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ZMLUVA O DIELO č.: 3 1 1 0 / 2 0 1 2 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonmi.a e, 512 9i /.b. \ znení neskorších predpisov 

Č U 
Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ 

Zastúpený 
IČO 
Diŕ 
Bankové spojenie 
( í s 1 o účtu 
Telefón. Fax 
E-mail 

Mestu Senee 
Mierové námestie 8, 903 "I Senee 
Inti. Karol K\al primátor mesta 
00305065 
2020062237 

OTP Hanka Senee 
562441/5200 
02 2020 5161 -02 .02 45923561 
musenec w'senee.sk 

Zhotoviteľ: 
Sídlo: 
Zastúpená : 

Osoba oprávnená na rokovanie 
vo veciach zmluvných a technických : 
IČO: 
1(7 DPI I: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

ŠPORT SERVICE, s.r.o. 
[>i;ikcivu 10.1 Il.iSli] Diako\a 

Ing. Miroslav Kováč - konateľ ( mobil: 0917800004) 

Ing. Miľosla\ Kováč, l'ubos Rejko 
36785571 

SK 202238763i 
DEX1A BANKA. a.s. 
107 028 4001.5600 

2.2. 
2.3. 

2.4. 

2 s 

(1. II 
Predmet zmluvy 

Zhotoviteľ sa zaväzuje. Žg za podmienok dohodnutých \ tejto zmluve o dielo (ďalej len ZOD) pre objednávateľa 
vyhotoví nasledovné dielo: " Dodávku a montáž mantinelov pre hokejbnlové ihrisko s príslušenstvom." 
Miesto dodania predmetu obstarávania sa: Novomeského ulica. Senee . 
Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Dielo sa 
bude odovzdávať v zmysle či. II1 bod 3.!. tejto ZoD. 
Východiskové podklady k predmetu ZoD : 
Predpokladaný rozmer a rozmiestnenie ihriska vrátane vstupov podľa požiadaviek objednávateľa. 
Predmet dodávky predstavuje Dodávka a montáž mantinelov pre hokejbalové ihrisko s príslušenstvom, ktoré 
zodpovedá hokejbalovv m pravidlám. Rozmer hracej plochy je 44m x 22m. výška mantinelov 1210 mm. Zaoblenie je 
R 8m. Kostra ohrady bude z profilu jokl z^ islé kot. trukeie 40 x 40 x 2 mm: vodorovné konštrukcie 40 \ 20 x 2 mm. 
spodná vodorovná konštrukcia 40 x 30* 2 mm. /o stan) hracej plochy bude hladký povrch mantinelov bielej farby, 
hrúbka dosky min. 8 mm. Mantinel} budú ukončené madlom bielej farby. \ stup na hraciu plochu bude zabezpečený -
4 x vstup pre hráčov - 2 x vstup na trestnú lavicu • I x dvojkrídlové dvere. Na krátkych stranách a v oblúkoch bude 
umiestnená biela sieť do výšky 2 m nad mantinelom v dĺžke eca 2 x 3! m na oceľových stĺpoch. Zhotoviteľ zabezpečí 
aj čiarovanie na ploche ihriska \ súlade -> pravidlami. Všetky kovové budú chránené proti korózii. Mantinel} sa budú 
umiestňovať na jestvujúcu plochu . 
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CI.1II 

C Í I S plneniu 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet /mluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu či. II. tejto ZoD v nasledovných 
termínoch : predpokladané začatie prac do 30 dni od oznámenia ukončenia prípravy povrchu, doba dodania do 30 dní 
od odovzdanie plochy dodávateľovi. 

3.2. Lehota trvania ponuky . ponuka trvá minimálne 5 mesiacov od podpísania zmluvy o dielo. 

ČI. IV 
Odovzdanie a prevzatie diela 

4.1. Po zhotovení diela vyzve /.hotoviieľ objednávateľa písomne 5 dni vopred na jeho odovzdanie a prevzatie v mieste 
plnenia. 

4.2. O priebehu a výsledku odovzdáv acieho lámania, spíšu zmluvne strany zápisnicu, v závere ktorej objednávateľ 
výslovne uvedie, či vykonane práce preberá alebo nepreber;: s uvedením dôvodu. 

4.3. Chyby zrejme už pri preberaní musí objednávateľ reklamovať už \ zápisnici o prevzatí. 

ČI. V 
Miesto plnenia 

5.1. Miestom plnenia podľa či. II tejto ZoD je: Novomeského ulica, Senec. 

ČI. VI 
Cena za dielo 

6.1. Dohodnutá cena je stanovená na základe CP zo dňa 31.10.2012. Všetky zmeny musia byť zdokladované a 
odsúhlasené objednávateľom, v zmysle zákona NR SR č. 1 K/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
Navrhovaná zmluvná cena predstavuje hodnotu : 

Cena diela bez DPH: 15 439.00 € 

20 "-u DPI 1: 3 087.80 € 

Cena diela s DPH 18 526,80 C 

(>.2 Zmena zmlúv nej ceny bude možná \ prípade celoštátne vyhlásených zmien zákonov1, alebo predpisov, ktoré by mali 

vplyv na cenu diela napr. ak sa zvýši alebo zníži sadzba DPI! a pod 

ČI. V i l 

Platobné podmienky a fakturácia 

7.!. Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa na rok 20 I 3v zmysle zákona 583 ''2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a o doplnení niektorých zákonov. 

7.2 Splatnosť faktúry je 14 dní po doručení schválenej faktúry objednávateľom do podateľne objednávateľa. 
7.3 Verejný obstarávate!' neposkytuje žiadny preddavok, ani zálohovú faktúru. 

ČI. VIII 
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

8.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy zavineným zhotoviteľom v dohodnutom čase 
plnenia v zmysle či. 111 tejto ZoD. zaplatí zhotov iteľ objednávateľov i zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za 
každý začatý deň omeškania. 

8.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, má zhotoviteľ 
nárok na úrok z omeškania vo výške 0.05% z ceny diela za každý začatý deň omeškania maximálne však do 1-
näsobku ceny diela. 

8.3. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté v tejto zmluve uhrádza povinná strana, nezávisle od toho. či a v akej výške 
vznikne druhej strane škoda porušením povinností ktorú možno vymáhať samostatne. 
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C\. IX 

Zodpovednosť za chyby a záručné podmienky 

(). I. Záručné podmienky na predmet zákazky je 24 mesiaeo\ od odovzdania diela objednávateľovi . /hotoviteľ preberá 
záruku za akosi" vykonaných prác v zmysle J 563 ods. 2. resp. § 429 až í 431 Obchodného zákonníka. 

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby \ zmysle í; 560 a nasl. Obchodného zákonníka. 

ň . X 
Ostatné ustanovenia 

10. ť Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platne \ Slovenskej republike. 

10.2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu 
a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných Strán. 

10.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadril písomne, v lehote 10 dní od doručenia 
návrhu dodatku druhou stranou. Po tú istú dobu je týntto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. \k nedôjde 
k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie. 

10.4. Zmluvné strany sa dohodli na tom. ze v prípade rozporov týkajúcich sa zmeny alebo 'rušenia záväzku vyplývajúceho 
z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie sud 

10.5. Zmluva je zhotovená v ši /roch rov iiopisoeh. z ktorých po dva rovnopisy obdrží každá zo zmluvných strán. 
10.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po 

zverejnení na Stránke objednávateľa. 

podpísané" „podpísané" 


