Zmluva o dielo
( § 536 a nasl. Obchodného zákonníka )
Zmluvné strany
Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj
Liptovské múzeum v Ružomberku
Nám.Š.N.Hýroša 10
034 50 Ružomberok
Zastúpený :

PhDr. Martin Krupa, riaditeľ

IČO :
35993154
DIČ :
2020590363
Bankové spojenie :

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
číslo účtu: 7000481432
kód banky: 8180
IBAN: SK44 8180 0000 0070 0048 1432
organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných : PhDr. Martin Krupa
Zhotoviteľ : BYP s.r.o.
Hviezdoslavova 141
033 01 Liptovský Hrádok
Zastúpený: Ing. Miloš Barák - konateľ
IČO: 36437263
IČ DPH: SK2022100454
Bankové spojenie : Prima banka
Číslo účtu : 1615211001/5600
uzavierajú zmluvu nasledujúceho znenia :
Čl. I
Predmet diela
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje: vykonávať kuričské práce v plynovej kotolni budovy Národopisného
múzea v Liptovskom Hrádku, ul. Partizánska 153 Liptovský Hrádok.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje : zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok článku III.
tejto zmluvy.

Čl. II
Doba vykonania diela
3.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa článku II.:
3.1.1. Začatie realizácie v termíne : 1.10.2019
O spustení a ukončení vykurovania v objekte rozhodne za objednávateľa PhDr. Krupa Martin.
3.1.2. Dokončenie v termíne : 15.10.2019

Čl. III
Cena diela
4.1. Za dielo zaplatí objednávateľ mesačne vo výške 70,00 € bez DPH – (slovom sedemdesiat eur),
ktorá je pevne dohodnutá cena diela – t. j. do 15.10.2019 alikvotná časť.
K cene za plnenie zmluvy bude dodávateľ fakturovať DPH v zmysle platných predpisov.
4.2. Naviac práce môžu byť vykonané až po uzatvorení dodatku k zmluve.

Čl. IV
Platobné podmienky
5.1. Objednávateľ zaplatí dohodnutú sumu po vystavení faktúry zhotoviteľomv termíne splatnosti
faktúry.
5.2. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa

Čl. V
Súčinnostné podmienky
6.1. Objednávateľ zabezpečí vstupnú inštruktáž o mieste výkonu práce pri kuričských prácach.
6.2. Objednávateľ zabezpečí odborné prehliadky a revízie vyhradeného technického zariadenia
v zmysle platných predpisov.

Čl. VI
Vykonanie diela
7.1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať poriadok v plynovej kotolni
7.1.2. O vykurovaní vedie zhotoviteľ denník prevádzky vykurovacieho zariadenia

Čl. VII
Záverečné ustanovenia
8.1. Vo všetkých ostatných otázkach , výslovne neupravených touto zmluvou , sa postupuje podľa
ustanovení Obchodného zákonníka.
8.2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno.
8.3. Zmenu zmluvy možno urobiť iba písomne. ich vykonanie i cena , a to v podobe dodatku
k tejto zmluve.
8.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkých zmluvných strán a účinnosť deň po
zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Ružomberku dňa 30.09.2019

PhDr. Martin Krupa
..........................................
objednávateľ

..........................................
zhotoviteľ

