Zmluva o dielo č. 15/2015
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)
ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ
Sídlo
Zastúpený
IČO
IČ DPH
Bankové spojenie
č. účtu

:
:
:
:
:
:
:

Zhotoviteľ
Sídlo
Zastúpený
IČO
IČ DPH
Zápis

:
:
:
:
:
:

Dom tretieho veku
Polereckého 2, 851 04 Bratislava - Petržalka
PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka
30 842 344
Nie je platcom DPH
ČSOB, a.s.
25838723/7500

MT technology, s. r. o.
Partizánska 2, 811 03 Bratislava
Mgr. Branislav Juráš, konateľ
45 924 651
SK2023147258
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka č.: 68698/B
Bankové spojenie : ČSOB a.s., Bratislava
č. účtu
: 4012384572/7500
I. PREAMBULA
1.1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorách zákonov v znení neskorších
predpisov. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup obstarávania –
podlimitná zákazka.
1.2. 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.
II. URČENIE DIELA
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dodá pre
objednávateľa dielo:
“Výmena sádrokartónových kazetových podhľadov vrátane výmeny osvetlenia”
v rozsahu im ponúknutom na základe cenovej ponuky zo dňa 8.10.2015 (ďalej len „cenová
ponuka“), ktorá ako príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Súčasťou tejto
zmluvy je aj položkový rozpočet podľa jednotlivých položiek, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto
zmluvy.
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2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v zmysle tejto zmluvy na vlastné nebezpečenstvo,
náklady a v dojednanom čase a odovzdať dielo objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje
prevziať dielo od zhotoviteľa a zaplatiť zhotoviteľovi odplatu za vykonanie diela spôsobom
a za podmienok dojednaných v tejto Zmluve.
2.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude dodané v súlade s legislatívou o technickej
normalizácii a legislatívou o štátnom skúšobníctve platnými v čase odovzdávania diela.
2.4. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky zmeny diela a naviac práce vyžiadané
objednávateľom. Zmeny, dôsledkom ktorých by bola zmena ceny alebo termínov realizácie
diela, budú po predchádzajúcom odsúhlasení oboch zmluvných strán predmetom písomného
dodatku k tejto zmluve.
III. MIESTO PLNENIA, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY, PRECHOD VLASTNÍCTVA
3.1. Zhotoviteľ bude dodávať dielo: „Výmenu sadrokartónových kazetových podhľadov
vrátane výmeny osvetlenia“ pre Dom tretieho veku Polereckého 2, 851 04 Bratislava.
3.2. Vlastníkom zhotovovaného diela je po celý čas jeho realizácie objednávateľ.
Nebezpečenstvo škody na diele prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa dňom podpísania
preberacej zápisnice oboma zmluvnými stranami.
3.3. Zmluvné strany nie sú v súčasnosti schopné predvídať a špecifikovať rozsah nepriamych a
následných škôd, ktorý by mohol vyplynúť z tohoto zmluvného vzťahu.
IV. CENA ZA DIELO
4.1. Cena za dielo bola stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa v súlade so Zákonom
o cenách č. 18/1996 Z.z. a vykonávacej vyhlášky k tomu zákonu č. 87/1996 Z.z. ako cena
maximálna, pevná a konečná, zahrňujúca všetky priame aj nepriame náklady, ktoré je
potrebné vynaložiť na realizáciu diela, a to nasledovne:
Cena celkom bez DPH :
DPH :
Cena celkom s DPH :

8 768,33 Eur
1 753,67 Eur
10 522,00 Eur

4.2. K cene bude fakturovaná príslušná daň z pridanej hodnoty v zmysle predpisov platných v
čase fakturácií.
4.3. Objednávateľ sa zaväzuje dodané dielo prevziať spôsobom a za podmienok uvedených v
tejto zmluve a zaplatiť zhotoviteľovi cenu podľa bodov 4.1. a 4.2. tejto zmluvy a ostatných
podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
V. TERMÍNY VYKONÁVANIA DIELA
5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť svoj záväzok - dodať dielo najneskôr do 31.12.2015.
5.2. Zmena termínu vykonania prác na diele bude možná len po vzájomnej dohode oboch
zmluvných strán a bude riešená formou dodatku k tejto zmluve.
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VI. PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1. Cena za dielo bude zhotoviteľovi zaplatená objednávateľom na základe oprávnene
vystavenej faktúry v súlade s cenovou ponukou podľa zhotoviteľom predloženého
a objednávateľom odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác a materiálov použitých
na diele. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru v zmysle tejto zmluvy najskôr v deň
podpísania preberacej zápisnice v zmysle tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami.
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je súpis skutočne vykonaných prác a materiálov
vynaložených a použitých na realizáciu diela podpísaný oboma zmluvnými stranam.
6.2. Oprávnene vystavená faktúra musí mať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v platnom znení, ďalej musí obsahovať údaje účtovného dokladu
podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Nad rámec zákonom
stanovených náležitosti faktúry musí obsahovať tieto údaje:
- číslo zmluvy,
- predmet diela.
6.3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.3. tohto článku,
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota jej
splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry do sídla objednávateľa.
6.4. Faktúra je splatná: do 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla objednávateľa, a to formou
bezhotovostného platobného styku.
VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKY
7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané a prevzaté bez akýchkoľvek vád a
nedorobkov ako celok.
7.2. 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, môžu zmluvné strany pristúpiť k protokolárnemu
odovzdaniu a prevzatiu diela v zmysle tejto zmluvy.
7.3. O prevzatí diela spíše zhotoviteľ preberaciu zápisnicu v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po
jednom vyhotovení obdrží každá zmluvná strana.
7.4. Preberacia zápisnica obsahuje okrem základných údajov o diele aj nasledovné:
- zhodnotenie kvality odovzdávaného a preberaného diela,
- súpis zistených vád,
- dohodu o spôsobe a lehotách odstránenia vád (najviac však 5 dní plynúcich odo dňa
podpísania preberacej zápisnice),
- konštatovanie objednávateľa, že dielo preberá k určitému dňu, resp. dôvody, pre ktoré
dielo nepreberá,
- dodatočne požadované práce,
- podpisy oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán,
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- konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia začína plynúť záručná lehota a dĺžka jej
trvania,
- projektová dokumentácia, všetky revízie, skúšky a merania na vyhotovenie funkčného
diela.
7.5. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že
zodpovedá technickým normám a predpisom.
7.6. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na zrealizované dielo, ktoré je predmetom tejto
zmluvy bude trvať dvadsaťštyri (24) mesiacov.
7.7. Záručná doba začína plynúť odo dňa písomného odovzdania a prevzatia diela na základe
preberacej zápisnice.
7.8.

Objednávateľ doporučeným listom oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady
diela, ktoré zistil po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela spôsobom dojednaným
v tejto zmluve, a ktoré sa vyskytli aj napriek vynaloženej odbornej starostlivosti
o odovzdané a prevzaté dielo v rámci záručnej doby (skryté vady).

7.9. V oznámení musí objednávateľ popísať vady a uviesť, ako sa prejavujú. K oznámeniu
prípadne doloží dôkazné prostriedky, ktoré umožnia oprávnenosť objednávateľovho nároku.
7.10. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi
a v čase prechodu nebezpečenstva škody na diele zo zhotoviteľa na objednávateľa. Za vady
diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť podľa tejto zmluvy, zodpovedá zhotoviteľ v
rozsahu tejto záruky. Dielo má vady, aj keď jeho vykonanie nezodpovedá výsledku
určenému touto zmluvou, resp. jej prílohami.
VIII. OSTATNÉ UJEDNANIA
8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že omeškanie povinností uvedených v tejto zmluve o dobu dlhšiu
ako 8 ukončených týždňov tak na strane objednávateľa, ako i zhotoviteľa je podstatným
porušením zmluvnej povinnosti zmluvnej strany, ktorá je v omeškaní.
8.2

Zmluvné strany sa dohodli, že ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za škody
v dôsledku porušenia alebo nesplnenia svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ak
dokáže, že sa splnili nižšie uvedené podmienky:
– nesplnenie nastalo následkom vyššej moci, t.j. následkom nepredvídaných a
neodvratných okolností mimoriadnej povahy, a zároveň
Zmluvné strany v súvislosti s realizáciou diela v súčasnosti vzájomne nepredvídajú žiadne
okolnosti, následkom ktorých by bol vznik takýchto škôd.

8.3. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom mieste, na ktorom sa má plniť predmet
zmluvy (pracovisku) poriadok, čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri
vykonávaní jeho prác.
8.4. 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.
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8.5. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácií
diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu a uhradí spôsobenú
škodu v plnej výške na účet poškodeného, resp. objednávateľa.
8.7. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy
v prípade, ak zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore s toutou zmluvou, resp. jej prílohami
a/alebo ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek jeho zmluvnú povinnosť a/alebo v rozpočte
objednávateľa nie je dostatok finančných prostriedkov určených na úhradu akejkoľvek
odplaty v zmysle tejto zmluvy. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy podľa predchádzajúcej
vety, zhotoviteľ nemá nárok na náhradu škody.
IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1.

Zmluvné strany prehlasujú, že v čase uzavretia tejto zmluvy nie sú im známe žiadne
okolnosti, ktoré by bránili alebo vylučovali uzavretie tejto zmluvy, resp. ktoré by mohli byť
vážnou prekážkou k jej splneniu.

9.2.

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 (resp. mu nebude doručená) z akéhokoľvek dôvodu, táto sa považuje
za doručenú v deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

9.3.

Táto zmluva upravuje vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Všetky zmeny a
doplnky k tejto zmluve vyžadujú písomnú formu a podpisy objednávateľa a zhotoviteľa.

9.4.

Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy v tejto zmluve konkrétne
neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9.5.

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každý z nich má hodnotu originálu.
Každá zmluvná strana obdrží po jednom výtlačku.

9.6.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1 – Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 8.10.2015
- Príloha č. 2 - Položkový rozpočet podľa jednotlivých položiek

9.7.

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. Ak sa táto zmluva na webovom
sídle objednávateľa nezverejnila do troch (3) mesiacov odo dňa jej uzavretia, platí, že k
uzavretiu zmluvy nedošlo.
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Zmluva bola učastníkmi prečítaná, schválená a na znak súhlasu podpísaná.
V Bratislave dňa 23.11.2015

V Bratislave dňa 23.11.2015

------------------------------------------PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH
riaditeľka
Dom tretieho veku
Za objednávateľa

--------------------------------------------Mgr. Branislav Juráš
konateľ
MT technology, s. r. o.
Za zhotoviteľa

6

7

Príloha č. 1.
Opis predmetu zákazky - Výmena sadrokartónových kazetových podhľadov vrátane
výmeny osvetlenia

Názov
Práce a dodávky HSV
DODÁVKA+MONTÁŽ
Svietidlá
Demontáž svietidiel
Žiarivkové svietidlo na strop 4x18W/230VAC,
IP20*
Zdroj 36W/840
Vodiče a káble
Kábel CYKY-J 3x1,5mm
Ukončenie vodičov, káblov v rozvádzači, na
prístrojoch
Krabica odbočná OBO A11 vrátane svorky
Wago
Ukončenie kábla CYKY do 2,5mm
Ostatné
Práca v HZS
Východzia revízia elektro
Dopravné náklady
Podružný material
PPV
DODÁVKA+MONTÁŽ SDK
SDK kazetové podhľady
Demontáž jestvujúceho SDK
Dodávka kazetového podhľadu krčok
Montáž kazetového podhľadu krčok

M.J.

Množstvo

ks

50

ks

50

ks

200

m

75

ks

50

ks

300

h
ks
ks
ks
%

15
1
1
1
1

m2
m2
m2

123
123
123

*Ilustračné foto k Žiarivkovému svietidlu na strop 4x18W/230VAC, IP20

Cenová ponuka musí zahŕňať aj celkovú cenu za uskutočnenie diela vrátane dopravy, práce, atď.
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Príloha č. 2
Návrh na plnenie kritéria
Uchádzač vyplní žlto označené časti.
Názov uchádzača:

MT technology, s.r.o.

Sídlo:

Partizánska 2, 811 03 Bratislava 1

IČO:

45924651

Kontaktná osoba:

Ing. Darina Kordošová

Tel.:
Email:

kordosova@mttechnology.sk

Názov

M.J.

Množstvo

Cena za M.J.
bez DPH v Eur

DPH

Cena za

20%

M.J.

Cena spolu
s DPH v EUR

s DPH v Eur

v Eur
Práce a dodávky HSV
DODÁVKA+MONTÁŽ
Svietidlá
Demontáž svietidiel

ks

50

4,3

0,86

5,16

258

Žiarivkové svietidlo na strop 4x18W/230VAC, IP20

ks

50

43,94

8,788

52,728

2636,4

Zdroj 36W/840

ks

200

2,65

0,53

3,18

636

m

75

1,5

0,3

1,8

135

0
6,84

0
342

Vodiče a káble
Kábel CYKY-J 3x1,5mm

Ukončenie vodičov, káblov v rozvádzači, na prístrojoch
Krabica odbočná OBO A11 vrátane svorky Wago
ks

50

5,7

0
1,14

Ukončenie kábla CYKY do 2,5mm

ks

300

0,3

0,06

0,36

108

h
ks
ks
ks
%

15
1
1
1
1

10,63
253
187,5
107,98
43

2,126
50,6
37,5
21,596
8,6

12,756
303,6
225
129,576
51,6

191,34
303,6
225
129,576
51,6

Demontáž jestvujúceho SDK

m2

123

7,65

1,53

9,18

1129,14

Dodávka kazetového podhľadu krčok

m2

123

22

4,4

26,4

3247,2

Montáž kazetového podhľadu krčok

m2

123

7,65

1,53

9,18

1129,14

Ostatné
Práca v HZS
Východzia revízia elektro
Dopravné náklady
Podružný material
PPV
DODÁVKA+MONTÁŽ SDK
SDK kazetové podhľady

Spolu v EUR s DPH:*

10 522
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