
ZMLUVA O DIELO
Uzatvorená podľa 536 zákona č. 513/1991 Zb.

I. Zmluvné strany

1.1 Odberateľ: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA Prešov
Masarykova 24, 081 79 Prešov

Zástupca na rokovanie: p. Imrich Mičuta
IČO: 37880241
DIČ:2021708678
Bankové spojenie: 8828787102/5600 PRÍMA BANKA

1.2 Dodávateľ: MARTEZ Dpt. Alexander Malinovský
Severná 17/A, 080 01 Prešov

IČO: 10724549
DIČ:1020960655
Bankové spojenie : 1575435727 0200 - VÚB - Prešov

_ II. Predmet a miesto plnenia

2.1 Odberateľ zadáva dodávateľovi nasledujúci predmet zmluvy:
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických elektrozariadení podľa
platnej STN

2.2 Strany sa dohodli na týchto lehotách odborných prehliadok a odborných skúšok:
Podľa harmonogramu.

III. Cena a platobné podmienky

3.1 Ustanovenie o určení ceny za vykonané dielo:
Cena za predmet plnenia v rozsahu tejto zmluvy je určená na základe zákona o cenách Č.
18/96 Zb. Dohodou. Cena bola stanovená podľa cenníka smerných orientačných cien,
ktorý bol vydaný fí Pressox s.r.o. Bratislava 1997 následovne:
5,31,- eur čiže 160,-Sk za kus prenosného ručného náradia, a spotrebiča .
V cene nebudú zahrnuté cestovné náklady za používanie vlastného mot vozidla.
POZNÁMKA : Nie sme platcami DPH
3.2 Odberateľ sa zaväzuje:
Odovzdať dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela pred začatím prác
Zaplatiť cenu za vykonanie do 14 dní po jeho ukončení

IV. Podmienky vykonania diela

4.1 Dodávateľ sa zaväzuje :
Dodávať bezpečnostné predpisy u odberateľa
Vykonať dielo v určenom čase na svoj náklad
Garantovať vykonané dielo po dobu 6 mesiacov
4.2 Dodávateľ ma právo odstúpiť od zmluvy, ak zo strany odberateľa nebudú dodržané

počas garančnej doby prevádzkovo obslužné predpisy.
4.3 Dodávateľ sa zaväzuje vykonať požadovaný rozsah prác vlastným mot vozidlom, bez

nároku na účtovania cestovných nákladov
4.4 Dodávateľ si počas trvania garančnej doby nárokuje kontrolovať správnosť

dodržiavania prevádzkovo- obslužných predpisov zo strany odberateľa na
predmetných zariadeniach.



4.5Odberateľ sa zaväzuje:

Vykonať prehliadku diela po jeho ukončení
Prevziať OP a OS
Oboznámiť dodávateľa s miestnymi bezpečnostnými predpismi
Dovoľuje voľný pohyb zástupcovi dodávateľa v objektoch, ktoré sú predmetom plnenia
tejto zmluvy.

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Zmluva sa uzatvára podpisom oboch zmluvných strán
5.2 Platnosť tejto zmluvy je na dobu určitú a to od 22.2.2012 do 22.2.2014.
5.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých si každá strana ponechá

jeden.

-

V Prešove dňa 22.2.2012
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

PODNIKANIA .
Masarykova 24, 081 79 PREŠOV
IČO 37880341, DIČ 2021703078
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Dpi. Alexander MALINOVSKÝ
Severná 17/A

O8O O1 PREŠOV


