ZMLUVA O DIELO
na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.
1. Zmluvné strany
1.1 Zhotoviteľ:
Martin Murín
Tolstého 20
040 01 Košice
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
č. účtu: 2570702353/0200
IČO: 40259471
Daňové reg. číslo: 1048312067

1.2 Objednávateľ:
Obec Nižný Klátov
Hlavná 1/1
044 12 Nižný Klátov
Zastúpená: Ing. Mgr. Marcela Jokeľová, starostka
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Košice
č. účtu: 4721542/0200
IČO: 00324507 
Daňové reg. číslo: 2021244896

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 odstránenie havarijného stavu strechy na budove Materskej školy v Nižnom Klátove. Cenová ponuka je súčasťou zmluvy. 
2.2
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.
2.3.
Predmetom zmluvy je tepelná izolácia strechy, odstránenie korodovanej časti strechy, utesnenie, odizolovanie krytiny s murivom, náter strechy, strešných zvodov, rekonštrukcia strešného podbiti, ukotvenie prístrešku a časti strechy. 
3. Ďalší záväzok zhotoviteľa
3.1
Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy.
4. Čas plnenia
4.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 3.1, 4.3 tejto zmluvy v termíne:
Začiatok prác: 13.8.2012, ukončenie prác: 24.9.2012. 
4.3
Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia. 
5. Cena a platobné podmienky

5.1
Cena za vykonané práce na odstránenie havarijneho stavu na budove Materskej školy v Nižnom Klátove v rozsahu čl. 2 a 3 je 6933 € s DPH, slovom šesťtisícdeväťstotridsaťtri  Eur.
5.2
Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká zhotoviteľovi nárok na úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie.
5.3
Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy v zmysle bodu 4.1.Faktúra bude splatná do 7 dní od jej odoslania objednávateľovi. 

5.4
Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli na tom, že preddavok zhotoviteľovi nebude poskytnutý.
6. Podmienky vykonania diela

6.1
Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
6.2
Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu 2.1. tejto zmluvy. 

7. Zodpovednosť za škodu

7.1
Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na zdraví, majetku a životnom prostredí, ktorá bude spôsobená tretím osobám alebo objednávateľovi činnosťou dodávateľa pri plnení predmetu tejto zmluvy v zmysle odseku 2.1.


8. Záverečné ustanovenia

8.1 
Túto zmluvu možno meniť len formou dodatku so súhlasom oboch zmluvných strán.
8.2
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, po jednom si ponechajú obidve zmluvné strany.
8.3
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy. Zmluva nadobúda účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 zákona číslo 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v z.n.p., t.j. dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia  na webovom sídle povinnej osoby,  ktorá zmluvu uzatvára  (v súlade s  § 5a ods. 5
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  v z. n.)

Nižný Klátov dňa 3.8.2012
Zverejnené na www.niznyklatov.sk dňa 3.8.2012

za zhotoviteľa:					za objednávateľa:


............................................				............................................






















Cenová ponuka Obecný úrad Nižný Klatov






Dodávateľ:
IČO: 40259471
   Odberateľ:












Martin Murín


Obecný úrad Nižný Klatov


Tolstého 20



Klatovská cesta 



040 01     Košice


044 12 Nižný Klatov



Prevádzka:








Tel.: 0949 383 482
















Peňažný ústav: VÚB







Číslo účtu/ kód banky: 2570702353/0200

Dátum vyhotovenia: 19.6.2012


IBAN:








DIČ: 1048312067
Stredisko:






IČ DPH:

SWIFT:SUBASKBX















Cenová ponuka:



MJ
Počet MJ
Cena MJ
Celkom €







v €

Materiál








Tepelná izolácia Knauf Clasic 040
Hrúbky 10cm
m²
330
   2,70    
891,00



Hrúbky 8cm
m²
330
   2,10    
693,00
Hliníková fólia - reflexná


m²
360
   1,20    
432,00
Páska - reflexná



ks
8
   6,00    
48,00
Farba Renokov 2-krát nástrek 
70kg 
m²
391
   8,00    
560,00
vrátane strešných zvodov 
70kg 
m²
391
   8,00    
560,00
Riedidlo S 6001



l
20
   5,00    
100,00
Spojovací materiál,strecha-murivo,tesniaca montážna pena
ks
5
   6,00    
30,00





 Celkom

       3314,00 EUR
Práca a montáž 







Očistenie povrchu strechy vysokotlakým čističom
m²
391
1,00
391,00
Hrubé očistenie korózie brúskou (kefamy)


m²
210
1,60
336,00
Náter + nástrek vysokotlakou technológiou antikorovou   




dvojzložkovou farbou 

2-krát nástrek
m²
391
2,10
1642,00
Vyčistenie a náter strešných zvodov 


m
cca 100
3,30
330,00
Montáž reflexnej hliníkovej fólie


m²
350
0,40
140,00
Montáž tepelnej izolácie  
Hrúbky 10cm
m²
330
1,00
330,00
Montáž tepelnej izolácie do kríža
Hrúbky 8cm
m²
330
1,00
330,00
Utesnenie muriva s krytinou 


ks
1

120,00





Celkom:


3619,00 EUR













SUMA CELKOM:

       6933,00 EUR
Konverzný kurz:  1 EUR = 30,1260 SKK















Vystavil: Martin Murín




































