Zmluva o dielo
Podľa § 536 a následne zákona č. 513/91Zb.z. v znení zákon neskorších zmien a doplnkov
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR medzi

I.

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:

ZMLUVNÉ STRANY

Obec Dubová
Dubová 12, 090 11 Vyšný Orlík, SR
Miloš Vaňušaník (starosta obce)
00330426
2020808603

(ďalej len „Objednávateľ“)
a
Dodávateľ:
Kleban, s.r.o.
Sidlo:
A. Hlinku 1678/25
IČO:
52 875 059
DIČ:
2121164265
Bankové spojenie: SLSP, a.s. Stropkov
Číslo účtu:
SK76 0900 0000 0051 6766 5293
(ďalej len „Dodávateľ“)

II.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je rekonštrukcia a oprava obecného rozhlasu v obci Dubová.

III. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY:
1. Zákazka bude financovaná z dotácie MF SR a vlastných zdrojov objednávateľa. Verejný
obstarávateľ uhradí dohodnutú cenu jednou sumou.
2. Cena v čl. II/1 tejto zmluvy je dohodnutá na základe cenovej ponuky a to 10 995,03 €.

VI. DOBA PLNENIA:
1. Dodávateľ sa zaväzuje vyhotoviť a dodať dielo v termíne do 30.04.2020.
2. V prípade ak Dodávateľ poruší záväzok v bode 1 tohto článku je povinný Objednávateľovi
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5% z hodnoty nedodaného diela za každý deň omeškania.
3. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
V. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
Objednávateľ sa zaväzuje:
1. Uhradiť platbu za zrealizované dielo podľa dohodnutých termínov
Dodávateľ je povinný:
1. Vyhotoviť dielo podľa požiadaviek Objednávateľa v dohodnutom termíne

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:
1. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, pričom Objednávateľ obdrží 1 vyhotovenia
a Dodávateľ 1 vyhotovenie. Každé vyhotovenie má charakter originálu.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu, že ju
uzatvárajú slobodne a vážne a na znak súhlasu s ňou ju potvrdzujú svojimi podpismi.

V ...................................

V .......................................

dňa 25.03.2020

dňa 25.03.2020

Za dodávateľa:

Za objednávateľa

Ing. Michal Kleban

Miloš Vaňušaník
(starosta obce)

