ZMLUVA O DIELO

12019

nasl. Obchodného zákonníka

ZHOTOVI

v platnom znení

HBS Systems s.r.o.
Sídlo:
Zastúpený:
50 381 105
: SK2120300776
IBAN: SK56 1100 0000 0029 4602 4520
Tel. kontakt:+421/ 948 545 252
,
/

Obec
á
Sídlo:
, 086 12
Zastúpený:
- starosta
Tel. kontakt: 054/ 739 11 95
00322644
2020778980
alej len objednáva

/

I.
PREDMET ZMLUVY

II.
PREDMET DIELA
1.

Predmetom diela je
zrealizova
diela je
stanovený na základe
materiálu a

nie kamerového systému v obci
umiestnené v Obci
Obce

. Podkladom pre zhotovenie
. Rozsah prác je
a vypracovanom projekte. Dodávku kompletného

2.

3.

zmluvy, a v súlade s jej dohodnutými

oboznámený.
Objednávat
a

4.
kvalit

.
III.
MIESTO A DOBA PLNENA

1.

Miestom plnenia

2.

Po zhotovení diela vyzve zhot
najmenej 3 pracovné dni pred odovzdaním diela.

3.

je v rámci katastra Obce

.
to

výsledku odovzdávacieho
uvné strany zápisnicu, v ktorej uvedú stav diela, zistené vady diela, lehotu na ich odstránenie.

, odovzdanie
4.

odovzdanie

do 6 mesiacov od podpísania tejto zmluvy oboma
zmluvnými stranami.

5.

mohla

IV.
PREVZATIE ZARIADENIA
1.

vykonanie diela v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluvy
profesionálnej úrovni s odbor

2.

Priprav
mailom alebo telefonicky, najmenej 3 pracovné dni vopred.
Zhotovenie KZS sa
zmysle ustanovenia § 555 ods. 2, 3 a 4 Obchodného
zákonníka.
Zho
v
KZS
.

3.
4.
5.

na

.
6.
7.
8.

í protokol, k
preberací protokol, ktorý bude podkladom pre záruku.

9.

do 15 dní

V.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
1.

83.073,06,a

e 16.614,61,99.687,67,-

osemdesiatsedem Eur

centov)

2.
enej ako riadny da
3.

zhotovenie diela sa uhradí nasledovným spôsobom:
ý bankovým prevodom do 10 pracovných dní po odovzdaní diela
na základe vyhotovenej faktúry.

4.

5.
a) pre prípad neuhradenia úhrady dohodn
stanovenom termíne úrok z
b) v

V. tejto zmluvy a faktúry v

odovzdania diela úrok z
05.% z dohodnutej ceny diela

6. Vlastnícke právo k zhotovenému a odovzdanému dielu p
dohodnutej ceny diela.

úplnom zaplatení

VI.

1.

redmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov, v prípade stavebných prác 60
mesiacov.
é zodpovedá zhotov

vplyvov/blesk, voda,
2.

Záruka sa
Záruka sa
dôsledku výpadku elektrickej energie a poveternostných a
.
za vady

3. Zmluvné strany sa dohodli pre prí
bezodkladne v lehote 30 dní
4.
lehote 7 dní písomnou formou do rúk
oprávneného zástupcu
.
5.
/preberací protokol/
6. Ak zhot
bod 3 tejto zmluvy alebo ak vady neodstráni v
ceny.
7.

VII.
PODMIENKY PLNENIA
1.

ktorých dôjde k

tejto zmluvy.
2. Zhotovi
3. Ak zanikol

I.

dôvodu, za ktorý zodpov
neoprávnene obohatil.

4.
.
5.
eny plynúce (hlavne cena, lehoty,
Do doby obojstranného potvrdenia toh
preve
náklady na predmet plnenia vyvolané takouto zmenou.
6.

nosti, ktoré
sa v súvislosti s prípravou alebo plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia (najmä
dostupné v príslu

té alebo

zákonných povinností alebo zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Tento záväzok sa zmluvné

VIII.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1.

alebo
v prípadoch uvedených v

2.
a)
iela o viac ako 15 dní,
b) nevykonanie diela v súlade s touto zmluvou, najmä v nezodpovedajúcej kvalite
3.

e termínu splatnosti faktúr
o 15 dní oproti ich uvedenej splatnosti, a to i napriek písomnému upozorneniu zhotovi

4.
aj po odstúpení od zmluvy (napr. záruky, úprava vád diela a pod.).

IX.
OSTATNÉ USTANOVENIA
1.

stave rozpracovaného diela budú na vzájomných

2.

echnické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infor

predpisov.

3.
4.

Zhotovite
práva priamo u zhoto
X.

1.
po dni jej zverejnenia.
2.

jstranne
tné.

3.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, len for
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a
4. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých po dvoch vyhotoveniach
5.

.
DPH, oprávnených

významných pre riadne plnenie tejto zmluvy.
6.

dného
zákonníka.

7.
oprávnenými osobami a poskyt
kontroly/auditu sú najmä:
rozvoja vidieka SR 2014 - 2020,
y a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
8.

podpísaná v
znak súhlasu ju

tiesni, za n
podpisujú. Podpis zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej obsahom.

V Bardejove

13.11.2019

V

13.11.2019

......................................................
Jozef

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

