ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obch. zákonníka v platnom znení

medzi objednávateľom na jednej strane:
Mesto:

Obec Malý Lipník

Sídlo:

065 46 Malý Lipník 64

IČO:

00330043

DIČ:

2020698691

Bankové spojenie:

VÚB, a.s., č.ú.: 13826602/0200

Štatutárny zástupca:

Jozef Šesták

(ďalej len „objednávateľ“)
a zhotoviteľom na druhej strane:
Obchodné meno:
Miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
SK DPH:
Bankové spojenie:
Štatutárny zástupca:
Email/tel.:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

.

Ing. Radoslav Šalamon
Šrobárová 6566/13, 080 01 Prešov
46672885
1035923262
č.ú.: 4015952758/7500
Ing. Radoslav Šalamon
0948 746 727, rado.salamon@gmail.com

Článok I.
Predmet diela
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo, ktorého predmetom je vypracovanie
energetického auditu v súlade so zákonom číslo 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Riešené budovy:

Obecný úrad Malý lipník

Energetický audit bude spracovaný 2x a to v 2 fázach:
1. Energetický audit budovy pred rekonštrukciou (Energetický audit č. 1).
2. Energetický audit budovy po rekonštrukcii (Energetický audit č. 2).
Zhotoviteľ vyhotoví každý energetický audit v 3 vyhotoveniach.
Článok II.
Doba dodania predmetu diela
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet diela v lehote do 29.2.2016.
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Článok III.
Cena za dielo
1. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela špecifikovaného v Čl. I.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je suma uvedená v bode 1. písm. a)
tohto článku. Vznik nároku zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo a jeho splatnosť je
nasledovná:
a)

590,- EUR za energetický audit pred rekonštrukciou do 14 dní odo dňa odovzdania
predmetu diela podľa článku I. Odovzdávacím protokolom.

b)

450,- EUR za energetický audit po rekonštrukcii do 14 dní odo dňa odovzdania predmetu
diela podľa článku I. Odovzdávacím protokolom.

2. Za deň zaplatenia ceny za vykonané dielo sa považuje deň pripísania peňažných prostriedkov na
bankový účet zhotoviteľa.
3. Dohodnuté ceny sú uvedené s DPH. Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi na jednotlivé časti za
cenu diela v zmysle Čl. III ods. 1 zmluvy daňové doklady/faktúry.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia a vyhlásenia zmluvných strán
1. Zmluva nadobúda platnosť platnosť dňom podpisu obom zmluvnými stranami a účinnosť dňom je
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Obsah tejto zmluvy možno meniť len formou písomných dodatkov podpísaných všetkými
zmluvnými stranami.
3. Vzťahy medzi účastníkmi zmluvy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy o dielo je možné len formou písomných dodatkov, ktoré
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán.
5. Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu, pričom každá zo
zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
6. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zhotovenie energetického auditu č. 2 iba v prípade vystavenia
objednávky objednávateľom.
V Malom Lipníku, dňa 18.2.2016

V Malom Lipníku, dňa 18.2.2016

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa
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