ZMLUVA O DIELO
Uzavretá podľa § 536 a následného Obchodného zákonníka
1.
ZMLUVNÉ STRANY
OBJEDNÁVATEĽ:

v zastúpení:
IČO:
DIČ:

ZHOTOVITEĽ:

v zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Obchodný register:

Obec Červenica pri Sabinove
Obecný úrad
Červenica pri Sabinove 122
082 56 Pečovská Nová Ves
Ing. Pavol Spodník - starosta obce
00326925
2020711418

CAMPOS SK s.r.o.
Koniarovce 207
956 13
Ing. Martin Hupka
ČSOB, a.s., Nitra
SK96 7500 0000 0040 1773 4826
46801227
2023608730
SK2023608730
OS Nitra, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 32634/N

2.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre
objednávateľa vyhotoví dielo v súlade s Prieskumom trhu - Výzvou pre projekt „Športom proti
kriminalite”.
Predmet zmluvy predstavuje:
- dodávku a montáž umelého trávnika EPUFLOOR GRASS 15mm (Dtex 6600, fibril, počet
vpichov 42 840/m2, PE) na multifunkčné ihrisko s rozmerom 16 x 28 m
- čiarovanie pre tenis, volejbal, futbal
- dodávka a zásyp kremičitým pieskom
- dodávka lepidla a podlepovacej pásky
- odvoz a likvidácia odpadu
2.2 Miesto plnenia: Obec Červenica pri Sabinove.

3.
CENA DIELA, PLATOBNÉ PODMIENKY
3.1 Cena za dielo je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov.
Cena bez DPH:
DPH 20%:
CELKOVÁ CENA S DPH:

6 720 €
1 344 €
8 064 €

( slovom: osemtisícšesťdesiatštyri EUR )

3.2 Faktúra za zhotovenie diela bude vystavená
bez zbytočného odkladu po vykonaní
a prevzatí úplného diela objednávateľom. Súčasťou faktúry bude Protokol o odovzdaní a prevzatí
diela.
3.3 Objednávateľ uhradí faktúru do 14 dní od doručenia.
3.4 V prípade, ak počas vykonávania diela vznikne odôvodnená potreba vykonania prác nad rozsah
dohodnutý touto zmluvou, podmienky ich vykonania a cena budú špecifikované v dodatku k tejto
zmluve, ktorý uzatvoria obe zmluvné strany po vzájomnej dohode.
33..55 PPrreeddm
meett tteejjttoo zzm
mlluuvvyy jjee m
maajjeettkkoom
m ssppoollooččnnoossttii zzhhoottoovviitteeľľaa aažž ddoo úúppllnnééhhoo uuhhrraaddeenniiaa ffaakkttúúrryy..

4.
DODACIA LEHOTA, ČAS PLNENIA

4.1 Práce budú započaté do 15 dní odo dňa podpisu Zmluvy o dielo.
4.2 Doba realizácie: do 22.10. 2015
5.2 Dielo sa pokladá za vykonané dňom podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela obidvomi
zmluvnými stranami.

5.
ZÁRUČNÉ PODMIENKY
5.1 Pre záruky za závady diela platia všeobecné ustanovenia § 560, ods. 1 až 3 Obchodného
zákonníka.
Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za akosť zhotoveného diela v dĺžke päť rokov.
Záručná lehota začne plynúť od riadneho ukončenia a protokolárneho odovzdania diela. Záruka
sa nevzťahuje na vady spôsobené vandalizmom, nesprávnou údržbou, používaním nevhodnej
obuvi (ako sú napr. kopačky so štupľami, tretry a pod.), prirodzeným opotrebením.
5.2 Oznámenie závad predmetu zmluvy (reklamácia) musí byť vykonané písomne, inak je neplatné.
Musí obsahovať označenie závady, miesto, kde sa závada nachádza a popis, ako sa prejavuje.

5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní
odo dňa doručenia písomnej reklamácie objednávateľa.
5.4 Náklady mimo oprávnenej reklamácie hradí objednávateľ.

6.
OSOBITNÉ DOJEDNANIA

6.1 V prípade nepriaznivého počasia (ako napr. pokles vonkajšej teploty pod 10ºC, vlhký alebo
mokrý povrch, dážď, sneženie) v priebehu realizácie prác, sa doba zhotovenia diela predlžuje
o dobu trvania nepriaznivého počasia.
6.2 Objednávateľ poskytne počas realizácie diela elektrickú energiu na vlastné náklady.
6.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za spodnú stavbu (podklad) zhotovenú objednávateľom.
6.4 Vlastnícke právo a nebezpečenstvo vzniku škody na predmete plnenia prechádza dňom riadneho
splnenia záväzku zo zhotoviteľa na objednávateľa..

7.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
7.2 Práva o povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodným zákonníkom v platnom znení.
7.3 Zmluva nadobúda platnosť podpísaním zmluvy obidvoch strán. Účinnosť zmluvy nastáva dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
7.4 Táto Zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dva obdrží Objednávateľ
a dva Zhotoviteľ.
.

V Červenici pri Sabinove, dňa 30.09.2015

…...........................................................
Ing. Pavol Spodník
starosta obce

….............................................................
Ing. Martin Hupka
zhotoviteľ

