Zmluva o dielo č. 542/2016
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
v platnom znení
Čl. I.
Zmluvné strany
Zmluvné strany :
Zhotoviteľ :
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Email:
Telefón:
Zapísaný:

MAXISPORTS s.r.o.
Sabinovská 151, 080 01 Prešov, Slovenská republika
Bc. Miloš Bizub, konateľ
46816224

2023591438
SK2023591438
Tatra banka
2922881560/1100
SK41 1100 0000 0029 2288 1560
info@maxisports.sk
+421905 973 855
Obch. register Okr. súd Prešov, odd. Sro., vl. č. 26610/P
(ďalej ako zhotoviteľ)

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:

Obec Trávnica
Hlavná 37/65, 941 46 Trávnica
Ing. Emil Ivan – starosta obce

IČO:
DIČ:

00309320
2021059469

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

VÚB, a.s.
IBAN: SK 75 0200 0000 3501 7222 7172
(ďalej ako objednávateľ)

uzatvárajú túto
Zmluvu

o

dielo

s nasledovným znením :

Čl. II .
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie a dodanie a montáž 1 ks 5 – radovej tribúny
s počtom miest na sedenie 82, počet vstupov 1, v zmysle konečnej cenovej ponuky zaslanej
elektronickou poštou dňa 25.1.2017 a predchádzajúcej e-mailovej komunikácii. Podlaha je
z oceľových protišmykových roštov, športové plastové sedačky s opierkou farby modrej /foto
v prílohe/, oceľová konštrukcia tribúny so zábradlím. Dodávka a montáž športovej tribúny
bude do pripraveného spevneného betónového podložia.
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2. Objednávateľ sa zaväzuje, dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo,
prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť mu za jeho zhotovenie cenu dohodnutú v tejto zmluve.
3. Odovzdanie a prevzatie diela bude potvrdené „Preberacím protokolom“, ktorý podpíšu
oprávnený zástupcovia oboch zmluvných strán s uvedením dátumu. Tento protokol bude
neoddeliteľnou súčasťou faktúry – dodací list.
Čl. III.
Povinnosti zmluvný strán
1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať všetky podklady, ktoré umožnia realizáciu diela pri
podpise tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela najmä
v prípade:
a) vyššej moci. t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich
nemôžu ovplyvniť,
b) nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác,
c) príkazov, zákazov a obmedzení vydaných štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi
orgánmi, ak neboli vykonané konaním resp. nekonaním zhotoviteľa,
d) neposkytnutia včasného spolupôsobenia objednávateľom alebo v prípade omeškania sa
objednávateľa so zaplatením ceny diela resp. jej časti.
e) zmien v povahe a rozsahu prác na diele požadovaných objednávateľom, pokiaľ sú takého
rozsahu alebo požadované v takom čase, že môžu mať vplyv na termín ukončenia diela,
f) ak sa účastníci zmluvy dohodnú na predĺžení termínu dokončenia prác.
Čl. IV.
Cena diela a platobné podmienky
1. Za zhotovenia diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela vo výške
5560 € bez DPH 1112 € DPH a spolu 6672 EUR s DPH (slovom :
šesťtisícšesťstosedemdesiatdva EUR.) v zmysle cenovej ponuky zaslanej elektronickou
poštou dňa 25.1.2017.
2. Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy bude faktúra vystavená zhotoviteľom po
prevzatí predmetu zmluvy objednávateľom, v súlade s článkom II. Zmluvy.
3. Zhotoviteľom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená v súlade
s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Neoddeliteľnou
prílohou faktúry bude preberací protokol o odovzdaní a prebratí diela.
4. Lehota splatnosti faktúry je najneskôr 7 dní od jej doručenia do podateľne objednávateľa.
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Čl. V.
Termín dodania diela
Predmet diela podľa Čl. II. bude realizovaný do 4 týždňov od zadania záväznej objednávky.
V záväznej objednávke sa uvedie orientačný termín dodania tribúny, ale ten sa môže po
vzájomnej dohode meniť podľa podmienok a počasia.
Čl. VI.
Záručné podmienky diela
Záručná doba na práce dodané na základe tejto zmluvy zhotoviteľom činí 2. roky od dátumu
prevzatia. Na základe písomne podanej reklamácie vykoná opravu zhotoviteľ po obhliadke
priamo na mieste realizácie diela.
Čl. VI.
Iné dojednanie
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje k zhotoveniu diela, ktoré garantuje funkčnosť, bezpečnosť a kvalitu
podľa platných predpisov o takejto stavbe.
2. Zhotoviteľ dodá dielo v zmysle ustanovení vyhlášky ministerstva životného prostredia SR
532/2002 Z.Z.
3. Farebné riešenie tribúny bude dojednané pred zadaním záväznej objednávky po vzájomnej
dohode a nebude mať vplyv na cenu diela a bude uvedené v záväznej objednávke.
Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými
stranami a zároveň jej zverejnením Objednávateľom na svojej webovej stránke alebo
v centrálnom registri zmlúv.
2. Zmeny a dodatky v tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných
dodatkov k tejto zmluve. Podpísaných zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa, pokiaľ nie sú stanovené zmluvou riadia sa
Obchodným zákonníkom a predpismi s ním súvisiacimi, v platnom znení.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží jedno vyhotovenie.
5. Účastníci zmluvy výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, čo
potvrdzujú svojimi podpismi.
V Prešove, dňa: 31.01.2017

V Trávnici, dňa: 31.01.2017

Za zhotoviteľa:
MAXISPORTS s.r.o.

Za objednávateľa:
Obec Trávnica

Bc. Miloš Bizub, konateľ

Ing. Emil Ivan, starosta obce
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