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

1. Zmluvné strany
2.
1.1 Zhotoviteľ:

PLAY-WORKS SLOVAKIA s.r.o.
Puškinova 879/10, 958 03 Partizánske
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
č. účtu: 292 586 7764/1100
IČO: 46152270
IČ DPH: SK 2023255278

1.2 Objednávateľ:

Eva Juhászová
Materská škola
I.Hatvaniho 321
979 01
Rimavská Sobota
IČO: 45025266
IČO: 2022729159

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 detského ihriska FARM s modulom CLIMB,
pieskovisko a dopadovú plochu. Cenová ponuka je súčasťou zmluvy.
2.2
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.
2.3.
Predmetom zmluvy je dodávka a montáž detského ihriska FARM s modulom CLIMB,
pieskovisko a dopadová plocha podľa cenovej ponuky zo dňa 27.2.2012.

3. Ďalší záväzok zhotoviteľa
3.1
Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, konštrukčný plán,
dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia poverených osôb.
4. Čas plnenia
4.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 3.1, 4.3
tejto zmluvy v termíne: TERMÍN JE OTVORENÝ /objednávateľ upovedomí
zhotoviteľa /

Začiatok montáže:

Ukončenie montáže:

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.
5. Cena a platobné podmienky
5.1
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – montáž detského ihriska s modulom,
pieskovisko, dopadová plocha rekonštrukcia v rozsahu čl. 2 a 3 je spracovaná v súlade so
zák. č. 18/1996 z.z. o cenách.
Cena predmetu diela : 2169,92 €
DPH: 542,48 €
Cena spolu : 2712,4 €

5.2
Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na
úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa
nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie.
5.3
Podkladom pre úhradu ceny budú faktúry 1x zálohová 50% z dohodnutej ceny, splatná do 7
dni od jej vystavenia a konečná faktúra 50% , vystavené zhotoviteľom po splnení predmetu
zmluvy v zmysle bodu 4.1.Faktúra bude splatná do 14 dní od jej odoslania objednávateľovi.

6. Zodpovednosť za vady, záruka
6.1
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.
6.2
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.
6.3
Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
6.4
Záručná doba je 2 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
6.5
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/ bez
zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie.

7. Záverečné ustanovenia

7.1
Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou.
7.2
Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva
uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých
touto zmenou.
7.3
Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa.
7.4
Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno
vyhotovenie.

v Partizánskom dňa 28.03.2012

Eva Juhászová

PLAY-WORKS SLOVAKIA s.r.o.
Eduard Unterfranc - konateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ

