RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO č.26/2014
(na výrobu a montáž nábytku)
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom
znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Zmluva“)

I.
Zmluvné strany
1.1 Zhotoviteľ:
Obchodné meno
Sídlo
IČO
DIČ
IČ DPH
Zapísaná

:
:
:
:
:
:

Konajúci
bankové spojenie
číslo účtu
mobil

:
:
:
:

M - INTERIÉR, spol. s r.o.
Pažítkova 3, Bratislava 821 01
36 565 008
2021903169
SK 2021903169
v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 66608/B
Ing. Martin Mikula, konateľ
Tatra Banka a.s.
2624838740/1100
0903 749 999
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

a
1.2 Objednávateľ:
Obchodné meno
Sídlo
IČO
DIČ

:
:
:
:

Konajúci
bankové spojenie
číslo účtu

:
:
:

Dom tretieho veku
Polereckého 2, 851 04 Bratislava - Petržalka
30 842 344
2020914280
nie je platca DPH
prostredníctvom riaditeľky Mgr. Daniely Palúchovej, MPH
ČSOB a.s., Bratislava
25838723/7500
(ďalej len „Objednávateľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „Zmluvné strany“ a každá z nich
samostatne ako „Zmluvná strana“)
II.
Úvodné ustanovenia
2.1.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je podnikateľom existujúcim v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov SR, odborne spôsobilým a plne oprávneným na zhotovenie diela
v zmysle tejto Zmluvy, t.j. výrobu a montáž nábytku podľa požiadaviek Objednávateľa
definovaných v tejto Zmluve (CPV kód 39100000-3 Nábytok), ako aj na plnenie
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ostatných povinností podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak všeobecne záväzné právne
predpisy SR vyžadujú na zhotovenie diela v zmysle tejto zmluvy, t.j. výrobu a montáž
nábytku osobitné povolenia, resp. oprávnenia, Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy
vyhlasuje, že nimi disponuje.

2.2

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať (i) všetky všeobecne záväzné právne predpisy
vzťahujúce sa na vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy, (ii) ustanovenia a podmienky
stanovené v tejto Zmluve a jej jednotlivých prílohách a (iii) príslušné slovenské,
európske a medzinárodné technické normy.
III.
Predmet Zmluvy

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Predmetom tejto Zmluvy je:
3.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Objednávateľovi dielo v nasledovnom rozsahu:
výroba, dodanie a montáž nábytku, ktorého rámcová vecná (vrátane
obrazovej časti) a cenová špecifikácia je obsiahnutá v prílohe č. 1 tejto Zmluvy
(ďalej len „Dielo“ alebo „Nábytok“), a to na základe jednotlivých objednávok
Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo na vlastné náklady
a vlastné nebezpečenstvo, za podmienok tejto Zmluvy; a súčasne
3.1.2. záväzok Objednávateľa protokolárne prevziať Dielo a uhradiť Zhotoviteľovi
cenu za Dielo, ktorej výška je uvedená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, a to všetko
za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Objednávateľ je oprávnený počas trvania tejto Zmluvy priebežne objednávať Nábytok
od Zhotoviteľa, a to v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve. Zhotoviteľ sa
zaväzuje zhotoviť Nábytok Objednávateľovi vždy na základe predchádzajúcej
písomnej objednávky Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do šiestich (6) týždňov
plynúcich odo dňa zadania objednávky Objednávateľa Zhotoviteľovi, ak v konkrétnej
objednávke Objednávateľa nebude určená iná lehota.
Zmluvné strany berú na vedomie a sa dohodli, že maximálna úhrnná cena za
zhotovenie Diela v zmysle tejto Zmluvy Zhotoviteľom Objednávateľovi je 10.000,- Eur
(slovom: desaťtisíc Eur) s DPH (ďalej len „Finančný limit“).
Pre odstránenie právnych pochybností za písomnú objednávku Objednávateľa na
účely tejto Zmluvy sa bude považovať aj objednávka zaslaná emailom na
nasledujúcu emailovú adresu Zhotoviteľa mikula@minterier.sk.
Miestom dodania (odovzdania) Objednávateľom objednávaného Diela, príslušného
Nábytku, bude miesto sídla Objednávateľa, ak v písomnej objednávke Objednávateľa
nebude výslovne uvedené inak.
Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy riadiť sa pokynmi Objednávateľa.
Dojednaním podľa tohto bodu Zmluvy nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa upozorniť
Objednávateľa na nesprávne pokyny.
Zmluvné strany sa dohodli, že po splnení každej objednávky Objednávateľa voči
Zhotoviteľovi v zmysle tejto Zmluvy, je povinnosťou Zhotoviteľa upratať a vypratať
miesto dodania (plnenia), napr. odstrániť nepotrebný materiál, pracovné pomôcky,
atď.
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IV.
Cena a platobné podmienky
Protokolárne odovzdanie a prevzatie Diela
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že cena jednotlivého Nábytku špecifikovaného
v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, ktorý bude Objednávateľom postupne počas trvania tejto
Zmluvy objednávaný po podpise tejto Zmluvy, a ktorý bude následne Zhotoviteľom
Objednávateľovi fakturovaný, bude zodpovedať jednotkovým cenám, ako aj cenám
s DPH uvedeným v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ výslovne potvrdzuje, že jednotkové ceny za Nábytok špecifikovaný
v prílohe č. 1 tejto Zmluvy (i) sú konečné a pevné, vrátane DPH a Zhotoviteľ k nim nie
je oprávnený účtovať žiadne ďalšie príplatky ani poplatky, (ii) zahŕňajú aj cenu za
dopravenie Nábytku na miesto dodania (odovzdania) Diela dojednaného v zmysle
tejto Zmluvy, (iii) boli určené podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
Zhotoviteľ bude Objednávateľovi fakturovať vždy len cenu skutočne Objednávateľom
objednaného a protokolárne prevzatého Diela od Zhotoviteľa bez akýchkoľvek vád
a nedorobkov v zmysle podmienok tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo, ak nebolo
zhotovené riadne, resp. vykazuje vady a nedorobky. Dielo sa považuje za riadne
zhotovené, ak (i) bolo zrealizované bez vád a nedorobkov a (ii) spĺňa vlastnosti
stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, touto Zmluvou, prílohami
zmluvy, STN a inými normami, ktoré môžu byť k Dielu uplatnené. Pre účely vylúčenia
pochybností, v prípade kumulatívneho splnenia podmienok podľa tohto bodu Zmluvy,
môžu Zmluvné strany pristúpiť k protokolárnemu odovzdaniu a prevzatiu Diela
v zmysle tejto Zmluvy.
Príslušný Nábytok sa považuje podľa tejto Zmluvy za protokolárne odovzdaný a
prevzatý, ak bol Zhotoviteľom odovzdaný Objednávateľovi bez akýchkoľvek vád
a nedorobkov a Objednávateľom prevzatý od Zhotoviteľa na základe písomného
preberacieho protokolu, ktorý je podpísaný oboma Zmluvnými stranami (ďalej len
„Preberací protokol“). Zmluvné strany sa dohodli, že dňom podpisu Preberacieho
protokolu sa Dielo, t.j. príslušný Nábytok považuje za zhotovený,
zmontovaný, odovzdaný Zhotoviteľom Objednávateľovi a prevzatý Objednávateľom
od Zhotoviteľa.
Zhotoviteľ je oprávnený a zároveň povinný vystaviť a doručiť Objednávateľovi
príslušnú faktúru najskôr v deň, avšak najneskôr do piatich (5) dní plynúcich odo dňa
odovzdania a prevzatia príslušného Nábytku Zhotoviteľom Objednávateľovi na
základe Preberacieho protokolu (ďalej len „Faktúra“). Prílohou každej Faktúry aj
Preberacieho protokolu musí byť aj fotokópia objednávky Objednávateľa, resp.
vytlačený email s objednávkou Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť
Faktúru až po podpise Preberacieho protokolu.
Zhotoviteľ nie je oprávnený vyžadovať od Objednávateľa zaplatenie žiadnych
zálohových platieb, resp. akýchkoľvek finančných preddavkov a cena akéhokoľvek
a všetkého zhotoveného Diela bude uhrádzaná Objednávateľom Zhotoviteľovi na
základe Faktúry vystavenej Zhotoviteľom až po skutočnom protokolárnom odovzdaní
a prevzatí Diela, t.j. príslušného Nábytku v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, t.z. na
základe Preberacieho protokolu.
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Splatnosť každej Faktúry je 14 (slovom: štrnásť) dní plynúcich odo dňa doručenia
Faktúry Objednávateľovi, pričom akékoľvek a všetky platby podľa tejto Zmluvy budú
uskutočňované bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa, ktorý je uvedený na
titulnej strane tejto Zmluvy.
4.9.
Každá Faktúra vystavená podľa tejto Zmluvy musí spĺňať obsahové a formálne
náležitosti stanovené príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR
najmä, ale nie výlučne zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov a zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov. V prípade, ak ktorákoľvek Faktúra nebude spĺňať požadované náležitosti,
resp. bude obsahovať neúplné a/alebo nesprávne údaje, je Zhotoviteľ oprávnený
predmetnú Faktúru vrátiť Objednávateľovi, v dôsledku čoho prestáva plynúť lehota
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť až doručením úplnej a správne
vystavenej Faktúry Zhotoviteľovi v zmysle tejto Zmluvy a všeobecne záväzných
platných a účinných predpisov SR.
4.10. Zmluvné strany sa zaväzujú pri uchovávaní Faktúr zaručiť vierohodnosť pôvodu,
neporušenosť obsahu a čitateľnosť Faktúry po celú dobu úschovy.
4.8.

V.
Čas plnenia
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie plynúce odo dňa účinnosti tejto
Zmluvy najneskôr do 31.12.2015 alebo do dňa vyčerpania Finančného limitu
dojednaného v tejto Zmluve, ak táto skutočnosť nastane skôr.
Táto Zmluva zaniká uplynutím času, na ktorý bola dojednaná.
Pred uplynutím času, na ktorý bola Zmluva dojednaná, môže Zmluvu ukončiť
ktorákoľvek zo Zmluvných strán písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu s tým,
že výpovedná lehota je jeden (1) mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane.
Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Zmluvných strán na ukončenie zmluvy
dohodou, resp. odstúpenie od zmluvy podľa ust. § 344 a nasl. Obchodného
zákonníka.
Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak:
5.4.1. je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojej povinnosti podľa tejto Zmluvy viac
ako desať (10) dní po doručení písomnej výzvy Objednávateľa na riadne
plnenie zmluvnej povinnosti a odstránenie stavu porušovania Zmluvy
Zhotoviteľovi;
5.4.2. v rozpočte Objednávateľa nie je dostatok finančných prostriedkov určených na
vykonanie ďalšej objednávky v zmysle tejto Zmluvy, a to aj v čase pred
vyčerpaním Finančného limitu dojednaného v tejto Zmluve.
Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak je
Objednávateľ v omeškaní s plnením peňažných záväzkov podľa tejto Zmluvy viac ako
tridsať (30) dní po doručení písomnej výzvy Zhotoviteľa na uhradenie omeškaných
platieb podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi.
Písomné odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej
Zmluvnej strane. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia tejto
Zmluvy o náhrade škody, voľbe práva, voľbe právnych predpisov, riešení sporov
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5.7.

medzi Zmluvnými stranami, ani iné ustanovenia, z ktorých obsahu alebo povahy
vyplýva, že majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
Odstúpením od Zmluvy nie je dotknutý nárok žiadnej zo Zmluvných strán na náhradu
škody v celom rozsahu.
VI.
Záruka a zodpovednosť za vady Diela
Vlastníctvo Diela

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo, príslušný Nábytok, v okamihu, keď
prechádza nebezpečenstvo škody na Diele, príslušnom Nábytku, na Objednávateľa
(t.j. v čase protokolárneho odovzdania Diela, príslušného Nábytku, Objednávateľovi),
aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúce
zo záruky za akosť Diela, príslušného Nábytku, tým nie sú dotknuté.
Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy preberá záruku za akosť ním Objednávateľovi
zhotovovaného Diela, príslušného Nábytku, a to v trvaní tridsaťšesť (36) mesiacov
(ďalej len „Záručná doba“).
Záručná doba začína plynúť vždy dňom podpísania Preberacieho protokolu k Dielu,
príslušnému Nábytku. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ
nemôže užívať Dielo, príslušný Nábytok pre jeho vady, za ktoré zodpovedá
Zhotoviteľ.
Nároky Objednávateľa z vád Zhotoviteľom zhotovovaného Diela, príslušného
Nábytku, upravuje v plnom rozsahu Obchodný zákonník.
Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu uplatnenú Objednávateľom bezodkladne
maximálne do štrnásť (14) dní plynúcich odo dňa uplatnenia vady. V prípade sporu
rozhodne príslušný súd. Pokiaľ by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne
vysokými nákladmi a vada by nebránila užívaniu Diela, Zmluvné strany sa môžu
dohodnúť na primeranej zľave z ceny Diela.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ neodstráni vady, resp. nedorobky Diela,
príslušného Nábytku, bezodkladne maximálne do štrnásť (14) dní plynúcich odo dňa
uplatnenia vady Objednávateľom, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur (sto Eur) za každý deň omeškania. Zmluvnými
pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
Pre odstránenie právnych pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak
budú na Diele, príslušnom Nábytku, zhotovenom Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy
zistené odstrániteľné vady, do doby odstránenia týchto vád nie je Objednávateľ
povinný platiť časť fakturovanej ceny (za predpokladu, že vady boli zistené pred
úhradou príslušnej Faktúry), ktorá by zodpovedala jeho nároku na zľavu z ceny, ak by
vady neboli odstránené.
Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníctvo k Dielu, príslušnému Nábytku,
Objednávateľ nadobúda dňom podpisu Preberacieho protokolu v súlade
s podmienkami dojednanými v tejto Zmluve.
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VII.
Záverečné ustanovenia
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.
7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

7.9.

Táto Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch s povahou originálu, pričom po
2 (dvoch) rovnopisoch obdrží po podpise každá zo Zmluvných strán.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že osoba podpisujúca za neho túto Zmluvu je plne oprávnená
konať a podpisovať v mene Zhotoviteľa ku dňu podpisu tejto Zmluvy.
Táto Zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor Zmluvných strán o predmete tejto
Zmluvy a v celom rozsahu nahrádza akékoľvek a všetky predchádzajúce ústne
a/alebo písomné dohody Zmluvných strán o predmete tejto Zmluvy.
Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluva je jasná, zrozumiteľná a uzatvárajú ju
dobrovoľne a na znak súhlasu ju podpísali.
Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek komunikácia medzi Zmluvnými stranami
bude uskutočňovaná zásadne písomne alebo spôsobom dohodnutým touto Zmluvou
(napr. emailom v prípade objednávok Objednávateľa). Správy budú osobne doručené
alebo zaslané poštou doporučeným listom s doručenkou na adresu Zmluvných strán,
ktoré sú uvedené na titulnej strane tejto Zmluvy, ak nie je v tejto Zmluve v jednotlivom
prípade dohodnuté inak. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ak si adresát
zásielku neprevezme z akéhokoľvek dôvodu, táto sa považuje za doručenú v deň
vrátenia zásielky odosielateľovi.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je príloha č. 1: Vecná a cenová špecifikácia
Diela (Nábytku).
Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy sa budú
riešiť v rámci mimosúdneho konania. Ak nedôjde ku zmieru, rozhodne o všetkých
sporoch vecne a miestne príslušný všeobecný súd.
Právne vzťahy výslovne neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími platnými a účinnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi SR.
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim pod dni jej zverejnenia na webovom sídle
Objednávateľa.

Bratislava, dňa 26.11.2014

Bratislava, dňa 26.11.2014

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

____________________________
M - INTERIÉR, spol. s r.o.
Ing. Martin Mikula
konateľ

________________________
Dom tretieho veku
Mgr. Daniela Palúchová, MPH
riaditeľka
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Príloha č. 1

Názov

M.J.

Množstvo Cena za M.J.
bez DPH v Eur

DPH

Cena za

20%

M.J.
s DPH v Eur

v Eur
Názov a druh tovaru
Šatníková skriňa - materiál buk, hrúbka materiálov
18mm, pánty s tlmením, hrana 2mm ABS, bez
zadného chrbátu, úchytky v striebornej farbe,
pojazdy na šuflíky guličkový plnovýsuv s tlmením,
vešiakové tyče chrómové, zámok na skrinku,
presné rozmery sú v obrázkovej časti.
Vstavaná skriňa - materiál buk, hrúbka materiálov
18mm, pánty s tlmením, hrana 2mm ABS, bez
zadného chrbátu, úchytky v striebornej farbe,
pojazdy na šuflíky guličkový plnovýsuv s tlmením,
vešiakové tyče chrómové, zámok na skrinku,
presné rozmery sú v obrázkovej časti
Kuchyňa 1 (viď vizuál) - materiál buk, hrúbka
materiálov 18mm, pánty s tlmením, hrana 2mm
ABS, sokel buk,šuflíky s doťah a pevným dnom o
hrúbke materiálu 12mm, presné rozmery sú zadané
v obrázkovej časti
Recepčný pult - materiál buk v kombinácií s
matným nástrekom, matný nástrek bude z prednej
časti recepcie do výšky pultu (vizuál obsahuje
bukove prevedenie), hrúbka materiálov 18mm, pláty
stolov a pultu 25mm,pánty s tlmením, hrana 2mm
ABS, sokel buk, kontajner a šuflíky pojazdy s
tlmením, sklenená časť 10mm číre sklo- sklo bude
po celej časti recepcie t.j. ľavá strana, stred a pravá
strana (vizuál obsahuje iba strednú časť), presné
rozmery sú v obrázkovej časti.
Spolu v EUR s DPH:*

Cena spolu
s DPH v EUR

ks

1

778,33

155,66

934,-

934,-

ks

1

1200,-

240,-

1440,-

1440,-

ks

1

1202,-

240,4

1442,4

1442,4

ks

1

3466,66

693,33

4160,-

4160,-

7976,4
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