
1. Objednávateľ:
Adresa:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Tel:

2. Zhotoviteľ:
Adresa:
Zastúpený:

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:

Zmluva o dielo
(§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

Čl. l
Zmluvné strany

Obec Čaňa
Obecný úrad Čaňa, Osloboditel'ov 22, 04414 Čaňa
Michal Rečka, starosta obce
00324060
2021235887
055/6999206

FJM Group, s.r.o.
Kobyly 117,08622
Mgr. Martin Molčan
Ing. Július Fedáš
44560176
2022765602
VUB a.s., pobočka Bardejov
2797946651 /0200
0918632891

Čl. II
Predmet zmluvy

1. Obstaranie vybavenia - Nákup exteriérového vybavenia pre projekt s názvom
"Výstavba Komunitného centra v obci Čaňa".

2. Rozsah predmetu zmluvy je špecifikovaný v prílohe č.l tejto zmluvy, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Čl. III
Predmet plnenia

1. Položky:
podľa predloženého rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet diela a odovzdať ho objednávateľovi v rozsahu
a množstve vymedzenom touto zmluvou. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať
a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu.

3. Záväzok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom ajeho
prevzatím objednávateľom.
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Čl. IV
Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite
vymedzenej v čl. III tejto zmluvy v termíne: max. do 12 mesiacov od podpisu zmluvy
o NFP, čas dodávky môže byť aj kratší a prispôsobený podľa požiadaviek
objednávateľa.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu.

Čl. V
Cena

1. Cena za vyhotovenie diela v zmysle predmetu zmluvy je určená v zmysle výsledkov
vyhodnotenia verejnej súťaže, v sume 10 980,00€. NIE SME PLATCAMI DPH!

Čl. VI
Platobné podmienky

2. Cena za zhotovenie diela bude uhrádzaná zo strany objednávateľa na základe faktúr
predložených zhotoviteľom. Faktúry predložené zhotoviteľom budú obsahovať
nasledovné údaje:
Označenie oprávnenej osoby, adresa, IČO, DIČ, sídlo firmy
Číslo faktúry
Deň odoslania, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia
Označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
Fakturovanú cenu
Označenie osoby, ktorá faktúru vystavila
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby
Prílohu (zápis o odovzdaní a prevzatí diela).

3. Lehota splatnosti faktúr je 90 dní od jej doručenia objednávateľovi.

4. V prípade, že platobný doklad nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto zmluve,
objednávateľ má právo vrátiť ho zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie.
V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne
plynúť doručením opraveného platobného dokladu objednávateľovi.

Čl. VII
Zodpovednosť za vady

1. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564
Obchodného zákonníka.
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Čl. VIII
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že uzavretie zmluvy je
nepredstierateľným prejavom ich vôle, že zmluvu nepodpísali pod nátlakom, a že s jej
obsahom súhlasia.

2. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých po jednom obdržia objednávateľ aj
zhotoviteľ.

zhotoviteľ objednávateľ
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ROZPOČET

Výstavba Komunitného centra v obci Čaňa

Časť: Nákup exteriérového vybavenia

Objednávater: Obec taňa

Zhotoviteľ:
Spracoval: Martin Molčan

P.t
Popis MJ

Množstvo Cena
Cena celkom

celkom jednotková

1 2 3 4 6 8

Stôl na stolný tenis - exteriér. Dve dosky
1520x137Ox50mm , podstavec stolu je

l 1044 1044,00pozinkovaná konštrukcia, Súčasťou dodávky
l. stolu je celokovová sieťka. ks

lavička. Rozmery: 120"55"70 cm. Materiál:
4 240 960,00

2. drevo, galvanizovaná ocer s popraškovaním. ks

Materiál: galvanizovaná oceľ s popraškovaním,
4 114 456,00

3. drevo. ks

Exteriérová fitnes zostava STEPPER,MiniSki,
Pull Down Challenger, Sit Up,Health Walker, 1 8520 8520,00
Waist Twister,leg Stretch,Power Push, Parallel
RailsMateriál: celokovová masfvna oceľová

4. konštrukcla, ks

Cena s DPH 1:0980,00
NIE SME PLATCAMI DPH!


