ZMLUVA O DIELO
na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

1. Zmluvné strany
1.1. Zhotoviteľ :

zapísaný:
v zastúpení:
Tel.:
IČO:
IČ DPH:
Banka:
mail:

EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa
Popradská 24
064 01 Stará Ľubovňa
Obchodný register, Okresného súdu v Prešove
oddiel: Sro, vložka číslo: 3487/P
Mgr. Anton Karniš, konateľ – výkonný riaditeľ
052 43 215 09
36168475
SK 2020003293
OTP Stará Ľubovňa, č.ú. 2517118/5200
ekos1@stonline.sk

1.2. Objednávateľ:

Mesto Svit
Hviezdoslavova 33
059 21 Svit
v zastúpení:
PaedDr. Rudolf Abrahám
vo veciach právnych:
Mgr. Jana Stroea
vo veciach technických: Ing. Andrea Kromková
Tel.:
052 7875111
IČO:
00326607
DIČ:
2021212754
Banka:
VÚB Poprad, expozitúra Svit, č.ú. 24727562/0200
mail:
msu@svit.sk
2. Predmet zmluvy

2.1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná
objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre
objednávateľa vykoná dodávku a montáž drevenej zostavy EKO VEŽA s doplnkami a protiúderovou
podlahou ( veža so šmýkačkou, preliezačky, 2-oj hojdačka, 2 ks kyvadlové hojdačky, 2 ks lavičky).
Cenová ponuka je súčasťou zmluvy. Za prípravu terénu je zodpovedný objednávateľ.
2.2.
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu
a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie pri príprave terénu a podkladu.
2.3
Predmetom zmluvy je dodávka a montáž drevenej zostavy EKO VEŽA podľa cenovej ponuky zo dňa
11.8.2014.

3. Ďalší záväzok zhotoviteľa
3.1
Zhotoviteľ pri realizácií prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto
zmluvy.
4. Čas plnenia
4.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet zmluvy v termíne do 31.10.2014.
Začiatok montáže: 27.10..2014. Ukončenie montáže 31.10.2014
4.2
Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa
dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je
zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.
4.3
Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia - Mesto Svit.
5. Spolupôsobenie objednávateľa
5.1
Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v príprave
terénu , podkladu a výkopové práce potrebné k ukotveniu EKO VEŽE.
6. Cena a platobné podmienky
6.1
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo - EKO VEŽA s doplnkami a protiúderovou podlahou.
- podlaha – protiúderová gumová dlažba (6x6m) 36 m2 - 1 512,- € s DPH
- zostava EKO VEŽA ( veža so šmýkačkou, preliezačky, 2-oj hojdačka, 2 ks kyvadlové hojdačky, 2 ks
lavičky) v sume 3 996,- s DPH. Celková suma diela je 5 508,- s DPH.
6.2
Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy.
Faktúra bude splatná do 14 dní po prevzatí diela o ktorom bude vyhotovený protokol o prevzatí.
7. Zodpovednosť za vady, záruka
7.1
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.
7.2
Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady
vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

7.3
Záručná doba je 2 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.4
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie (závady diela) bez zbytočného
odkladu, najneskôr však v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
8. Záverečné ustanovenie

8.1
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán
a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v platnom znení.
8.2
Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
8.3
Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých po jej podpísaní objednávateľ a zhotoviteľ
obdrží po jednom rovnopise.
8.4
Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia touto zmluvou, v otázkach v nej neupravených
podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
8.5
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne,
vážne, určito a zrozumiteľne a na znak vôle byť ňou viazaní ju vlastnoručne podpisujú.

V Starej Ľubovni 20.10.2014

Zhotoviteľ:
v.r.
-----------------------------------Mgr.Anton Karniš
konateľ

Vo Svite 20.10.2014

Objednávateľ:
v.r.
---------------------------------------PaedDr.Rudolf Abrahám
primátor mesta

