ZMLUVA O
DIELO
A/2010/165
Uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov a sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Osoba oprávnená na rokovanie o
technických veciach:
Kontakt fax:

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
Pieskova 32, 949 01 Nitra
plk.Ing. Pavol Šrámek
riaditeľ KR PZ v Nitre
00735809
2020975000
Štátna pokladnica
7000172787/8180
Mária Jašíková, mária.jasikova@minv.sk
0961302244,0961302209

(ďalej len objednávateľ)
Zhotoviteľ:
Názov a sídlo:
V zastúpení:
IČO, IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Registračné číslo oprávnenia
na podnikanie:
Kontakt – tel,fax:
(ďalej len zhotoviteľ)

KOREKTA s. r.o.
Bartóková 6, 949 01 Nitra
Jozef Maťo
Zodpovedný zástupca
36519898/SK2020147349
Slovenská sporiteľňa Nitra
0230829375/0900
Ev.č.:ŢO-97/12006/002 reg.č. 986/97 Okresný
úrad v Nitre
037/7418790
II.
Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude realizovať
servis kancelárskej techniky - písacích strojov (mechanické, elektrické), skartátorov,
kalkulačiek (s tlačou, bez tlače), laminovacích strojov pre potreby Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Nitre.
2. Objednávajúci sa zaväzuje opravu kancelárskej techniky prevziať a zaplatiť dohodnutú
cenu.

III.
Cena diela
1. Za vykonanú prácu zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu za 1 hodinu
práce nasledovne:
Stroj písací mechanický
6,90 EUR s DPH
Stroj písací elektrický
6,90 EUR s DPH
Stroj laminovací
8,33 EUR s DPH
Stroj skartovací
8,33 EUR s DPH
Stroj kalkulačný
5,- EUR s DPH
2. Dohodnutú cenu je moţné meniť pri zmene colných a daňových predpisov a pri zmene
výšky DPH. Zmenu dohodnutej ceny je
moţné vykonať len so súhlasom
obidvoch zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Zmena musí byť odsúhlasená obidvomi zmluvnými stranami
písomne, formou dodatku k tejto zmluve.
IV.
Dodacie podmienky
1. Zhotovenie predmetu zmluvy bude realizované priebeţne v pracovných dňoch na
základe samostatných objednávok. Termín dodania zhotoveného predmetu zmluvy je
najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia objednávky.
V.
Platobné podmienky
1.
Platba bude realizovaná prevodným príkazom prostredníctvom peňaţného ústavu
zhotoviteľa na základe faktúry vystavenej po zhotovení predmetu zmluvy.
2. Faktúra musí obsahovať náleţitosti daňového dokladu.
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru do 30 dní od jej doručenia..
4. Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
5. Peňaţný záväzok objednávateľa je splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu
v prospech účtu zhotoviteľa.
6. Faktúra za splnené zhotovenie predmetu obstarávania bude zaslaná k úhrade na adresu:
Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre, Pieskova 32, 949 01 Nitra.
VI.
Technické podmienky
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy na základe samostatných objednávok.
2. Spôsob prevzatia tovaru zabezpečí objednávateľ osobou, ktorá je zároveň zodpovedná aj
za kontrolu opraveného predmetu zmluvy.
3. Dokladom o prevzatí vyhotoveného predmetu obstarávania je aj dodací list, ktorý tvorí
spolu s objednávkou prílohu faktúry.
VII.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

1. V prípade omeškania zhotoviteľa so splneným zhotovenia predmetu obstarávania má
objednávateľ právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej zmluvnej ceny za
kaţdý deň omeškania..
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry nad dohodnutú dobu splatnosti má
zhotoviteľ právo účtovať úrok z omeškania vo výška 0,05% z fakturovanej ceny za kaţdý deň
omeškania
VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2012 s moţnosťou predĺţenia o jeden rok .
Zmluva
nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.1.2011.
2. Zmluvu je moţné vypovedať písomnou formou, ktoroukoľvek zo zmluvných strán i bez
udania dôvodu výpovede. Výpovedná lehota je 1 mesiace a začína plynúť prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou písomných dodatkov,
ktoré sa po súhlasnom obojstrannom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou
súčasťou zmluvy.
4. Pri realizácii zhotovovania predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný rešpektovať príslušné
všeobecné záväzné právne predpisy a rozhodnutia vydané príslušnými orgánmi, ďalej sa
zaväzuje utajovať údaje o predmete zmluvy, ktoré sa v súvislosti s realizáciou zmluvy
dozvie.
5. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
6. Zmluvné strany sa dohodli, ţe všetky spory vyplývajúce zo zmluvy budú prednostne riešiť
cestou zmieru.
7. Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých kaţdá strana obdrţí dve vyhotovenia
a kaţdá má platnosť originálu.
V Nitre dňa:

________________________
za zhotoviteľa
Jozef Maťo
zodpovedný zástupca

V Nitre dňa:

_________________________
za objednávateľa
plk. Ing. Pavol Šrámek
riaditeľ KR PZ Nitra

