Zmluva o dielo č. .............
/ uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení /
I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
sídlo:
IČO :
DIČ:
zapísaný:
bankové spojenie:
číslo účtu:
v zastúpení:
( ďalej len objednávateľ )
a
Zhotoviteľ:

Marián Vrana ElectricALL
sídlo: M.R.Štefánika áíž/14, 962 12 Detva
IČO: 43413587
DIČ: 1075958873
bankové spojenie: VUB banka
číslo účtu: SK 68 0200 0000 0033 8859 8857
v zastúpení: Marián Vrana

(ďalej len zhotoviteľ)

II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo:
 ...........................................................................................................................

III.
Miesto zhotovenia diela
1. Miesto zhotovenia diela ..................................................................................................
IV.
Lehota zhotovenia diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a ukončiť dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy najneskôr do
..................... a bez závad ho riadne zápisnične odovzdať.
2. Termín začiatku vykonávaných prác je ............... Termín ukončenia prác ...............
3. Zhotoviteľ je povinný tieto termíny dodržať, okrem prípadu nepriaznivého počasia, kedy bude potrebné
pracovať na vonkajšej prípojke el. energie a zhotoviteľ diela vyhodnotí pracovné prostredie ako

nebezpečné, alebo iných nepredvídateľných okolností . O tomto mimoriadnom prerušení prác je
zhotoviteľ povinný oboznámiť objednávateľa.
4. Počas prác na diele dôjde k ..................................................................................................

V.
Povinnosti zhotoviteľa
1. Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné nebezpečenstvo.
2. Materiál a iné potrebné veci k zhotoveniu diela si zabezpečí zhotoviteľ.
3. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že na zhotovenie diela použije materiál v požadovanej kvalite podľa
certifikátu a dodržania technickej normy a predpisov výrobcu.

VI.
Povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ je povinný riadne prevziať zhotovené dielo a zaplatiť v termínoch a za podmienok
uvedených v tejto zmluve.
2. V prípade, že v čase od uzavretia zmluvy do jej splnenia dôjde k zmene cenového predpisu podľa ktorého
sa cena dohodla, a zhotoviteľ bez meškania na túto skutočnosť objednávateľa písomne upozornil
a oznámil mu novú cenu, má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. Ak od zmluvy z tohto dôvodu
neodstúpi, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť novú cenu.
VII.
Cena za predmet zmluvy
1. Za dielo je dohodnutá cena podľa cenovej ponuky zhotoviteľa / príloha Zmluvy o dielo / v pevnej sume:
...............................................................................................................................
2. V cene sú započítané všetky materiály a ich zabezpečenie, ako aj všetky úkony pre vykonanie diela.
3. Cena materiálov a úkonov bola stanovená zhotoviteľom v predloženej ponuke a zhotoviteľ sa zaväzuje
dohodnutú cenu dodržať a bez súhlasu objednávateľa ju nezvýši. Práce a náklady, ktoré neboli zahrnuté
do rozpočtu má právo zhotoviteľ účtovať len vtedy, ak ich objednávateľ písomne schválil alebo ak práce
dodatočne písomne objednal.
VIII.
Platobné podmienky
1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu do ..... dní od obdržania výslednej faktúry od
zhotoviteľa. Faktúru vystaví zhotoviteľ až po odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov podľa č.
IX. tejto zmluvy.
2. Objednávateľ zaplatí dohodnutú zálohu vo výške ...... eur, ktorá bude odpočítaná od výslednej
fakturovanej ceny diela podľa čl. VII. Predfaktúra vo výške ..... eur bude priložená ako príloha tejto
zmluvy. Na základe dohody objednávateľ predfaktúru uhradí na účet zhotoviteľa do ....dní od podpisu
zmluvy.
3. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že zhotoviteľ nedodrží podľa čl. IV.
dohodnutý, prípade písomne dohodnutý predĺžený termín zhotovenia diela.

IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Miesto odovzdania a prevzatia diela je uvedené v čl. III tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný dielo
vykonať riadne a včas ho odovzdať objednávateľovi.
2. O odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela bude vykonaný písomný záznam „ Zápis o odovzdaní diela“,
ktorý zmluvné strany potvrdia podpisom.
3. K odovzdaniu a prevzatiu diela vyzve zhotoviteľ v dostatočnom predstihu zástupcu objednávateľa ,
najmenej 2 dni pred dohodnutým termínom písomne alebo telefonicky.
4. Dňom uhradenia ceny diela prechádza vlastnícke právo diela na objednávateľa.
5. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať priebežnú kontrolu vykonávaných prác a použitého materiálu.
6. Objednávateľ prevezme zhotovené dielo len úplné, v predpísanej kvalite bez vád a nedorobkov.
X.
Zodpovednosť za vady, záručné a servisné podmienky
1. Dohodnutá záručná doba na vykonané zemné, elektromontážne a stavebné práce je ...... mesiacov, na
dodaný materiál 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpísania „ Zápisu o odovzdaní diela“ podľa čl. IX.
ods. 2 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady ním zhotoveného diela a použitého materiálu po dobu záručnej doby
s výnimkou prípadu, že poškodenie, resp. znefunkčnenie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bolo
spôsobené neodborným zásahom, resp. neodborným užívaním diela objednávateľom.
3. Na základe písomnej reklamácie objednávateľa odstráni zhotoviteľ vady bezplatne a to bez zbytočného
odkladu ihneď po obdržaní reklamácie, alebo v termíne, ktorý určí objednávateľ podľa rozsahu a
závažnosti vád, najneskôr však do 15 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie, pokiaľ sa
s objednávateľom nedohodne inak. Reklamované vady diela sa považujú za odstránené dňom podpisu
preberacieho protokolu.
4. Objednávateľ je povinný vady diela písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu ihneď po
ich zistení. Za písomnú reklamáciu sa podľa tohto článku bude považovať aj telefonické oznámenie, SMS
správa alebo e-mailová správa, ak ju objednávateľ dodatočne písomne potvrdí.
5. Ak vzniknutá vada ohrozuje prevádzku je zhotoviteľ povinný nahlásenú reklamáciu odstrániť
bezodkladne najneskôr do 24 hodín od jej oznámenia.
6. Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak zaniknú.

XI.
Sankcie
1. Pri nedodržaní termínu realizácie dodávky a montáže diela zhotoviteľom (čl. IV bod 1 zmluvy) je
zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške ....... Eur, okrem prípadu
uvedeného v čl. IV bod 3 zmluvy.
2. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je objednávateľ
povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania.

XII.
Osobitné a záverečné ustanovenia
3. Zhotoviteľ zabezpečí odstránenie odpadov a nečistôt, ktoré pri zhotovení diela vzniknú a priebežné
udržiavanie poriadku a čistoty v mieste zhotovenia diela.
4. Zhotoviteľ je zodpovedný za vykonanie všetkých potrebných opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pracovníkov i osôb zdržiavajúcich sa v blízkosti miesta zhotovenia diela a opatrenia na zaistenie
požiarnej bezpečnosti počas zhotovovania diela.
5. Zmluva sa uzatvára v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis zmluvy.
6. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak

ktorákoľvek časť tejto zmluvy sa stane neplatnou, neznamená to neplatnosť celej zmluvy a zmluvné
strany nahradia neplatnú časť platným znením.
7. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a je záväzná
aj pre ich právnych nástupcov.
8. Zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len dohodou zmluvných strán formou písomných dodatkov,
podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, nepodpísali ju v tiesni, ani za
inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Vo ............., dňa :

Vo ..............., dňa :

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

________________________

______________________

