Prvá montážna, s.r.o. Žilinská cesta 500/78C, 013 11 Lietavská Lúčka - Žilina

ZMLUVA O MONTÁŽI č.: PMPA - 20130074
uzavretá podľa § 631 a násl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v platnom znení, medzi týmito zmluvnými stranami:

čl. 1
Zmluvné strany
Zhotoviteľ:
Prvá montážna, s.r.o.
Žilinská cesta 78C, 013 11 Lietavská Lúčka – Žilina
Zastúpená: Vlastimil Bellan ml. – konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená jednať vo veciach obchodných :
Osoba oprávnená jednať vo veciach montáže:
Zuzana Majtaníková
Telefón: 041/ 700 29 21
Fax:
041/700 29 22
GSM:
0905 412 259
E – mail : prva.montazna@ekointerier.sk
Bankové spojenie : SBERBANK SLOVENSKO, a.s.
Číslo účtu :
4260148907 / 3100
IČO:
46 741 453
DIČ:
2023599358
zapísaná :
v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline., oddiel:
Sro., vložka číslo:
/

Objednávateľ : Obecný úrad Nededza

Adresa: Obec Nededza
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
Telefón:
E-mail:
Bankové spojenie : Primabanka Slovensko as.
Číslo účtu : 560 474 000/5600

Miesto realizácie: Obec Nededza
Zodpovedný zástupca: pán Vajda

súhlasne vyhlasujú, že k právnym úkonom sú spôsobilí a oprávnení túto zmluvu o montáži (zmluvu o dielo) uzavrieť za
nasledovných podmienok:
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čl. 2
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je montáž parketovej podlahy, ktorej cenová kalkulácia tvorí samostatnú prílohu, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Zhotoviteľ vykoná montáž podľa dokumentácie prislúchajúcej k danému výrobku.
Zhotoviteľ vykoná dohodnutú montáž vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončenú montáž prevezme a zaplatí zhotoviteľovi za jej vykonanie dohodnutú cenu tak,
ako je uvedené v článku 4. tejto zmluvy.
čl. 3
Čas a miesto dodania a prevzatia tovaru
Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať montáž jej odovzdaním objednávateľovi na mieste realizácie, formou
odovzdávacieho a preberacieho protokolu.
Dodacia lehota na montáž je 2 týždne od písomnej výzvy objednávateľa k montáži a následnou konkrétnou dohodou
termínu zmluvnými stranami.
Objednávateľ je povinný zabezpečiť zodpovednú osobu, ktorá sa musí zúčastniť zahájenia a odovzdania montáže.
Zhotoviteľ si vedie odo dňa začatia montáže montážny list, kde budú obidve strany zaznamenávať skutočnosti dôležité
pre priebeh montážnych prác. Zápis do montážneho listu je určujúci pre vyúčtovanie prípadných viac nákladov.
Po ukončení montáže, prípadne jej časti, má objednávateľ povinnosť za prítomnosti zástupcu zhotoviteľa preskúšať
kvalitu vykonanej montáže (funkčnosť a kvalitu osadenia). Prevzatie sa potvrdí do montážneho listu. Neskoršie
reklamácie s výnimkou skrytých vád nebudú u prevzatej montáže uznané.
Ak zhotoviteľ ukončí montáž alebo jej dohodnutú časť pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ túto
montáž prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
Ak sa objednávateľ aj napriek tomu, že bol riadne vyzvaný, k prevzatiu montáže nedostaví, prevedie zhotoviteľ skúšku
funkčnosti namontovaného, pred hodnovernou a nestrannou osobou, ktorá následne podpíše preberací a odovzdávací
protokol za objednávateľa. V takomto prípade splnil zhotoviteľ svoju povinnosť, zhotovenú montáž predviesť, nakoľko
umožnil objednávateľovi používať predvedené, montážou zhotovené dielo.
Dodržanie času plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po
dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
čl. 4
Cena montáže
Za vykonanie montáže zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu vo výške : 4373,20 €, ktorá je stanovená
dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a je doložená cenovou kalkuláciou zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu
tejto zmluvy.
Táto cena môže byť zvýšená o náklady vynaložené zhotoviteľom na práce a materiál nad rámec tejto zmluvy.
Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi sumu za vykonanie montáže v hotovosti a to priamo po prevzatí a odovzdaní
montáže.
Práce naviac vykonané a materiál naviac použitý po dohode s objednávateľom budú hradené navyše podľa cenníka
zhotoviteľa v hotovosti a to priamo po prevzatí a odovzdaní montáže.
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čl. 5
Platobné podmienky
Platba za montáž a prípadné práce a materiál naviac sa bude realizovať v zmysle článku 4. tejto zmluvy, výhradne v
hotovosti a bezprostredne po prevzatí a odovzdaní montáže.
Objednávateľ prehlasuje, že má dostatok finančných prostriedkov na úhradu kúpnej ceny, čo potvrdzuje podpisom tejto
zmluvy.
Lehota splatnosti ceny za montáž a prípadné práce a materiál naviac je v hotovosti, bezprostredne po prevzatí a
odovzdaní montáže.
čl. 6
Zmluvné pokuty
Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny montáže v prípade
neuskutočnenia montáže v dohodnutom termíne, za každý deň omeškania.
V prípade, že objednávateľ nedodrží platobné podmienky uvedené v článku 5 tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú
pokutu 0,5% z celkovej ceny montáže za každý deň omeškania.
čl. 7
Vlastnícke právo
Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k vykonanej montáži až úplným zaplatením ceny za montáž.
Nebezpečenstvo škody na vykonanej montáži prechádza na objednávateľa prevzatím montáže.
čl. 8
Záručná doba
Záručná doba na vykonanú montáž je dvanásť mesiacov od prevzatia montáže objednávateľom.
Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky montáže, ktoré vykonaná montáž má, v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za
nedostatky, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené zanedbaním alebo
porušením jeho povinností.
čl. 9
Ostatné ujednania
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť v objekte, kde bude montáž zhotovená, energetický zdroj a prístup do objektu.
Priestor pre montáž bude objednávateľom pripravený v súlade s dokumentáciou k tovaru od objednávateľovho
dodávateľa. Priestory budú suché, vyprázdnené, čisté. Miestnosti musia byť osvetlené.
Objednávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vyrovnanie podkladu pre montáž podlahy, podľa dokumentácie
k výrobku.
Priestor pre montáž prevezme zhotoviteľ od objednávateľa spísaním závad, ktoré objednávateľ potvrdí podpisom. Po
ukončení montáže bude priestor predaný naspäť objednávateľovi, čo potvrdí podpisom na montážnom liste zhotoviteľa.
Objednávateľ zaistí, že na mieste montáže nebude v dobe jej realizácie žiadna tretia osoba, obzvlášť iní remeselníci a do
priebehu montáže nebude nikto zasahovať. V opačnom prípade zhotoviteľ nenesie žiadnu zodpovednosť za stav
priestoru pre montáž, aj keď tento prevzal.
Zhotoviteľ neprevádza montáž na podkladové konštrukcie, ktoré nie sú pevné a stabilné a ktoré nezaručujú bezpečnú
únosnosť namontovaných parkiet, ako napríklad drobivý anhydrid a iné. Nakoľko je však konštrukcia a samotné
zhotovenie týchto podkladových konštrukcií mimo kontroly zhotoviteľa, neručí tento za ich únosnosť a montáž na ne je
prevedená výslovne na základe požiadavky objednávateľa a jeho zodpovednosť.
V prípade vady tovaru objednávateľa, ktorá bráni riadnemu dokončeniu montáže, nie je zhotoviteľ v omeškaní so
splnením záväzku - ukončením montáže.
Objednávateľ je zodpovedný za stav prístupovej cesty k objektu, v ktorom sa má vykonať montáž, jej prejazdnosti
a zjazdnosti.
čl. 10
Zvláštne ujednania
Účastníci zmluvy prehlasujú, že sú oprávnení zaviazať sa spôsobom stanoveným v tejto zmluve a súčasne sa zaväzujú
nahradiť prípadnú škodu, keby sa toto prehlásenie ukázalo nepravdivým.
Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán bližšie nešpecifikované zmluvou o montáži sa riadia Všeobecnými
obchodnými podmienkami a platnými právnymi predpismi na území SR.
Účastníci zmluvy sa dohodli, že v prípade nezaplatenia ceny za montáž v lehote splatnosti, bude predávajúci
považovať prehlásenie objednávateľa uvedeného v čl. 2 tejto zmluvy citujem: „Objednávateľ prehlasuje, že má
dostatok finančných prostriedkov na úhradu kúpnej ceny, čo potvrdzuje podpisom tejto zmluvy“ za zavadzajúce a
predávajúcemu to zakladá nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 50% z kúpnej ceny.
Doručovanie písomností podľa tejto Zmluvy sa uskutočňuje, pokiaľ nie je uvedené inak, doporučenou zásielkou na
adresu zmluvnej strany uvedenej v záhlaví tejto zmluvy. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak adresát
odmietne prevziať zásielku alebo bude zásielka vrátená odosielateľovi ako nedoručiteľná; v takomto prípade sa za deň
doručenia zásielky bude považovať tretí deň odo dňa odoslania zásielky.
Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len po vzájomnej dohode zmluvných strán v písomnej forme.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.

V Lietavskej Lúčke dňa: 12. 06 . 2013

Kupujúci:........................................

Predávajúci:........................................

Príloha 1: Objednávka alebo cenová ponuka alebo cenová kalkulácia dodávateľa.
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