Zmluva o dielo č. 349/2021
Čl. I.
Zmluvné strany
1.1. OBJEDNÁVATEĽ:

Obec Brvnište
Obecný úrad č. 390, 018 12 Brvnište

V zastúpení:
Bankové spojenie:
Č. účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH :

1.2. ZHOTOVITEĽ:
V zastúpení:
registrácia :
Bankové spojenie:
Č. účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Ing. Dagmar Mikudíková, starostka obce
Prima banka Slovensko, a.s.
SK78 5600 0000 0028 332 6004
00317101
2020684644
Obec nie je platiteľom DPH

GD WATER s.r.o.
Kap. Nálepku 346
017 01 Považská Bystrica
p. Miroslav Gáborik
Okresný súd Trenčín, odd. : Sro, vložka č. 15309/R
UniCredit Bank
1055311003/1111
36 341 380
2021 925 103
SK 2021 925 103

Čl. II.
Predmet zmluvy
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude vykonávať servis zariadenia na úpravu vody – dezinfekcia,
v objekte Obecný úrad Brvnište č. 390, 018 12 Brvnište.
2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonané servisné práce zaplatí dohodnutú cenu podľa tejto
zmluvy a za náhradné diely a dezinfekčnú látku, podľa aktuálnej ceny.

Čl. III.
Spôsob vykonávania servisu
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať :
- 1x mesačne pravidelné meranie a v prípade potreby opravu na zariadení.
- zabezpečenie dodávky a výmenu poškodených častí zariadenia

Čl. IV.
Čas plnenia
4.1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu od 10. 09. 2021 do na neurčito.

Čl.V.
Cena za dielo, platobné podmienky
5.1. Objednávateľ sa zaväzuje platiť za vykonanie diela zhotoviteľom štvrťročnú paušálnu cenu vo výške
100,00 €, po troch servisných výjazdoch (raz mesačne) spojených s kontrolou funkčnosti
zariadenia.. Cena je uvedená bez DPH. V uvedenej cene nie je sú zahrnuté náhradné diely
a dezinfekčná látka v prípade potreby. Cena náhradných dielov a dezinfekčnej látky je podľa
aktuálneho cenníka.

Čl. 3 tejto zmluvy je dojednaný dohodou zmluvných strán podľa Zák č. 18/96 Zz
5.2. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vystavená zhotoviteľom, ku ktorej bude pripočítaná
DPH podľa platných právnych predpisov .
5.3. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, dohodli zmluvné strany sankcie podľa
§ 369 Obchodného zákonníka.

Čl.VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
6.1. Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť všetky časti objektu v ktorom je umiestnené zariadenie na
úpravu vody.
6.2 Pracovníci zhotoviteľa sú pri vykonávaní servisu ( opravy ) zariadenia pre technológiu úpravy
vody v objekte Obecný úrad Brvnište č. 390, 018 12, povinní najmä dodržiavať a rešpektovať
zásady a povinnosti stanovené predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, rešpektovať
pokyny odborných pracovníkov hasičského útvaru a oddelenia bezpečnosti práce objednávateľa,
dodržať zákaz fajčenia a dodržiavať predpisy o používaní otvoreného ohňa, pri stavebných, resp.
iných prácach neobmedziť priechodnosť komunikácií, nezatarasovať nástupné plochy pri
jednotlivých objektoch, neskladovať horľavý materiál v požiarne nebezpečnom priestore stavebných
objektov, na únikových cestách, v každom čase zabezpečiť priechodnosť požiarno – technických
prostriedkov.

Čl. VII.
Zodpovednosť za vady, záruka
7.1. Zhotoviteľ s objednávateľom sa dohodli na záruke:
- servisné práce 6 mesiacov
- náhradné diely 12 mesiacov
7.2. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť
najneskôr do 5 dní po zistení závady v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa uvedenému
v čl. 1.

Čl. VIII.
Všeobecné dojednania
8.1. Zmluva je uzavretá okamihom podpisu zhotoviteľa a objednávateľa. Zmluva vzniká prejavením
súhlasu s celým jej obsahom.
8.2. Túto zmluvu je možné meniť alebo zrušiť písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi
zástupcami zmluvných strán, inak výpovedná lehota je 6 mesiacov.
8.3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní
obdrží po jednom vyhotovení.
8.4. Ustanovenia, ktoré nie sú touto zmluvou dojednané sa riadia všeobecnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.

V Považskej Bystrici, dňa:

10. 09.021

................................................
Za zhotoviteľa

v Brvništi, dňa

10. 09. 2021

..................................................
Za objednávateľa

