Zmluva o dielo
Uzavretá podľa § 563 a nasl. Obchodného zákonníka
Medzi

Objednávateľ: TROJLÍSTOK – centrum sociálnych služieb
Sídlo:
Riadok 8
Zastúpený:
Ing. Anton Machola, riaditeľ
IČO:
00647802
DIČ:
2020586425
Banka :
Štátna pokladnica
IBAN :
SK74 8180 0000 0070 0048 5257
(ďalej v texte Zmluvy len ako „Objednávateľ“ )
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Banka:
IBAN:
Zapísany v registri:
(ďalej v texte zmluvy len ako „Zhotoviteľ“)

I.Predmet plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať a nakonfigurovať (zhotoviť) pre objednávateľa
v zmysle ponuky ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy:
„Dodávka a montáž elektronického protipožiarneho systému podľa výkazu výmer na
zákazku:“ ELEKTRO POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - EPS, CSS Trojlístok, Ružomberok“
2. Uvedený komplet bude dodaný podľa ponuky spracovanej na základe opisu
predmetu zákazky v ponukovom konaní.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na vlastnú zodpovednosť.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevádzať práce na vlastné riziko.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje škody spôsobené pri prácach nahradiť objednávateľovi.
6. Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť v súlade s touto
zmluvou.
II .Cena
1. Zhotoviteľ zhotoví celé dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy.
Dohodnutá zmluvná cena na zhotovenie diela je stanovená v podrobnom opise
predmetu zákazky, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

Cena bez DPH
DPH 20%
Cena celkom s DPH

=0€
=0€
=0€

Vlastnícke právo prechádza na objednávateľa úplným zaplatením ceny diela
III . Čas plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v dohodnutom čase a odovzdá objednávateľovi.
Termín zahájenia prác : minimálne 28 dní pred požadovaných termínom dokončenia
diela.
Termín dokončenia prác: do 30. dní od podpisu zmluvy
2. Súhrnný rozpočet vrátanie počtu všetkých komponentov dodávky sú prílohou tejto
zmluvy.
3. V prípade, že dodávateľ nebude môcť zahájiť práce v dohodnutom termíne z dôvodu
stavebnej nepripravenosti či z iných dôvodov nezavinených zhotoviteľom, posúva sa
termín ukončenia o preukázateľné vzniknuté predĺženie.
IV. Miesto zhotovenia diela
CSS Trojlístok, Riadok 8, Ružomberok
V. Záručná doba
1. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu tejto
zmluvy alebo poškodením predmetu zmluvy objednávateľom.
3. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť
v lehote 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
VI. Platobné podmienky
1. Zhotoviteľovi sa neposkytne žiadny preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať
formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr .
2. Obidve strany sa dohodli na týchto platobných podmienkach:

a) Po prevedení predmetných prác ( inštalácia nového systému vrátane rozvedení
kabeláže, konfigurácie, test a zaškolenie personálu, vystaví zhotoviteľ daňový
doklad zo splatnosťou 30 dní.
VII. Záväzky objednávateľa podmieňujúce plnenie zhotoviteľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť prístupy k jednotlivým oddeleniam.
VIII. Odovzdanie a prebratie diela
1. Po zhotovení diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa ústne vopred na jeho odovzdanie
a prevzatie v mieste plnenia.
2. Vady diela zrejmé už pri jeho preberaní musí objednávateľ reklamovať už pri jeho
prevzatí.

IX. Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli na týchto pokutách a sankciách:
1. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry si môže zhotoviteľ uplatniť
úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
2. Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávisle
od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú
možno vymáhať samostatne.
3. V prípade nedodržania termínu ukončenia zhotoviteľ uhradí objednávateľovi úroky
z omeškania vo výške 0,05% z celkovej sumy za každý deň omeškania.
X. Povinnosti zhotoviteľa
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy, vrátane dodania
potrebného montážneho materiálu.
2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú
k odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.
3. Dodržiavať bezpečnostno-technické predpisy, predpisy PO a ochrany zdravia pri
práci.
XI. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva vzniká dohodou o celom jej obsahu.
2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov
dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
3. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia
Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o diele, a ostatné všeobecné záväzné
predpisy platné v Slovenskej republike.
4. Zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží objednávateľ
a jedno zhotoviteľ.
5. Zmluva nadobúda účinnosť podpisom oboch strán.

V Ružomberku :
dňa: .......................................

dňa...........................................

Ing. Anton Machola, riaditeľ

……………………………….

Objednávateľ

Zhotoviteľ

