ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení
neskorších predpisov

Zhotoviteľ:
Obchodné meno
:
Sídlo
:
IČO
:
DIČ
:
IČ pre DPH
:
Konanie prostredníctvom
Meno a priezvisko
:
Funkcia
:
Bankové spojenie
:
Číslo účtu

SPORTER s.r.o.
Esterházyovcov 16, 924 01 Galanta
35 935 979
2022004908
SK 2022004908
Bc. Martin Čemák
konateľ
Tatra banka a.s.
2626062333/1100

a
Objednávateľ:
Obchodné meno
:
Sídlo
:
v zastúpení
:
IČO
:
DIČ
IČ pre DPH
:
Konanie prostredníctvom
Meno a priezvisko
:
Funkcia
:
Bankové spojenie
:
Číslo účtu
:
IBAN
:

Obec Miloslavov
Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov
Milan Baďanský, starosta obce
00304948
2020662182

Milan Baďanský
starosta obce Miloslavov
Všeobecná úverová banka, a.s.
2845514758/0200
SK5802000000002845514758

ďalej len „zmluvné strany“.
Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka úspešného uchádzača predložená
zhotoviteľom na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky podľa § 117 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávam a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

I.
Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotovíte ľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálu pre zákazku Rekonštrukcia hracej
plochy multifunkčného ihriska (ďalej len „dielo“) za podmienok v dohodnutom rozsahu a
dohodnutých v zmluve a dielo odovzdať objednávateľovi.

1.2 Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené
dielo bez vád a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve
zaplatí cenu diela.
1.3 Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou, v súlade
so všeobecnými záväznými právnymi predpismi.

1.4 Zhotovíte!’ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo.

II.
Miesto, čas a spôsob plnenia

2.1. Miestom plnenia je Rekreačno-športové centrum obce Miloslavov so sídlom Alžbetin
Dvor, 900 42 Miloslavov, pare. č.: 257/23.
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce s termínom ukončenia v mesiaci
november 2018, najneskôr však v termíne do 20. novembra 2018.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni
alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej
lehoty ukončenia stavebných prác.
2.4. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo v mieste vykonania diela po jeho ukončení.

III.
Cena za dielo
3.1. Cena za dielo bola dohodnutá zmluvnými stranami vo výške 11900 EUR bez DPH,
sadzba 20 % DPH je 2380 EUR a celková zmluvná cena vrátane DPH je 14280 EUR
slovom štrnásťtisícdvestoosemdesiat eur.
3.2. Cena diela je stanovená na základe celkovej ponuky zhotoviteľa, zahŕňa všetky náklady
zhotoví teľa, ktoré objednávateľ definoval a platí po celú dobu plnenia. Cena za
vykonanie diela je konečná a môže byť zmenená len písomným dodatkom podpísaným
oboma zmluvnými stranami.

IV.
Platobné podmienky

4.1. Zmluvná cena bude dodávateľom fakturovaná po odovzdaní predmetu diela na základe
vystavenej faktúry. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu,
špecifikáciu predmetu plnenia podľa zmluvy o dielo a špecifikáciu fakturovanej sumy.
4.2. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi konečnú cenu za dielo na základe
odovzdania diela zhotoviteľom najneskôr do 15 dní od vystavenia faktúry.

v.
Zmluvné záruky
5.1. Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje
všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych
prác, dodať kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite. Dielo i jeho jednotlivé časti
musia byť vyhotovené v kvalite požadovanej objednávateľom, t. j. v súlade splatnými
právnymi predpismi, STN, ISO, technickými požiadavkami na tovar.
5.2. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác vrátane
použitých materiálov, v dĺžke 8 rokov na materiál umelej trávy a 2 roky na ostatné časti
odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
5.3. Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j.
bezplatne po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa odstrániť všetky vady diela, za
ktoré zodpovedá.
5.4. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu.

VI.
Zmluvné pokuty

6.1. Ak objednávateľ nezaplatí akúkoľvek časť ceny za vykonanie diela v lehote splatnosti,
zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
0,5% z nezaplatenej ceny diela za každý deň omeškania.

6.2. Ak sa zhotoviteľ omešká so splnením si svojej povinnosti vykonať dielo v stanovenej
lehote, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 0,5% z ceny diela, za každý deň omeškania. Zmluvou pokutou nie je dotknuté
právo na náhradu prípadnej náhrady škody.

VII.
Záverečné ustanovenia

7.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si
navzájom zverili, sú dôverné a nesprístupnia ich tretím osobám. Tieto informácie
nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie tejto zmluvy.
7.2 Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v tejto zmluve sa spravujú
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších
predpisov.

7.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s právnymi predpismi.
7.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie
obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie zmluvy zhotoviteľ.
7.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú
a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

V Miloslavove dňa 9. 10. 2018

Za zhotoviteľa:
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Za objednávateľa:
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Bc. Martin Čemák, konateľ
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