
ZMLUVA O DIELO
na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa 5 536 a nás]. Obchodnéhozákonníka.

Výstavbaautobusovej zastávky

1. Zmluvné strany

1.1 Zhotovitel':

Ing. Katarína Turošíková— MOJPROJEKT, Tichá 474/17, 040 01 Košice - Juh

IČO: 44922604

DIČ: 1074137009

Zastúpená konateľom : Ing. Katarína Turošíková

IBAN : SK 34 1100 0000 0029 1861 0194

1.2 Objednávateľ:

Obec Ďurďošík, Ďurďošík 13, 044 45 Košice - okolie
IČO: 00324124

Bankové spojenie : VÚB, a.s.

IBAN: SK 0200 0000 0000 18226 542

2. Predmet zmluvy:

2.1

Zhotovíteľ sa zaväzuje, že vykoná výstavbu autobusovej zastávky na ceste prvej triedy E 50.

V rámci tohto diela bude zabezpečená dodávka materiálu a nasledujúce práce :

- KVH hranol v množstve 3,5 m3

- Opracovanie & náter dreva

- Obklad sokla

- Spojovací materiál

- Strešná krytina 12 m2

- Oplechovanie

- Práca



3. Čas plnenia

3.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1 tejto zmluvy v
termíne: od 08.06.2019 do 13.06.2018

4. Podmienkyvykonania diela

l. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri

rešpektovaní všetkých zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území SR.

Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo za predpokladu

splnenia podmienok tejto zmluvy objednávateľom.

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela

Opatrenie z hľadiska BOZP ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy prác

zabezpečuje zhotoviteľ.

Dielo bude zhotoviteľom odovzdané objednávateľovi prevzaté až po jeho úplnom dokončení

bez závad a nedorobkov na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

5. Cena a platobné podmienky

I.Cena za predmet zmluvy o diele bude podľa predloženej cenovej ponuky zo dňa 31.05.2018,

ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Cena za realizáciu diela bude hradená formou jedinej a konečnej faktúry, ktorú zhotoviteľ

doručí objednávateľovi ato za dielo skutočne vykonané a prevzaté.

Cena predmetu diela : 2615,l3,—Eur bez DPH

Cena predmetu diela :3138,16 ,- Eur s DPH

6. Záverečné ustanovenia

Túto zmluvu je možne' meniť len písomnou formou.

Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá,
zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto

zmenou.
Zmluva je vypracovaná V 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostanejedno vyhotovenie.



VĎurďošílmdňa 04. 06. 2018

Ing. Kam-ina Turošíková-MOJPROJEKT ObecĎurďošík

zastúpená konateľom zastúpená starostkou obce

Ing Katarína Turošíková Ivetou Hadašovou

IZhoto'viteľ/ IObjednávateľ/


