Zmluva o Dielo

č. 030 / 2011
Uzavretá podľa § 409 a nasl. a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :
1.

Objednávateľ :
Obec Telgárt
Sídlo :
Telgárt č. 70, 976 73 Telgárt
Zástupca :
Mgr. Mária Knižková
IČO :
00313874
DIČ :
2021170019
Bankové spojenie :
Dexia banka Slovensko a s. , pobočka Brezno
č.účtu :
2002383016/5600
Zmocnený pracovník pre právne rokovania : Mgr. Mária Knižková
Zmocnený pracovník pre finančné rokovania : Mgr. Mária Knižková
Zmocnený pracovník pre technické rokovania : Mgr. Mária Knižková

2.

Spolu - objednávateľ : Základná škola Telgárt
Sídlo :
Telgárt č. 68, 976 73 Telgárt
Zástupca :
Mgr. Marta Klajbanová
IČO :
3782838
DIČ :
2021170019
Bankové spojenie :
Dexia banka Slovensko a s. , pobočka Brezno
č.účtu :
2153338001/5600
Zmocnený pracovník pre právne rokovania : Mgr. Marta Klajbanová.
Zmocnený pracovník pre finančné rokovania : Mgr. Marta Klajbanová
Zmocnený pracovník pre technické rokovania : Mgr. Marta Klajbanová

a

3.

Zhotoviteľ :
Sídlo :

FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o.
Dlhá 89/B
949 01 Nitra
Zástupca :
Ing. Vojtech Šajdák – konateľ spoločnosti
IČO :
36 536 245
IčDPH :
SK 2020152530
Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Nitra
č.účtu :
1394349751/0200
Osoby oprávnené jednať vo veciach zmluvných : Ing. V. Šajdák
Osoby oprávnené jednať vo veciach zmluvných a technických : Ing. V. Šajdák
Ing. R. Královič
P. Jedlička

Článok I.
Predmet plnenia
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa nasledovné dielo :
„Viacúčelové ihrisko v obci Telgárt“

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Dodávka a montáž športového povrchu umelá tráva s kremičitým vsypom
EDEL ELITE 24 mm vo výmere 654 m2.
Dodávka a montáž vyznačenia hracieho poľa pre volejbal,
vo výmere 82 bm
Dodávka a montáž hracieho poľa pre tenis, vo výmere 147 bm
Dodávka a montáž vyznačenia hracieho poľa pre minifutbal,
vo výmere 64 bm
Dodávka a montáž vyznačenia hracieho poľa pre streetbal
vo výmere 36 bm
Dodávka a montáž streetbalových košov nad bránkami ihriska vrátane pozinkovanej
konštrukcie, obruč, retiazka, laminátová doska – 1 sada.
Mantinelový systém Funny Sport ( nízky v. 1,25 m) so sieťami po celom obvode
ihriska, vo výmere 108,0 bm, s priestorovými bránkami 3,0 x 2,0 m.
Vybavenie pre volejbal/tenis - púzdra, stĺpiky – pozinkovaná oceľ, volejbalová sieť ,
tenisová sieť, záklopky.
Spodná stavba pod ihrisko
Projektová dokumentácia

Článok II.
Cena
Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán nasledovne :

Cena bez DPH :
DPH 20 % :
Cena s DPH :

49 293,70 €
9 858,74 €
59 152,44 €

(slovom päťdesiatdeväťtisíc stopäťdesiatdva eur 44/100 ).
Táto cena je záväzná na rozsah diela uvedeného v článku I. bod 1.1. – 1.10.

Článok III.
Platobné podmienky

1.
2.
3.

4.

Prvá platba, vo výške 16 500,- € vrátane DPH, bude realizovaná do 31.5.2012 ako
zálohová platba na predmetné dielo z prevádzkových nákladov ZŠ.
Druhá platba, vo výške 17 610,17 ,- € vrátane DPH, bude realizovaná po dodávke
projektovej dokumentácie a ukončení výstavby spodnej stavby.
Zostatková suma, vo výške 25 042,27 € vrátane DPH,
bude uhradená štyrmi
splátkami. Termíny týchto splátok určí splátkový kalendár, ktorý bude súčasťou
odovzdávacieho protokolu celkového diela. Splatnosť týchto splátok bude do 30. 12.
2012.
Objednávateľ prehlasuje, že má zaistený systém financovania za predmet plnenia
a zároveň súhlasí so sankciami v prípade nesolventnosti.

Článok IV.
Čas plnenia
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch :
- začatie prác
- ukončenie prác
- doba montáže
- odovzdanie diela

:
:
:
:

05/ 2012
do 07/2012
45 dní
v deň ukončenia prác

Termín ukončenia prác sa predlžuje o dobu, počas ktorej sa vyskytnú nepriaznivé
poveternostné podmienky (dážď , prudký vietor, mráz) brániace technologickému postupu
predmetných prác.

Článok V.
Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej
1.
2.

3.

Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ, ktorý znáša aj nebezpečenstvo
škody na ňom.
Ak zanikol záväzok vykonať dielo z dôvodu, za ktorý objednávateľ nezodpovedá, je
objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi to, o čo sa objednávateľ vykonávaním
diela obohatil.
Ak zanikol záväzok vykonať dielo z dôvodu, za ktorý zodpovedá objednávateľ, môže
zhotoviteľ požadovať úhradu ceny vecí, ktoré účelne obstaral a ktoré sa spracovaním
stali súčasťou zhotovovanej veci

Článok VI.
Záručné podmienky
1.

2.

3.

Zhotoviteľ poskytuje na zhotovené dielo – športový povrch - umelá tráva s kremičitým
vsypom záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začne plynúť od dňa prevzatia diela
objednávateľom, na ostatné štandardné dodávky platí záruka podľa obch. zákonníka
24 mesiacov.
Držanie záruky je podmienené pravidelnou jarnou údržbou. Po vykonaní údržby
obdrží objednávateľ doklad o údržbe. Paušálna cena za vykonanie jarnej údržby je
400,- € + DPH. Súčasťou jarnej údržby nie je výmena poškodených častí ihriska
vandalizmom.
Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie, svojvoľné zasahovanie do
konštrukcie športového povrchu, na škody spôsobené živelnými pohromami, na bežné
opotrebovanie vplyvom vykonávania športovej činnosti.

Článok VII.
Iné práva a povinnosti zmluvných strán
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Zhotoviteľ pri určení spôsobu vykonávania diela nie je viazaný pokynmi
objednávateľa.
Zhotoviteľ splní svoj záväzok riadnym ukončením prác a odovzdaním diela
objednávateľovi.
Objednávateľ je povinný odovzdať v lehote do 5 dní pred zahájením prác
zhotoviteľovi stavenisko, kde budú predmetné práce realizované, v stave vopred
dohodnutom, t.j. bez takých závad, ktoré by vykonávanie diela sťažovali, alebo
znemožňovali. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany zápisnicu.
Objednávateľ je povinný bezodplatne zabezpečiť elektrickú prípojku, uzamknutie
priestorov, šatne - prezliekareň, prípojku vody a skladovacie priestory.
Dodávateľ zabezpečí vykládku materiálu a jeho vodorovnú prepravu priamo ku ihrisku
( koberec a kremičitý piesok ) vo vlastnej réžii.
Objednávateľ sa zaväzuje k odstráneniu a likvidácii vzniknutého odpadu.
Skutočné výmery budú fakturované podľa zrealizovaného objemu prác – umelý
trávnik, značenie jednotlivých športov.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

1.

2.

V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín vykonania diela, zaplatí
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dohodnutej ceny diela za každý
začatý deň omeškania.
V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je objednávateľ povinný
zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky za
každý deň omeškania.

3.
4.

Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane v
prípade, ak po podpísaní tejto zmluvy odstúpi od jej naplnenia vo výške 5 000,- €.
Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane nezávisle
na tom, či a v akej výške vznikne oprávnenej strane nárok na náhradu škody, ktorú
možno vymáhať samostatne.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia

1.
2.

3.
4.

Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode
zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.
Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie
neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších
všeobecne záväzných právnych predpisov.
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží jedno vyhotovenie.

.............................................
Objednávateľ

............................................
Spolu - objednávateľ

...............................................
Zhotoviteľ

Obec Telgárt

Základná škola Telgárt

Funny Sport Slovensko spol. s r.o.

v Telgárte , dňa 10.5.2012

