
ENERCOM s.r.o.

Dodávateľ: Prijatý doklad č.:

ENERCOM s.r.o.
Novozámocká 102 Odberateľ: IČO:

949 05 Nitra

IČO: 44658591 Základná škola s mateskou školou J. Kossányiho s VJM

DIČ: 2022807369 Školská 22
IČ DPH: SK2022807369 946 57 Svätý Peter

Telefón: +421 850 700 770

E-mail: info@ihriska.eu

www.ihriska-bonita.sk

Tel.: 035/7694071

Objednávka č.: JV27122016/1 Konečný príjemca:

Forma úhrady: Príkazom
Dátum zápisu:

Označenie dodávky Množstvo J.cena EUR Celkom

1585,00 14% 1635,72

377,00 452,40

679,00 14% 700,73

188,00 225,60

490,00 14% 505,68

113,00 135,60

Súčet položiek 3655,73

SPOLU NA ÚHRADU

Ekonomický a informačný systém POHODA 

Objednávka

PY-630K-10: Montáž

PY-630K-10: Lanová pyramída 3m (v.p. 1 

m) so 6-minapínacími zámkami

1 1363,10

3046,00 609,20

3655,73

POTVRDENIE PRIJATIA OBJEDNÁVKY

IČ DPH:

37861166

DIČ: 2021607808

Zľava Cena

Objednávateľ potvrdzuje, že miesto realizácie je dostupné pre menšie zemný techniku (napr. pásový minibager,

kolesový viacúčelový nakladač typu UNC pod.).

-osazení, ukotvenie prvku do pripravených základov

- Betonáž základov prvku

V cene montáže nie je obsiahnuté:

-prípadne terénne úpravy

-úprava povrchu (dopadové plochy) podľa STN EN 1177

-odvoz a uloženie vykopanej zeminy

zs.vjm@zssvpeter.edu.sk

Doprava ZDARMA

V cene montáže herného prvku je obsiahnuté:

-montáž prvku na mieste realizácie

%DPH

-výkopové práce pre kotvenie prvku

DPH

 20,00 75,40377,00

 20,00 272,62

KO-072K-10: Kolotoč na státie s dvoma 

kruhmi

1 583,94  20,00 116,79

1

37,60

BK-001K-10: Basketbalový kôš nízky 1 421,40  20,00 84,28

BK-001K-10: Montáž 1 113,00  20,00 22,60

27.12.2016

KO-072K-10: Montáž 1 188,00  20,00

mailto:zs.vjm@zssvpeter.edu.sk


Označenie dodávky Množstvo J.cena EUR Celkom

Vystavil: Mgr. Patrícia Mareková

info@ihriska.eu

Prevzal: Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA 

V prípade, že od tejto zmluvy odstúpil Objednávateľ bez toho, aby Zhotoviteľ porušil akékoľvek dojednanie v

objednávke, je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny diela bez

Strana 2dokladu

Zľava

DPH.

V prípade, že v deň príjazdu bude Zhotoviteľom na mieste realizácie diela zistené, že i napriek predchádzajúcemu

písomnému upozorneniu nie je dané miesto spôsobilé pre zhotovenie diela podľa tejto zmluvy, má Zhotoviteľ právo

čím Objednávateľ súhlasí.

V prípade, že Objednávateľ poruší svoj záväzok zaplatiť dodanie diela vo vopred dohodnutom termíne, je povinný

zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý i začatý deň omeškania.

tak nie je, Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi výkres inžinierskych sietí a umiestnenie herných prvkov bude

prispôsobené tak, aby sa zamedzilo kontaktu s nimi. V prípade, že túto informáciu Objednávateľ Zhotoviteľovi

neposkytne pred začatím výkopových prác, je Objednávateľ plne zodpovedný za všetky škody na majetku a zdraví

spôsobené vplyvom neinformovanosti o výskyte inžinierskych sietí v mieste realizácie.

Objednávateľ zaistí na svoje náklady odvoz a uloženie vykopaného materiálu.

Splatnosť faktúry je 14 dní.

Objednávateľ potvrdzuje, že pred montážou prvku vyčistí pozemok od ostrých predmetov a zarovná budúce plochu

detského ihriska k vytvoreniu dopadové plochy pre jednotlivé prvky v zmysle STN EN 1177.

Objednávateľ prehlasuje, že na mieste realizácie predmetu diela nevedú žiadne inžinierske siete. V prípade, že to

požadovať od Objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 150,- € a to i opakovane za každé jednotlivé porušenie, s

Cena %DPH DPH


