ZMLUVA O DIELO
č. 3/2014
uzatvorená podľa §536 a nasl. Obch. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
(ďalej len „zmluva“)
Čl.I
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:
Dom tretieho veku
Sídlo:
Polereckého 2, 851 04 Bratislava
Štat. zástupca:
Mgr. Daniela Palúchová, MPH, riaditeľka
IČO:
30 842 344
DIČ:
2020914280
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných: Mgr. Daniela Palúchová, MPH
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Mgr. Daniela Palúchová, MPH, mail: riaditel@dtv.sk, tel.: 0907 192 562

2. Zhotoviteľ:
MediaTech Central Europe, a. s.
Sídlo:
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Štat. zástupca:
Ing. Beatrix Tonkovičová, predseda predstavenstva
Obchodný register:
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 5405/B.
IČO:
35 772 581
DIČ:
2021488568
IČ DPH:
SK2021488568
Bank. spojenie:
Tatra banka a.s. Bratislava, číslo účtu: 2929859120 / 1100
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Mário Tonkovič, projektový manažér, 0907-890010
Čl. II
Úvodné ustanovenie
1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej
republiky. 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.
Čl. III
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je dodávka a inštalácia Internetových a telefónnych rozvodov – Štruktúrovaná kabeláž pre Dom tretieho
veku v rozsahu a sortimente podľa požiadaviek objednávateľa a v súlade s predloženou cenovou ponukou č. 201322217.zo
dňa 24.02.2014. Špecifikácia položiek je uvedená v Prílohe č.1 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa špecifikácie uvedenej
v Prílohe č. 1.
3. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy a uhradiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
Čl. IV
Doba a miesto vykonania diela
1. Predmet zmluvy bude zhotoviteľom ukončený a objednávateľovi odovzdaný najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti tejto
zmluvy.
2. Zhotoviteľ bude realizovať predmet zmluvy v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 hod. v priestoroch budovy Domu tretieho
veku, pričom presný termín zahájenia realizácie bude stanovený dohodou medzi obidvoma zmluvnými stranami následne po
oznámení objednávateľom o pripravenosti pracoviska k inštalácii predmetu zmluvy. Oznámenie o pripravenosti pracoviska
musí byť písomne doručené zhotoviteľovi najneskôr 7 dní pred samotnou realizáciou. Prípravou pracoviska sa rozumie:
- sprístupnenie priestoru inštalácie bez prekážok,
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- vyhotovenie 230V/16A prívodu so zásuvkou v mieste inštalácie skrinky pre zariadenia.
3. Predpokladaný termín zahájenia prác zhotoviteľom v budove Domu tretieho veku je najneskôr do desiatich dní odo dňa
účinnosti tejto zmluvy.
4. V prípade, že objednávateľ neodovzdá stavenisko v uvedenom termíne, ak nebudú písomne dohodnuté iné podmienky
a termíny, predlžuje sa termín odovzdania diela podľa bodu 1. čl. IV o rovnaký počet dní, počas ktorých trvalo omeškanie
objednávateľa.
Čl. V
Cena a platobné podmienky
1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl.II. tejto zmluvy je stanovená nasledovne:
Cena bez DPH:
19 618,65 EUR
DPH 20 %:
3 923,73 EUR
Cena s DPH:
23 542,38 EUR
(slovom: dvadsaťtritisícpäťstoštyridsaťdva eur a dvadsaťosem centov)
Cenová špecifikácia položiek je uvedená v prílohe č.1 tejto zmluvy.
2. Cena predmetu zmluvy nezahŕňa zhotovenie 230V rozvodu.
3. Cena za predmet zmluvy bude aktualizovaná a písomne odsúhlasená obidvoma zmluvnými stranami podľa skutočne
dodaného tovaru a nákladov spojených s realizáciou diela.
4. Ak v priebehu realizácie diela vznikne nevyhnutná potreba realizovať práce a dodať tovar naviac nešpecifikovaný
v predmete zmluvy a nezahrnutý v cene diela podľa čl. V bod 1, pričom tieto úpravy neboli predvídateľné v čase podpisu tejto
zmluvy, budú tieto úpravy vyšpecifikované v dodatku k tejto zmluve a doložené položkovitým rozpočtom zhotoviteľa. V prípade,
že zhotoviteľ vykoná práce naviac a dodá tovar bez písomného odsúhlasenia objednávateľa, objednávateľ ich nebude
akceptovať a objednávateľ nie je povinný za takéto práce naviac zhotoviteľovi zaplatiť.
5. Cena za predmet zmluvy bude uhradená objednávateľom na základe písomne odsúhlasených položiek podľa bodu 3. tohto
článku a vystavenej faktúry, ktorej splatnosť je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, resp. priebežne podľa dodávok
jednotlivých komponentov v zmysle Prílohy č.1.
6. Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť faktúru najneskôr do 2 pracovných dní po odovzdaní predmetu zmluvy na základe
odovzdávacieho protokolu za predpokladu, že predmet zmluvy bol zhotoviteľom riadne a včas zhotovený a objednávateľ ho
prevzal, pričom faktúru Zhotoviteľ doručí na adresu objednávateľa. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2
zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný priložiť k faktúre
písomný odovzdávací protokol o odovzdaní predmetu zmluvy potvrdený zástupcami obidvoch zmluvných strán.
7. 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.
8. Vlastníkom zhotovovaného diela je po celý čas jeho realizácie objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza zo
zhotoviteľa na objednávateľa momentom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela v zmysle tejto zmluvy.
Čl. VI
Povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi všetky podklady, doklady a súčinnosť potrebnú na vykonanie diela,
v primeraných lehotách na vyžiadanie zhotoviteľa tak, aby zhotoviteľ mohol riadne vykonávať všetky svoje činnosti podľa tejto
zmluvy, a to najmä:
a) pripravenie pracoviska – sprístupnenie predmetných miestností, vypratanie nábytku v mieste inštalácie
b) zabezpečí pre zhotoviteľa, ak to bude potrebné, uzamykateľnú miestnosť na skladovanie materiálu a potrebných
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pracovných prístrojov v dohodnutom mieste,
c) zabezpečí ochranu inštalovaných častí predmetu plnenia pred zásahom a vstupom nepovolaných osôb.
2. V prípade, že objednávateľ nesplní povinnosti podľa tohto článku zmluvy riadne a včas, nie je zhotoviteľ v omeškaní
s plneniami podľa tejto zmluvy po dobu, po ktorú je objednávateľ v omeškaní so splnením tohto svojho záväzku.
3. Objednávateľ po vzájomnej dohode umožní pracovníkom zhotoviteľa vstup do tých priestorov a tých pracovných miest, kde
bude realizovaný predmet zmluvy, a to na čas požadovaný zhotoviteľom vrátane doby mimo bežnú pracovnú dobu.
4. Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať po dodržaní podmienok stanovených touto zmluvou a zaplatiť zhotoviteľovi
cenu podľa článku V. tejto zmluvy na základe vystavenej faktúry. Cenu podľa článku V. sa zaväzuje objednávateľ uhradiť
v stanovených termínoch.
Čl. VII
Povinnosti zhotoviteľa
1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy v lehote dohodnutej v tejto zmluve.
3. Zhotoviteľ je oprávnený dodávať jednotlivé komponenty diela postupne.
4. Bezprostredne po realizácii predmetu zmluvy vyhotoví odovzdávací protokol o prevzatí predmetu zmluvy objednávateľom.
5. Zhotoviteľ po odovzdaní predmetu zmluvy objednávateľovi označí v odovzdávacom protokole prípadné zjavné vady, ktoré
bude dielo vykazovať aj s postupom ich riadneho odstránenia.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na odstránenie závad po písomnom nahlásení poruchy nastúpi v zmysle ustanovení samostatnej
zmluvy o servise a servisnej činnosti, ktorú uzatvorí s prevádzkovateľom diela do 30 dní odo dňa odovzdania predmetu
zmluvy. Týmto nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa odstrániť poruchy vzniknuté na predmete tejto Zmluvy o dielo v dobe pred
podpisom vyššie uvedenej zmluvy o servise a servisnej činnosti.
Čl. VIII
Záruky
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho dodania objednávateľovi, ako aj za vady, ktoré sa
vyskytnú po prevzatí predmetu zmluvy v záručnej dobe.
2. Záručná doba je 24 mesiacov a začne plynúť dňom odovzdania predmetu zmluvy.
3. Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa v záručnej dobe,
inak zaniknú.
4. Objednávateľ je povinný vady predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu po ich zistení oznámiť zhotoviteľovi písomne na jeho
vyššie uvedenú adresu, faxom: 02-4342 7777 alebo na e-mailovú adresu: servis@mediatech.sk.
5. V čase záruky budú bezplatne odstránené výrobné vady a vady materiálu. Po preskúmaní zhotoviteľom bude závada
odstránená výmenou alebo opravou. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo nenastúpiť na odstránenie vád predmetu zmluvy, pokiaľ
voči objednávateľovi bude zhotoviteľ viesť neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti za predpokladu, že predmet zmluvy bol
zhotovený riadne a včas a zhotoviteľovi vzniklo oprávnenie vystaviť faktúru.
6. Záruka sa neposkytuje v týchto prípadoch:
a) Zničenie alebo poškodenie predmetu zmluvy živelnou pohromou.
b) Poškodenie alebo zničenie predmetu zmluvy neodborným zásahom objednávateľa.
c) Poškodenie alebo zničenie predmetu zmluvy vplyvom poruchy iného zariadenia, ktoré je k predmetu záruky pripojené.
d) Nedodržanie podmienok na prevádzku zariadení stanovených výrobcom zariadení.
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Čl. IX
Zmluvné sankcie a pokuty
1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín odovzdania predmetu zmluvy podľa článku IV. bod 1 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa
úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, pričom zhotoviteľ podmieňuje svoj nárok na úrok
z omeškania vystavením samostatnej faktúry.
Čl. X
Ďalšie dojednania
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej
strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov z tejto zmluvy a navzájom sa budú
včas informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať
všetky zmeny a dôležité okolnosti.
3. Pokiaľ zhotoviteľ neskoršie neurčí inak, je za zhotoviteľa oprávnený konať vo vzťahu s objednávateľom Mário Tonkovič, 0907890010, a to v rozsahu riešenia technických vecí predmetu zmluvy a následného odovzdania predmetu zmluvy
objednávateľovi. Oprávnenie nezahŕňa zrušenie, vykonávanie zmien danej zmluvy ani uzatvorenie akejkoľvek inej zmluvy
s objednávateľom v mene zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov, ktoré mu dal objednávateľ v prípade, ak
objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov písomne upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval, alebo ak zhotoviteľ ani
pri vynaložení odbornej starostlivosti túto nevhodnosť nemohol zistiť.
5. Počas realizácie prác na diele je zhotoviteľ povinný manipulovať s náradím, mechanizmami a materiálom tak, aby nedošlo
k poškodeniu objektu (Domu tretieho veku) a ostatného majetku objednávateľa. V prípade vzniku škody bude táto odstránená
zhotoviteľom na jeho náklady a/alebo objednávateľom na náklady zhotoviteľa.
Čl. XI
Skončenie zmluvy
1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená písomne vypovedať túto zmluvu s výpovednou dobou 1 mesiac, ktorá začne
plynúť deň nasledujúci po dni doručenia výpovede.
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy s okamžitou platnosťou, ak zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore s touto
zmluvou, resp. jej prílohami a/alebo ak zhotoviteľ poruší zmluvnú povinnosť.
3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ je v omeškaní s úhradou odplaty v zmysle tejto zmluvy
a neuhradí ju ani na základe dodatočnej písomnej výzvy zhotoviteľa adresovanej objednávateľovi s poskytnutím lehoty na
splnenie povinnosti v trvaní minimálne päť (5) dní.
Čl. XII.
Záverečné ustanovenia
1. Tento záväzkový vzťah sa spravuje Obchodným zákonníkom. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah
spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky.
2. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú z tejto zmluvy sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou
dohody. V prípade, že k dohode nedôjde, spory budú riešené podľa slovenského právneho poriadku na príslušnom súde
Slovenskej republiky.
3. Táto zmluva môže byť menená, dopĺňaná, prípadne zrušená po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomných
očíslovaných dodatkov.
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4. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek komunikácia medzi zmluvnými stranami bude uskutočňovaná zásadne písomne
alebo spôsobom dohodnutým touto zmluvou. 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.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1: Cenová špecifikácia obsahujúca rozsah a špecifikáciu jednotlivých
položiek predmetu zmluvy.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky na webovom sídle objednávateľa.
7. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá
ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.
V Bratislave dňa 05.02.2014

V Bratislave dňa05.02.2014

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

..................................................
Mgr. Daniela Palúchová, MPH
riaditeľ
Dom tretieho veku

..................................................
Ing. Beatrix Tonkovičová
predseda predstavenstva
MediaTech Central Europe, a. s.
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Príloha č.1 k Zmluve o dielo č.3/2014

Dátum vypracovania: 24.2.2014
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