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2.

zumluva o dielo
uzatvorená podľa ust. 5 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Zhotoviteľ: OKNOTYP,s.r.o.
Vladina 862, 027 44 Tvrdošín
027 44 Tvrdošín
Zastúpený: Cyril Čičman — konateľ
IČO: 44043074 lČDph: SK2022567778
Iban: SK33 0900 0000 0003 2359 0148

(ďalej ako „zhotovíteľ“)

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín
Trojičné námestie 185/2
027 42 Tvrdošín
Zastúpený : lng. Ivan Šaško, primátormesta
lČO:0034901

IBAN: SK32 0200 0000 0000 1882 8332

(ďalej ako „objednávateľ“)
!.

Všeobecné ustanovenia
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. ll tejto
zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú
cenu podľa článku V| tejto zmluvy.

ll.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať pre objednávateľa :

„Rekonštrukcia budovyMsÚ - výmena okien MsÚ Tvrdošín“
podľa predloženej cenovej ponuky, vrátane dopravy a montáže.

lll.
Vykonanie diela

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v zmysle čl. Il tejto zmluvy s termínom začatia plnenia od
podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a s termínom ukončenia plnenia do 31.05.2021.
Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.

IV. '

Povinnosti objednávateľa
„ ,

Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu diela..
V.

Povinnosti zhotoviteľa
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy ajej príloh, vrátane dopravy a
montáže.

Alt



Vl.
Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela zhotoviteľom (t. j. cena prác, cena materiálu, montáž, doprava je
určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a predloženej cenovej ponuky.
Cena bez DPH : 79.766,02 EUR
DPH : 15.953,20 EUR
Cena s DPH : 95.719,22 EUR

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za dielo zálohovo 60% z celkovej ceny na
základe vystavenej zálohovej faktury od zhotoviteľa. Záloha je splatná do 7 dní , deň splatnosti
je deň pripísania peňažných prostriedkovna účet dodávateľa.
Doplatok za dielo je objednávateľ povinný uhradiť do 7 dní po odovzdaní diela, a vyhotovení
faktury zhotoviteľom.

Vll.

Záručná doba - zodpovednosť za vady
1. Zhotovitel poskytuje záruku na dodaný tovar avykonané práce po dobu 2 rokov za

predpokladu, že investor zabezpečípravidelnú údržbu dodaného tovaru.
2. Zhotovitel zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za

vady, ktoré sa objavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy ak boli spôsobené
porušením jeho povinností.

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadné reklamácie vád diela vzáručnej dobe uplatní
bezodkladne po jej zistení písomnou formou a doručí na adresu zhotoviteľa.

VII.
Záverečné ustanovenia

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,
prípadne ďalšími právnymi predpismi. '

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byt' vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia
byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

3. Zmluva nadobúda platnosť a právnu účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na web
stránke mesta Tvrdošín.

4. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
jeden.

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
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