvyhodnejší.
8.4
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia objednávateľom na jeho webovej tránke.
V Humennom dňa 17.12.2012

...................................................................
Stanislav Gajdoš, dodávateľ

.................................................................
Mgr. Vasil Fedič
riaditeľ múzea

Táto zmluva bola zverejnená .......................................................
Tátozmluva nadobúda účinnosť....................................................

