
Zmluva o dielo
uzavretá podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného

zákonníka v platnom znení medzi

Dodávatel':
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpený:
Tel:
E-mail:

l.
Zmluvné strany

KOSTE plus s.r.o.
Kožušnícka 86/5, Trenčín 911 05
48324582
2120141540
SK 2120141540
Slovenská sporitel'ňa, a.s.
SK32 0900 0000 0050 7776 7552
Ing. Ivan Kostelný - konatel'
0905631 492
koste@koste.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
32105/R
/ďalej len .xíodávateľ?
a
Objednávatel':
Názov:
So sídlom:
Zastúpená:
IČO:
Email:
/ďalej len .objednávateľ?

Mesto Sládkovičovo
Fučíkova 329, 92521 Sládkovičovo
Ing. Anton Szabó - primátor Mesta
OO 306177
katarina.stefunkova@sladkovicovo.sk

II.
Úvodné ustanovenia

2.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok postupu podl'a § 117 zákazka
s nízkou hodnotou podl'a zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: "Detské ihriská"

III.
Predmet zmluvy a účel zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je je kompletná dodávka prvkov detských ihrísk spolu
s montážou, betónovaním prvkov a dodaním dopadovej plochy.

----------------------------------------~v~.------------------------------------------- 

Miesto plnenia
4.1 Mesto Sládkovičovo. Presné umiestnenie a rozloženie jednotlivých prvkov detského
ihriska bude dodávatel'ovi spresnené zo strany objednávatel'a najneskôr do 7 dní od
uzavretia zmluvy.
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V.
Cena za dielo

5.1 Cena za dielo je stanovená na základe súťaže podl'a zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
5.2 Cena je určená nasledovne:

5.2.1 zmluvná cena bez DPH
5.2.2 sadzba DPH v Eur
5.2.3 zmluvná cena vrátane DPH

11.657,- €
2.331,40 € 
13.988,40 €

VI.
Platobné podmienky

6.1 Objednávatel' sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo na základe vystavenej faktúry
dodávatel'om. Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia písomné odsúhlasiť v zmysle
ustanovenia § 547 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla,
dovoznej prirážky.
6.2 Cena za uskutočnenie prác a dodanie tovaru musí byť stanovená v zmysle zákona NR
SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
6.3 Dodávatel' je povinný do maximálnej zmluvnej ceny zahrnúť všetky náklady, činnosti,
práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho uskutočnenia diela.
6.4 Splatnosť faktúry je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla
objednávatel'a.
6.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti podl'a § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky
náležitosti podl'a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov, objednávatel' je oprávnený ju vrátiť dodávatel'ovi na zmenu, doplnenie alebo
opravu. Do doby doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry objednávatel'ovi do
jeho sídla lehota splatnosti faktúry neplynie. Nová lehota splatnosti začína plynúť od
doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávatel'a.
6.6 Dodávatel' i objednávatel' majú právo na náhradu škody, ktorá im vznikne porušením,
resp. zanedbaním povinností druhou zmluvnou stranou.
6.7 Objednávatel' neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

VII.
Zmluvné záruky

7.1 Dodávatel' je zaviazaný realizovať dielo kompletne a v kvalite požadovanej
objednávatel'om, t.j. v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISO, technickými
požiadavkami na tovar.
7.2 Dodávatel' poskytuje na dielo realizované záruku za riadne vykonanie prác, vrátane
použitých materiálov, v dlžke 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa podpisu protokolu
o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré
poskytuje ich výrobca osobitnú záruku, platí záručná doba v dlžke uvedenej výrobcom týchto
materiálov alebo výrobkov.
7.3 V prípade výskytu vád alebo nedorobkov na diele, začína plynúť záručná lehota až
nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo
nedorobku sú zmluvné strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma zmluvnými
stranami.
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7.4 Počas záručnej doby je dodávateľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady po obdržaní
písomnej výzvy objednávateľa odstrániť všetky vady diela, za ktoré zodpovedá, a to v čo
naj kratšej technicky možnej lehote.

VIII.
Kontrola uskutočnenia diela

8.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob realizácie diela dodávateľom
prostredníctvom zodpovednej osoby objednávateľa.
8.2 Zodpovedná osoba objednávatel'a je oprávnená pri zistení vád v priebehu výkonu prác
požadovať, aby dodávateľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom.

IX.
Zabezpečenie záväzkov

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že sú oprávnené si uplatniť voči sebe v prípade porušenia
svojich záväzkov zo zmluvy nasledovné zmluvné pokuty:
9.1.1 V prípade omeškania dodávateľa s vykonaním diela v termíne dokončenia diela si
môže objednávatel' voči dodávatel'ovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne za
každý deň omeškania z ceny diela.
9.1.2 V prípade, že bude objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, je objednávateľ
povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške vo výške 0,05% dlžnej sumy denne.

X.
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 Objednávateľ prevezme dielo realizované len v prípade, že bude zhotovené podľa
záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžilo k určenému účelu, bez vád a nedorobkov.
Výskyt vád a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania diela, nepredstavuje
podľa tejto zmluvy dôvod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa dodávatel'
zaviaže ich odstrániť v primeranej lehote.
10.2 Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho realizácie.

Xl.
Odstúpenie od zmluvy

11.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ukončeného verejného
obstarávania dohodou.
11.2. Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených
Obchodným zákonníkom alebo dohodnutých v zmluve.
11.3. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na účel odstúpenia od zmluvy sa
považuje:
a) omeškanie s dodaním tovaru, poskytnutím služby alebo uskutočnením prác podľa tejto
zmluvy oproti dohodnutému času plnenia o viac ako 1 mesiac,
b) nedodržanie termínu na odstránenie vád tovaru,
c) nedodržanie technických predpisova noriem platných v SR a EÚ.
11.4 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.
Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy
v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka.

3



XII.
Záverečné ustanovenia

12.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni je zverejnenia na vlastnom webovom sídle
objednávatel'a.
12.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie
obdrží objednávatel' a jedno vyhotovenie zmluvy obdrží dodávatel'.
12.3 Zmeny tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných
dodatkov podl'a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podpísanými oboma zmluvnými stranami.
12.4 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného
vzťahu, sú považované obidvoma zmluvnými stranami za dôverné. S výnimkou informácií
vyžiadaných tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov.
12.5 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie 'sú výslovne upravené touto zmluvou ,
a všetky z nej zamýšl'ané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podl'a príslušných
ustanovení slovenských právnych predpisov.
12.6 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi
predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vždy najskôr
vzájomným jednaním.
12.7 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo
neuskutočnitel'ným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa
zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočnitel'né ustanovenie nahradia
ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.
12.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumitel'né a vyjadrujú slobodnú
a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.
12.9 Neoddelitel'nou súčasťou zmluvy sú:
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií

_ ra. .O'ľ'_ ? _y!<,JI)
V , dna 1" V Sládkovičove, dňa .:1.f.:.~?,;.<J-.\"),\-e

Dodávatel': Objednávatel':

Ing. Ivan Kostelný - konatel' Ing. Anton Szabó - primátor me:

KOSTE plus s.r.o. Mesto Sládkovičovo
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Príloha č.. 'l

NAvRH NA PLNENIE KRITÉR.lí

SÚŤAZNÁ PONUKA
"Detské ihriská"

1. Základné údaje uchádzača:

Obchodné meno spoločnosti: KOSTE plus s.r.o.

Adresa sídla spoločnosti: Kožušnícka 86/5, 911 05 Trenčín

Konateľ spoločnosti: Ing. tvan Kostelrrý

ICO: 48324582

DIČ: 2120141540

IČ DPH: SK2120141540

Tel: 0905631492

E-mail: koste@koste.sk

1. Vahadlová hojdačka 2 ks 728,- € 145,60 € 873,60 €I pozínkovaný stred

2. Pružmová hojdačka
1 ks 299,- € 59,80 € 358,80 €pes

3. 1 ks 299,- € S9,80 € 358,80€

4. Vel'ký kolotoč so 2 ks 2480,- € 496,- € 2976,-€sedením t.srn

5. Hracia zostava LOĎ 1 ks 2811,- € 562,20 € 3373,20€

1 ks 3465,-€ 693,- € 4158,-€

2 ks 2,-€ 0,40€ 2,40

10 ks i0,-€ 2,- € 1

a
9. betónovanie prvkov 1 celok 1563,~ € 312,20€ 1873,20, €

10. Doprava celok O,-€ 0,- € O,-€

SPOLU CELKOM 11.657,- € 2.331,40 € 13.988,40 €

Dátum: 11.05.2018 Podpis:


