ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podl'a

ss 536 a nasl. zákona č' 513/1991 Zb. obchodný zákonník
v platnom znení

1.

Zmluvné strany

1.1,

objednávatel':
obchodné meno

Služby Cífer, s'r'o'

Sídlo:

Nám' A. Hlinku 31
919 43 Cífer

ICO:

47 843 942

Registrácia

v obchodnom registri okresného súdu Trnava
oddiel: Pšn, vložka číslo:34684/T
202471.7716

DIČ:
Čístoúčtu/t<ód banky

štatutárny orgán:
(dälej len,,objednávatel^')
7.2.

Zhotovitel':
obchodné meno

GAS TEST s.r.o.

Sídlo:

Boleráz - Klčovany 659
919 08

ICO:

44 37 83 60

Registrácĺa:

v obchodnom registri okresného súdu Trnava
oddiel: Sro, vložka číslo:22509/T

lČopH:

sK

Čísloúčtu/ródbanky:

s K538330000000 230

Štatutárny orgán:

VladĺmírBúc - konatel'

2022688041
1

27 8937 /

8330

(d'alej len,,Zhotovitel"')
1.3

objednávatel'a Zhotovĺtel'(d'alej tiež označovaníjednotlivo aj ako ,,Zmluvná strana'' a spoločne
aj ako,,Zmluvné strany") uzatvárajú medzi sebou podl'a 5 536 a nasl' zákona č' 573/1997 zb'
obchodný zákonník

v platnom znení (d'alej len ,,obchodný zákonník") túto zmluvu o

dielo

(d'alej len,,Zmluva").

2.

Definície oojmov

2,L

Zmluvné strany sa dohodli, že pojmy používanév Zmluve, ktoré nie sú v príslušnej časti Zmluvy
zadefinované inak, majú pre účelyZmluvy význam definovaný v tomto článku Zmluvy.

2.2

,,Certifikát Stavby'' - Dodá zhotovitel'podl'a potrieb sPP- distribúcia

zmluva o dlelo
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2.3

sú nasledovné pozemky, nachádzajúce sa katastrálnom lizemí
Cífer, okres:
Trnava, a to parc. č.: L2535/448, L2535/44g,72535/380 zapísané na
LV č' 1600

3.

Pľedmet Zmluvy

3.1

Na základe Zmluvy sa Zhotovitel'zaväzuje pre objednávatel,a:

,,Stavenisko"

3'1'1'
3.I'2.
3' 1'3'

vybudovať STL plynovodu So 06b (v Zmluve len
,,Stavba,.) podl'a Projektovej
dokumentácĺe, ktorá je Prílohou č' 1 k Zmluve,
vykonaťporealizačnégeodetickézameranieStavby,
odovzdať Certifikáty Stavby,

(d'alej spolu len ako,,Dielo,.).

3.2

Na základe Zmluvy sa objednávatel,zaväzuje:

3.2.L.
3'2'2'
3'2'3'
3'2.4'

Dieĺo od Zhotovitel'a prevziad

zaplatiť Zhotovitelbvi cenu za vykonanie Diela podl,a platobných
podmienok

stanovených v článku 5. Zmluvy,
poskytnúť/poskytovaťZhotovitelbvi súčinnosť
uvedenú v bode 9'1. Zmluvy,
plniť všetky svoje povĺnnostĺa záväzky
uvedené v Zmluve'

V prípade potreby, na výkon činnostíuvedených v bode 3.1', na
výzvu

3.3

objednávatel' pre Zhotovitelä príslušnúplnú moc.

Zhotovitel,a vystaví

Pri vykonávaní Diela postupuje Zhotovitel' samostatne
a podl'a Zmlwy a nie je pri určení

3.4

spôsobu vykonania Diela viazaný pokynmi a/alebo požiadavkami
objednávatelä'

4,

Miesto a čas vykonania Diela

4.7

Miestom vykonania Diela je Stavenĺsko. objednávatel'
sa zaväzuje odovzdať Stavenisko
Zhotovitelbvi dňa 15'5.2078, ked' budú priaznivé poveternostné
podmien ky ( mráz, dážd,
)
odovzdanie Staveniska bude uskutočnenéna základe protokolu
o odovzdaní a prevzatí

Staveniska medzi objednávatel,om a Zhotovitelbm.
Stavenisko musí spíňaťnasledovné podmienky:

4.2
a

objednávatel'má k Stavenisku oprávnený vzłĹah, ktorý umožňuje
oprávnené vykonávanie Dĺela
na Stavenisku podl'a Zmluvy,

na Stavenisku zhotovitel' zabezpečí vyznačenie a vytýčenie všetkých
podzemných vedení a
inžinierskych sietí,

objed návate

I'

zabezpeči výkopové práce

pod l'a potrieb

zhotovitelä,
Stavenisko je vypratané a riadne a plne spôsobilé k vykonávaniu
Dieĺa podl,a Zmĺuvy,
na Stavenisku je Zhotovitelbvi umožnené neobmedzené
napojenie Zhotoviteĺäna zdroje vody,
elektrickej energie, a všetkých ostatných médiía energií potrebných
pre vykonávanie Diela,

na Stavenisku je zabezpečená dostatočná prístupová cesta

a

dostatočný priestor pre

prenesenie a vyloženie jednotlivých materiálov,
výrobkov, konštrukcií a iných stavebných prvkov
ako aj d'alšíchsúčastía príslušenstva Diela,

Zmluva o dlelo
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V priebehu VykonáVania Diela nebude objednávatel'a/aĺebo akékolVek tretie osoby vykonávať
v
priestore Staveniska činnostĺ,ktoré by obmedzovali alebo mohli obmedzovať
Zhotovitel,a alebo
ním poverené osoby vo vykonávaní Diela.

4.3.

Zhotovitel'sa zaväzuje vykonať Dielo do 15'12'2018 . Zhotovitel'je oprávnený
vykonať Dielo aj
pred uvedeným termínom/ V tomto prípade je objednávatel' povinný
Dielo prevziať v lehote
uvedenej vo výzve Zhotovite|,a.

4.4

Zmluvné strany sa dohodli, že čas vykonania Diela podlä
bodu 4.3' Zmluvy sa predlžuje najmä
o dobu (počet kalendárnych dní):
po ktorú Stavenisko nespíňa všetky podmienky
uvedené v bode 4.2. Zmluvy,

po ktorú je objednávatel'v omeškaní s poskytnutím súčinnosti
v zmysle bodu 9'1.

a

Zmluvy alebo s plnením svojich povinností stanovených Zmluvou,
po ktorú je objednávatel'v omeškaní s uhradením
Ceny a/alebo akejkolVek časti Ceny v zmysle
článku 5. Zmluvy,

omeškania spôsobenú nekonaním orgánov štátnej správy a/a|ebo
orgánov verejnej správy a/
alebo orgánov samosprávy a/alebo akýchkolVek iných tretích
osôb nekonajúcich V mene a podl'a
pokynov Zhotovitelä zo strany takýchto tretích osôb,

4.5

omeškania spôsobenú porušením a/alebo opomenutím a/alebo
omeškaním akýchkolÝek
povinností orgánov štátnej správy a/alebo orgánov verejnej
správy a/alebo orgánov
samosprávy a/alebo akýchkolVek iných tretích osôb nekonajúcich
v mene a podl,a pokynov
Zhotovĺtelä zo strany takýchto tretích osôb.
Zmluvné strany sa dohodlĺ, že ak objednávatel'poruší a/alebo
opomenie a/alebo sa dostane do
omeškania s poskytnutím súčinnostialebo plnením akejkolVek povinnosti

objednávatel'a
stanovenej Zmluvou, je Zhotovitel'oprávnený prerušiłť./zastaviť
vykonávanĺe Diela až do doby
splnenia takejto príslušnej povinnosti alebo poskytnutia takejto príslušnej
súčinnosti,Náklady,
ktoré vzniknú Zhotovitel'ovĺ v dôsledku prerušenie/zastavenia
vykonávania Diela a prípadného
následného opätovného začatia realizácie Diela je objednávatel' povinný
uhradiť na základe
osobitných faktúr, ktoré Zhotovitel'vystaví do 30 kalendárnych
dní odo dňa vzniku takýchto
nákladov, pričom sa Zmluvné strany dohodli, že takéto
osobitné faktúry uhradí objednávatel'
Zhotovitelbvi najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa ich vystavenia
Zhotovitelbm.
5
5.1

Cena za vykonanie Diela podl'a Zmluvy je stanovená dohodou medzi
objednávatelbm a
Zhotovitelbm na základe Položkovitéhorozpočtu, ktoý tvorí
Prílohu č.2 k Zmluve a zahŕř.la
všetky náklady Zhotovitel'a súvisiace s vykonaním Diela, pokial' výslovne
nie je uvedené

v Zmluve inak.
5.2

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie Die|a je:

20494,27-€sDPH
5.3.

bez výkopových prác (v Zmluve ĺen,,Cena..)'
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej splatnosti a fakturácii
Ceny za vykonanie Diela:

Zmluva o dielo
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5.3.1'

prvá časťCeny vo výške 30

o/o z
Ceny s DPH, t.j' 6148,28€, je splatn á do 2I dní odo
dňa vystavenĺa zálohovej faktúry. Zhotovitel' je povinný
vystaviť zálohovú faktúru
najneskôr do 5 dníodo dňa podpísania zmluvy oboma
zmluvnými stranami,
5'3'2' druhá časťCeny vo výške: L4 345,gg € s DPH, je sp|atná do
30 dníodo dňa

5.4.
5,5.
5.6

vystavenia

konečnej faktúry po riadom ukončenídiela.

DPH (daň

z pridanej

hodnoty) bude účtovanáv súlade s príslušnými
všeobecne záväznými
právnymi predpismi platnými'
V prípade' ak sa objednávateĺ' dostane do omeškania so zaplatený
Ceny alebo jej časti je
povinný zaplatiť Zhotovĺtelbvi zmluvnú pokutu
vo výške o,2o/o z nezaplatenej sumy denne.
V prípade požiadavky objednávatelä na práce naviac, uzatvorĺa
Zmluvné strany dodatok
k Zmluve' Uskutočnenie všetkých prác naviac
a/alebo prác menej, ako aj prípadná dohoda o
ich
ocenení budú upravené formou uzatvoreného písomného
dodatku k Zmluve.

6.

Odovzdanie a prevzatie Diela

6.1

Zhotovitel' písomne oznámi objednávatel'ovi pripravenosť
oĺela k odovzdanĺu a prevzatiu
najneskôr 3 kalendárne dni vopred.

6.2.

Dielo sa považuje za odovzdané:

6.2.1

6.2.2

podpísanímpreberacieho protokolu oboma
Zmluvnými stranami, pričom takýto preberací
protokol bude obsahovať najmä: označenĺe
Zmluvných strán a ich zástupcov, označenie Diela,
dátum odovzdania a prevzatĺa Diela, dátum a záznam
o výsledkoch testovania a označenĺe
všetkých dokumentov a podkladov odovzdávaných
spolu s Dielom, prípadne aj zoznam vád a/
alebo nedorobkov, ktoré samy o sebe alebo v spojení
s inýmĺ nebránia funkčnosti Dĺela a
termíny ich odstránenia (d,alej len ako,,Protokot.,),
alebo
v prípade, ak:
objednávatel' bezdôvodne odmietne vykonané Dielo prevzĺa{
alebo

objednávatel' odmietne vykonané Dielo prevziať
z dôvodu, že Dielo obsahuje vady a/alebo
nedorobky, ktoré samy o sebe alebo v spojení
s inými nebránia funkčnosti Diela, alebo
objednávatel' odmietne vykonané Dielo prevziať
z akéhokolVek iného dôvodu ako jeho
nefunkčnosti,

sa Zmluvné strany dohodli, že v takomto prípade
sa dňom kedy objednávateĺ,takto odmietol
Dielo prevziať považuje Dielo za odovzdané a zároveň
riadne a úplne vykonané a zároveň za
riadne a úplnésplnenĺe všetkých povinností a záväzkov
Zhotovitelä podl,a Zmluvy, čo bude

6.3.

uvedené v Protokole podpísanom Zhotovitelbm
a zaslanom objednávatelbvi.
Záruč'ná doba na Dĺelo začínaplynúť v deň nasledujúci

Zmluvy atrvá 2roky.
6.4

po odovzdaní Diela podl'a bodu 6'2'

Zmluvné strany sa dohodli, že výhradne Zhotovitel' je
oprávnený určiťoprávnenosť aĺebo
neoprávnenosť vady Diela a v prípade, ak táto
je
vada
oprávnená, výhradne Zhotovitel, je
oprávnený určid akým spôsobom a formou príslušnú
vadu Diela
Zhotovitel,odstránĺ.

7.

or|stúrrenic or| 2mlllvy

zmluva o dielo
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objednávatel'

7.r.

7.2

je oprávnený odstúpiť od Zmluvy len v prípade podstatného
porušenia Zmluvy,

pričom za takéto podstatné porušenia
Zmluvy sa považujúvýlučne nasledovné skutočnosti:
7'IJ'
Zhotovitel'sa dostane do omeškania s odovzdaním prevzatím
a
Dĺela v zmysle článku
6' Zmluvy o viac ako 60 kalendárnych dní z dôvodov
na strane Zhotovitel,a, alebo
7 'L2'
bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na
majetok Zhotovitel,a na súd alebo ak
Zhotovitel,vstúpil do likvidácie, alebo
7.t.3. vyskytol sa prípad vyššejmoci podl,a článku 72' Zmluvy.

Zhotovitel'

je oprávnený odstúpiťod Zmĺuvy len v prípade podstatného
porušenĺa ZmIuvy,

pričom za takéto podstatné porušenia
Zmluvy sa považujúvýlučne nasledovné skutočnosti:
7'2'I' objednávate|'sa dostane do omeškania s uhradením Ceny alebo jej
časti o viac ako
60 kalendárnych dní, alebo

'2'2.
7'2'3'
7

7'2'4'

7.3

7.4

7.5

vyskytol sa prípad vyššejmoci podlä článku 12. Zmluvy,
alebo
bol podaný návrh na vyhlásenĺe konkurzu na majetok
objednávatelä na súd alebo ak
objednávatel' vstúpil do likvidácĺe alebo je voči
nemu vedené exekučnékonania,
alebo

objednávatel'neposkytol Zhotovitel'ovi ním požadovanrj
súčĺnnosť'
ostatné porušenia Zmluvy zo strany objednávateĺ'a
alebo zo strany Zhotovitelä ako uvedené
v bodoch 7'1' resp' 7'2' sa považujúza nepodstatné porušenia
Zmluvy a pre ich odstránenie sa
určuje dodatočná 7 dňová lehota.
odstúpenie od Zmluvy musí byť urobené v písomnej
forme a musí byť doručenédruhej
Zmluvnej strane' V písomnom oznámení o odstúpení
od Zmluvy je Zmluvná strana, ktorá
odstupuje od Zmluvy, povinná uviesť dôvody takéhoto
odstúpenia od Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenĺa
od Zmluvy sa Zmluva rušís účĺnkomod
momentu doručenia písomného oznámenĺa o
odstúpení od Zmluvy oprávnenej Zmluvnej strany
druhej Zmluvnej strane, a v takomto prípade Zmluva
zaniká doručením písomnéhooznámenia o
odstúpeníod Zmluvy oprávnenej Zmluvnej strany
druhej Zmluvnej
strane.

8.
8.1.

8.2

Vlastníkom Dĺela je Zhotovitel', pričom vlastnícke právo
k Dielu prech ádza zo Zhotovitelä na
objednávatel'a dňom splnenia oboch nasĺedovných podmienok:
B'1'1' úplnéuhradenie celej Ceny za vykonanie Diela objednávatelbm
Zhotovitelbvi t.j'
prĺpísanievšetkých peňažných prostriedkov
tvorĺacĺchCenu za vykonanĺe Diela na
bankový účetZhotovitelä, a zároveň
8.1'2. podpísanie Protokolu oboma Zmluvnými stranami'
Nebezpečenstvo škody na Dĺele znáša Zhotovitel', pričom
nebezpečenstvo škody na Diele
prechádza zo Zhotovitel,a na objednávatel,a
dňom:

8'2'1. podpísania Protokolu oboma Zmluvnými stranamĺ, alebo
B'2'2' odmietnutia prevzĺať vykonané Die|o zo strany objednávatel,a
Zmluvy.

Zmluva o dielo

v zmysle

bodu 6.2'
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9.

Povinnosti Zmluvných strán

9. 1.

objednávatel'sa zaväzuje poskytnúť/poskytovaťZhotovitelbvi
nasledovnú súčinnosť:
odovzdať Zhotovitelbvĺ, bez zbytočnéhoodkladu po
žiadosti Zhotovitel,a, všetky dokumenty a
podklady potrebné na reaĺizáciu Diela,

poskytnúťZhotovitelbvi, bez zbytočného
odkladu po žiadosti Zhotovitel'a, všetky

informácie potrebné na realizáciu Diela,

poskytnúť/poskytovaťZhotovitelbvi všetky
informácie, dokumenty a vyjadrenia
dotknutých orgánov štátnej správy a/alebo orgánov
verejnej správy a/alebo orgánov
samosprávy a/aĺebo akýchkolVek iných súvisiacĺch tretích
osôb, ktoré súvĺsĺas Dielom a ktoré
sa v priebehu realizácĺe Dĺela vydajú/vykonajú/zrealizujú,
a to bez zbytočného odkladu po ĺch

vyda

9.2.

n

í/vy ko naní/ zr e alizova

n

í,

písomne informovať Zhotovitel'a bez zbytočného
odkladu o všetkých skutočnostiach a/
alebo zmene skutočností,ktoré súvisia s Dielom a/alebo
vykonávaním Diela.
Stavebný dozor ohl'adom Stavby a Diela zabezpečuje
na svoje náklady objednávatel,'

10.
10.1

Zmluvné strany sa dohodli, že pre účelykomunikácie
s objednávatelbm v súvĺslostis plnením
záväzkov objednávatel'a stanovených Zmluvou boli
zo strany objednávatelä určenínasledovní

"o"""":l
ro.2

10.3

:'::::::::::

:ľäľ:ľ"r.hodnýcha zmluvných,

......'.- Vo veciach technických.

Zmluvné strany sa dohodli, že pre účelykomunikácie
so Zhotovitelbm v súvĺslostis p|nením
záväzkov Zhotovitel'a stanovených Zmluvou boli zo
strany Zhotovitel,a určenínasledovní
oprávnení zástupcovia Zhotovitel,a :
Vladimír Búc - vo veciach obchodných a zmluvných,
Martin Kubík - vo veciach technických.
AkékolVek oznámenie, objednávka, požiadavka, pokyn,
súhlas alebo akákolVek ĺná komunikácia
Zmĺuvných strán vyplývajúca zo Zmluvy (d'alej len
,,oznámenie.') musí byť uskutočnenév
písomnej forme a bude sa považovaťza doručené
alebo vykonané ak bolo oprávnenému
zástupcovi tej Zmluvnej strany, ktorej je určenéosobne
doručenéalebo zaslané doporučeným
listom prostredníctvom pošty alebo registrovaného kuriéra
alebo zaslané prostredníctvom faxu
na nasledovné poštovéadresy alebo telefónne čísla:
10.3.1. na strane objednávatel,a:
kontaktná poštová adresa

:

kontaktné telefónne číslo
Zmluva o dĺelo
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70.3.2. na strane Zhotovitel'a:
kontaktná poštová adresa

:

GAS TEST s.r.o.

Boleáz - Klčovany 659
919 08

kontaktné telef nne
ro.4

číslo:o9o3

891 585 p. Brjc

Doporučené oznámenie odoslané o."r,.::ľ,?r:]g'|:r,i ľoJ[o" považovať
za doručené
uplynutím lehoty 3 dní odo d a uloženia doporučenéhooznámenia
na pošte zaslaného na
adresu príslušnej Zmluvnej strany uveden v tomto článku
Zmluvy, a to bez ohl,adu na
rispešnosť doručenia, pričom odoslanie sa preukáže predloženímpodacieho
lístku' oznámenie
doručovanéprostredníctvom doručovatelä - kuriérskej sĺužby(najmä
DHL, IN TIME, UPS) bude

považované za doručenémomentom prevzatia.
doručovatelbm

-

V prípade nerispešnosti

doručenĺa

kuríérskou službou (najmä DHL, IN TIME, UPS) sa bude považovať
za moment
po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanĺe pokusu
o doručenie

de
sa preukáže vyhlásením
doručenia 3'

doručovatel'a - kuriérskej služby (najmä DHL, IN TIME, UPS)'
oznámenie odosĺanéprostredníctvom faxu sa bude považovaťza
doručenémomentom
vykonania rispešnéhofaxového prenosu takéhoto oznámenia, pričom
rispešnévykonanie
takéhoto faxového prenosu sa preukáže potvrdením o vykonaní r]spešného
faxového prenosu.

11.

osobitné ustannvenia

11.1.

Všetky spory ktoré vzniknrj zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť,
vyklad alebo zrušenie,
budrj riešenépred Rozhodcovskym sridom Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory v
Bratislave podl'a jeho základn ch vnritorn ch právnych predpisov.
Zmluvné strany sa podrobia
rozhodnutiu tohto sridu. Jeho rozhodnutie bude pre Zmluvné strany
záväzné.
Ak sa stane niektoré ustanovenie obsiahnuté v Zmluve celkom alebo
sčasti neplatn m alebo
nezákonn m alebo neupĺatnitelh m, nemá táto skutočnosť vplyv
na platnosť alebo zákonnosť
alebo uplatnitelhosť zostávaj cej časti Zmluvy. V takomto prípade,
ako aj v prípade neplatnosti
alebo nezákonnosti alebo neuplatnitelhosti celej Zmĺuvy sa Zmluvné
strany zaväzuj nahradiť
dotknuté ustanovenia nov mi ustanoveniami, ktoré budri v čo najväčšej
miere zodpovedať rjčelu
sledovanému dotknutymi ustanoveniami alebo uzatvoriť nov zmluvu,
ktorá bude v čo najväčšej
miere zodpovedať rjčelu sledovanému p vodnou Zmluvou.

It.2

L2.

Vvššiamoc

t2.r

Pre ričely Zmluvy sa za vyššiumoc považujri prípady, ktoré nie sri
závislé od v le Zmluvn ch
strán a ani ich Zmluvné strany nem žu ovplyvni{ ako napr.: vojna, mobilizácia,
prírodné
katastrofy, žĺvelnépohromy a pod'

12.2.

Ak sa splnenie Zmluvy stane nemožn' m z d vodu vyššej moci, Zmluvná
strana, ktorá sa bude
chcieť odvolať na vyššiumoc, požiada druh Zmluvn stranu o pravu
Zmluvy vo vzťahu k Dielu
a/alebo Cene a/alebo lehotám vykonávania Diela' Ak ned jde k takejto
dohode, má Zmluvná
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strana, ktorá sa oprávnene odvoláva na vyššiumoc, ktorá preukázateĺhe
spôsobuje nemožnosť
splnenia Zmluvy, právo odstúpiťod Zmluvy.

13.

Záverečné ustanovenia

13.1.

Zmluva nadobúda platnosť a účĺnnosťokamihom jej podpisu
oboma Zmluvnými stranami.
Meniť alebo oopíňaťobsah Zmluvy je možné len formou písomných
dodatkov k Zmluve, ktoré
budú platné, ak budú riadne podpísanéoboma Zmluvnými stranami.
Zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor Zmluvných strán ohl'adne predmetu
Zmluvy, pričom
ako taká v celom rozsahu nahrádza všetky prípadné predchádzajúce
ústne ĺ písomné dohovory
Zmluvných strán ohl'adne predmetu Zmluvy a otázok dotýkajúcich
sa predmetu Zmluvy'
Neoddelitelhou súčasťouZmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia

L3.2.
13.3.

t3.4

Príloha č. 2

-

Položkový rozpočet

13.5

Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktoých po uzatvorení
Zmluvy každá Zmluvná strana
obdržíjeden rovnopĺs.

13.6.

Zm|uvné strany si Zmluvu prečítali,všetky jej ustanovenia sú im jasné
a zrozumitelhé, pričom

dostatočným a určitým spôsobom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôlfu
Zmluvných strán zbavenú
akýchkolÝek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

za objednávatel'a:

za Zhotovitet'a

podpisr

dátu

Zmluva o dielo

meno:

Vladimír Búc

funkcia

konateĺ'

dátum:

v Cíferi, dňa:
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