ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
1. Zmluvné strany
1.1 Zhotoviteľ:

Actual, spol. s r.o.
Kašmírska 21
821 0č Bratislava
Bankové spojenie: Tatrabanka
č. účtu: SK31 1100 0000 0026 2676 8870
IČO: 35929596
DIČ: 202199308
zastúpený: Jana Krulíková Gottierová

1.2 Objednávateľ:

Spojená škola
Tokajícka 24
821 03 Bratislava
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. účtu: SK21 8180 0000 0070 0047 3504
DIČ: 2022233719
IČO: 30866499
zastúpený: RNDr. Miroslav Marušic

2. Predmet zmluvy
2.1 Predmetom zmluvy je dodávka a montáž kancelárskych stolov, kontajnerov, skriňového nábytku,
políc, regálov, vešiakových stien a mini kuchynky v rozsahu cenovej ponuky zo dňa 29.5.2017. Cenová
ponuka tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
2.2 Technická špecifikácia nábytku je súčasťou cenovej ponuky a tiež dokumentácie priloženej k nábytku.
Nábytok je určený pre kancelárske použitie v interiéri. Ide o nábytok vyrobený z laminovanej
drevotrieskovej dosky.

3. Termíny a miesto plnenia
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia zmluvy v termíne od 7.8.2017
do 18.8.2017 .
3.2 Montáž kancelárskeho nábytku v rozsahu bodu 2.1 tejto zmluvy bude vykonaná v miestnostiach č.
233 a č. 231 v pavilóne B školského areálu Spojenej školy na Tokajíckej ul. č. 24 v Bratislave. Za
zameranie je zodpovedný zhotoviteľ. Objednávateľ sa pritom zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi
spolupôsobenie, spočívajúce najmä v sprístupnení priestorov a poskytnutí takých podmienok, ktoré
nebránia vykonaniu diela.

4. Cena a platobné podmienky
4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – dodávka a montáž nábytku je stanovená dohodou
zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. nasledovne:
Cena predmetu diela :
DPH 20 % :
Cena spolu :
slovom:

3939,17 Eur
787,83 Eur
4727,00 Eur
---štyritisícsedemstodvadsaťsedem--- Eur.

4.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na poskytnutí zálohy vo výške –2500,--Eur (slovom–dvetisíc–
eur). Táto bude poskytnutá na základe zálohovej faktúry zhotoviteľa v čase jej splatnosti.
4.3 Podkladom pre úhradu celkovej ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu
zmluvy. Faktúra bude splatná do 7 dní od jej odoslania objednávateľovi.
5. Zodpovednosť za vady a záruka
5.1 Zhotoviteľ zodpovedá, že dielo bude zhotovené podľa tejto zmluvy bez závad.
5.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
5.3 Za závady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ v rámci záručných podmienok.
Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré vzniknú nesprávnym používaním, skladovaním alebo iným
nesprávnym manipulovaním, na ktoré nebol nábytok určený.
5.4 Pri používaní nábytku treba dbať najmä na maximálnu nosnosť (stoličky, police), mechanickú odolnosť
povrchov (stolové dosky, látkové poťahy) a správnu údržbu. Nábytok nesmie byť vystavený vlhku,
vysokým teplotám, mrazu a látkam, ktoré narušujú povrchy nábytku.
5.5 Informácie o správnom použití nábytku budú uvedené na dokumentácii, ktorá je súčasťou dodávky
nábytku.
5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje bezplatne odstrániť oprávnené reklamácie (závady diela) bez zbytočného
odkladu, najneskôr však v lehote do 30 dní od písomného uplatnenia reklamácie.

6. Zmluvné pokuty
6.1 Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu
vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
6.2 Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť
zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,0 5% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.
6.3 Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká zhotoviteľovi nárok na úhradu
vzniknutých nákladov.
6.4 Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, vzniká objednávateľovi nárok na úhradu
vzniknutých nákladov.

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 vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane 2 vyhotovenia.

V Bratislave dňa 19.6.2017

Objednávateľ

Zhotoviteľ

