
Návrh zmluvy

Zmluva o dodávke tovaru 
uzatvorená v zmysle § 412 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a  

doplnení medzi zmluvnými stranami
Objednávateľ: 

Obec Píla
č.d. 68
900 89 Píla
IČO: 00305031
DIČ: 2020643702
IBAN: SK37 0200 0000 0000 1162 2112

Dodávateľ: 

PLAYSYSTEM s.r.o,  
Rampova 4, 
040 Košice
IČO: 36601411

Čl. I
Predmet dohody

1. Zmluvné strany sa na základe výsledku verejného obstarávania rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, 

predmetom ktorej je dodanie certifikovaných hracích prvkov na ihrisko MŠ v Píle.

2. Touto zmluvou sa dodávateľ zaväzuje dodať objednávateľovi tovar podľa špecifikácie uvedenej v 

ponuke v rámci VO, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za dodaný tovar dohodnutú 

cenu a tovar prevziať.

Čl. II
Cena za dodanie tovaru

1. Na základe víťaznej ponuky z VO zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za dodaný tovar sumu 

vo výške 8 952,00 s DPH

2. V tejto  sume sú  na  základe  dohody zmluvných strán  zahrnuté  náklady na  dopravu tovaru  k 

objednávateľovi.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná.

4. Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie diela, podľa bodu 1 tohto článku 

do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr  do 30 dní odo dňa dodania 

tovaru.

6. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa.

Čl. III
Termín plnenia 

1. Dodávateľ je povinný dodať tovar do 60 dní od podpisu tejto zmluvy.
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Čl. IV
Odovzdanie tovaru

1. Dodávateľ včas oznámi objednávateľovi termín dodania.  O odovzdaní a prevzatí hracích prvkov 

spíšu zmluvné strany preberací protokol.

Čl. V
Zodpovednosť za vady diela a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa noriem vzťahujúcich sa 

na  predmet  plnenia,  dohodnutých  zmluvných  podmienok,  a  že  počas  záručnej  doby  bude 

spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení a 

to písomnou formou.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád do 15 dní od uplatnenia oprávnenej 

reklamácie objednávateľa a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne.

Čl. VI
Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká dodaním tovaru objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení 

tejto zmluvy objednávateľom dodávateľovi.

Čl. VII
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť 

v zmysle zákona.

2. Zmluva  môže  byť  zmenená  len  vo  forme  písomných  dodatkov,  podpísaných  oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán.

3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia 

Obchodného zákonníka.

4. Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

V Píle dňa   .  .  2018
Objednávateľ Zhotoviteľ


