Zmluva o dielo
uzavretá podľa §536 a nasl. Zákona
č. 513/1991Zb. (Obchodného zákonníka) v znení
neskorších predpisov.

Čl. I
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obec Raslavice
Obecný úrad Raslavice
zastúpený starostom obce : Ing. Antonom Lamancom
sídlo: Hlavná 154, 086 41 Raslavice
IČO: 00322521
DIČ: 2020624606
ďalej len „objednávateľ“
Zhotoviteľ:
CIPISEK art, s.r.o.
Podhradík 9, 080 06
Zastúpená :Jozefom Karahutom, konateľom spoločnosti
IČO: 47042699
DIČ: 2023741291
Peňažný ústav:UniCredit bank
Č. účtu: 1206258001/1111
Zapísaný v obchodnom registri OS Prešov, odd. Sro, vl. č.
ďalej len „zhotoviteľ“
Čl. II
Predmet zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli že zhotoviteľ za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa
zabezpečí :
Zhotovenie ľudových odevov (mužských a ženských) podľa spracovanej štúdie „Tradičný ľudový odev
obce Raslavice“ v nasledujúcom množstve:
P.Č.

Popis

MJ

Množstvo
celkom

1.

Mužský ľudový odev (nohavice, košeľa, opasok, lajblík,
klobúk)

ks

10

2.

Mužské čižmy

ks

10

3.

Ženský kroj (sukňa, košeľa, lajblík, zástera)

ks

10

4.

Ženské čižmy

ks

10
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Čl. III
Podmienky plnenia
1.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy.

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet diela a odovzdať ho objednávateľovi v čase, rozsahu
a množstve vymedzenom touto zmluvou.

3.

Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu.

4.

Záväzok zhotoviť dielo
prevzatím objednávateľom.

bude

splnený

odovzdaním

diela

zhotoviteľom

a jeho

5. Zhotoviteľ strpí výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami
a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku, medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom
(konečným príjemcom pomoci) a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť.
6.

Ďalšie skutočnosti nedojednané v tejto zmluve, súvisiace s predmetom zmluvy sa riadia
všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Čl. IV
Čas plnenia
1.

Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. II
tejto zmluvy v termíne do 20.06.2013.

Čl. V
Cena
1. Za zhotovené dielo sa objednávateľ zaväzuje, na základe predloženej cenovej ponuky, ktorej
kópia ja prílohou zmluvy, zaplatiť zhotoviteľovi sumu: 11 700,00 € (slovom:
jedenásťtisícsedemsto €). Zhotoviteľ nie je platcom DPH.
2. Odplata zhotoviteľovi podľa Čl. V ods.1 bude vyplatená na základe faktúry vystavenej
zhotoviteľom po odovzdaní diela objednávateľovi.
3. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti podľa § 71, Zák. č. 222/2004 o dani z pridanej
hodnoty, pričom splatnosť faktúry bude 14 dní.
Čl. VI
Zodpovednosť za vady
1. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť
bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa
zaväzuje po uplatnení reklamácie objednávateľa reklamovanú vadu bezodkladne odstrániť.

2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Čl. VIII
Záverečné ustanovenia
1.

Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom, že uzavretie zmluvy je nepredstierateľným
prejavom ich vôle, že zmluvu nepodpísali pod nátlakom , a že s jej obsahom súhlasia.

2.

Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých po jednom obdržia objednávateľ aj
zhotoviteľ.

3.

Predmet zmluvy sa stáva majetkom objednávateľa pripísaním finančných prostriedkov na účet
dodávateľa.

4.

Táto zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Účinnosť
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších
predpisov

V Raslaviciach, 05.04.2013

....................................................
Zhotoviteľ

....................................................
Objednávateľ
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