Zmluva o dielo
uzavretá podľa ustanovenia § 534 až 565 Obchodného zákonníka č. 513 / 1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :
Obstarávateľ

Zhotoviteľ

:

:

Stredisko služieb školám a školským
zariadeniam Petržalka
Bohrova 1
851 01 Bratislava - Petržalka
V zastúpení : Ing. Milan Lezo
IČO : 31811485
Bankové spojenie : Prima banka a.s., Bratislava
IBAN: SK41 0900 0000 0051 1752 3131

Z&K s.r.o.
V zastúpení : Zuzana Nagyová
IČO : 35700017
DIČ : SK2020356294
Bankové spojenie:
IBAN: SK63 0900 0000 00063446 6363

čl. I.
Predmet zmluvy :
Predmetom zmluvy je dodávka a montáž kobercov do MŠ Vyšehradská 17
v Bratislave na ploche 619,9 m2.
čl. II.
Vykonanie diela :
1.
2.
3.
4.
5.

Miestom vykonania diela je objekt MŠ Vyšehradská 17, Bratislave.
Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo
v dojednanom čase, na dojednanom mieste a v zmysle platných STN.
Obstarávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.
Obstarávateľ môže odmietnuť prevziať predmetné dielo pre jeho vady, resp.
pri nesplnení dohodnutých podmienok.
Dielo bude vykonané v termíne od. 16.7.2018 do 27.7.2018.
.

čl. III.
Veci určené na vykonanie diela :
1.
2.

Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela a na ktorých obstaranie nie je
podľa zmluvy zaviazaný obstarávateľ, je povinný obstarať zhotoviteľ.
Obstarávateľ zabezpečí zhotoviteľovi prístup na zariadenie a dá k dispozícii
sociálne priestory pre jeho pracovníkov.
čl. IV.
Cena za dielo a úhrada:

1.
2.
3.
4.

Obstarávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu určenú dohodnutým
spôsobom v zmluve o dielo za prevzaté dielo.
Cena je dohodnutá v zmysle Zákona č. 18 / 1996 Z.z. o cenách, v zmysle
znenia neskorších predpisov.
Maximálna cena diela je stanovená podľa výkazu výmer na 9 962,69 Eur
vrátane DPH.
Konečná faktúra bude predložená obstarávateľovi po odovzdaní a prevzatí
diela s vecným a cenovým rozpisom.
čl. V.
Spôsob vykonania diela:

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Obstarávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
Kontrolu a preberanie prác sú oprávnení vykonať pracovníci Strediska služieb
školám a školským zariadeniam Petržalka..
Ak budú zistené prekážky týkajúce sa veci vykonania diela, je v záujme oboch
strán nájsť zodpovedné riešenie na ďalšie pokračovanie a ukončenie diela.
Naviac práce budú vykonané zhotoviteľom len na základe súhlasu
obstarávateľa a musia byť písomne odsúhlasené dodatkom k predmetnej
zmluve.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa čl. II vo vlastnom mene na vlastné
nebezpečenstvo a v zmysle platných predpisov a STN.
O vykonaných prácach bude viesť zhotoviteľ stavby stavebný denník, v ktorom
mu bude obstarávateľ potvrdzovať rozsah a postup vykonaných prác.
čl. VI.
Vykonanie diela a záruka:

1.

2.
3.
4.
5.

Predmet zmluvy o dielo bude splnený, ak zhotoviteľ splní svoju povinnosť
vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela
obstarávateľovi v dohodnutom mieste a čase.
Dielo je obstarávateľom prevzaté po jeho potvrdení na súpise vykonaných
prác a potvrdení protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
Na vykonané práce dáva zhotoviteľ záruku 5 rokov, záruka sa nevzťahuje na
mechanické poškodenie vykonaného diela.
Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené ním pri realizácii diela a tieto je
povinný v plnej miere odstrániť, alebo uhradiť.
Zhotoviteľ je povinný do 24 hodín nastúpiť na odstránenie závad, ktoré
obstarávateľ uplatní písomne, alebo telefonicky v zmysle záručnej doby.

čl. VII.
Platobné podmienky a sankcie:
1.
2.
3.
4.

Zhotoviteľ má nárok vykonať fakturáciu za vykonané dielo len po jeho prevzatí
obstarávateľom.
Obstarávateľ uhradí faktúru vystavenú zhotoviteľom do 30 dní od jej prevzatia.
Voči zhotoviteľovi môže byť uplatnená sankcia vo výške 100,- Eur, slovom sto
Eur za každý deň z omeškania ukončenia diela.
Voči obstarávateľovi môže byť uplatnená sankcia vo výške 100,- Eur, slovom
sto Eur za každý deň z omeškania termínu úhrady faktúry.
čl. VIII.
Záverečné ustanovenia:

1.
2.
3.
4.
5.

Ďalšie vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia Obchodným zákonníkom č.
513 / 1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
Pri nedodržaní podmienok zmluvy môže dať každá zo zmluvných strán
písomnú výpoveď s okamžitou platnosťou.
Každá zmena predmetnej zmluvy musí byť písomne potvrdená obidvoma
zmluvnými stranami.
Písomné vyhotovenie zmluvy o dielo obdrží 2x obstarávateľ a 2x zhotoviteľ.

V Bratislave, 22.6.2018

.......................................
obstarávateľ

...........................................
zhotoviteľ

