
Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536/1991 Zb. a nasl. Obchodného zákonníka

1.Zhotoviteľ:

IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Bankové spojenie:

Zastúpený:

2. Objednávateľ:

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

Zastúpený:

l.

Zmluvné strany

LEMIS s.r.o.
Chryzantémova 18,95101 Nitrianske Hrnčiarovce
44172621
2022614792
SK2022614792
Tatra banka a.s.
2626196075/1100
Milan Letko - konateľ

Obec Nitrianske Hrnčiarovce
Jelenecká 74, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
00661182
2021103194
Dexia banka
0803587001/5600
Mgr. Anna Vrábelová, starostka obce

2.
Predmet zmluvy

Zhotoviteľ diela sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť rekonštrukciu
tržnice pri Obecnom úrade Nitrianske Hrnčiarovce, montáž a dodávka
zámkovej dlažby.

Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať a zaplatiť jeho cenu
v dohodnutom termíne.



3.
Termín plnenia

Zhotovitel' diela sa zaväzuje vykonat dielo v čase 09.2012-10.2012.
Termím plnenia diela sa automaticky predľží o počet dní, počas v ktorých sa
v riadne dohodnutom termíne nemohlo pracovať z dôvodu nepriaznivého
počasia.Tieto dni budú rovnako zaznamované v stavebnom denníku.

4.
Cena za dielo

Za zhotovené dielo bude zhotovitel' účtovať objednávatel'ovi sumu
8 936,99 EUR s DPH v zmysle zákona č.18/1996 Zb. o cenách dohodou.

5.
Fakturácia

1/ Zhotovitel' diela s objednávatel'om sa dohodli, že konečná faktúra
je splatná do 7 dní odo dňa jej doručenia /odovzdania/ objednávatel'ovi.

6.
Záruka

Zhotovitel' diela sa zaručuje za nezávadnosť zhotoveného diela po
dobu 2 rokov.

7.

Odovzdanie a prevzatie diela budú zmluvné strany vykonávať podľa
ustanovení zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

8.

V záležitostiach touto zmluvou vyslovene neupravených, platia pre
vzájomné vzťahy zmluvných strán z hl'adiska všetkých práva povinností



príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, cenových predpisov, predpisov
na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienických
a protipožiarnych predpisov.

9.

Táto zmluva sa môže meniť, alebo dopl'ňať len dohodnutým
a obidvoma zmluvmými stranami podpísaným dodatkom k tejto zmluve.

10.

Zmluva vstupuje do platnsti dňom jej podpísania obidvomi
zmluvnými stranami.

Táto zmluva o dielo sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých
dve vyhotovenia sú určené pre objednávatel'a a dve vyhotovenia pre
zhotovitel'a diela.

V Nitr.Hrnčiarovciach dňa l/;· 05..201;b V Nitr.Hrnčiarovciach dňa
LE.MIS,.. s. r.

STAVEBNA FIRM
Chryzan térnovä 450/1

95101 Nitrianske Hrnči
ICO: 44 172 6211C DPHt SK2
OR OS NITRA IlIld, Sflll \'!Ožk -.

zhotovitel'
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