ZMLUVA O DIELO č. 16/2021
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
medzi zmluvnými stranami
Článok I. ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Objednávateľ

:

Zastúpený
IČO
DIČ
IČ DPH
Číslo telefónu
E mail
Bankové spojenie
IBAN

:
:
:
:
:
:
:
:

Dom tretieho veku
Polereckého 2, 851 04 Bratislava - Petržalka
PhDr. Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka
30842344
2020914280
Nie je platcom DPH
+421 2 32 333 614

riaditel@dtv.sk
ČSOB, a.s. Bratislava
SK91 7500 0000 0000 2583 8723

a
1.2. Zhotoviteľ

:

Zastúpený
IČO
DIČ
IČ DPH
Číslo telefónu
Bankové spojenie
Číslo účtu

:
:
:
:
:
:
:

RAMICON s.r.o.
Starohájska 9c, 917 01 Trnava
Peter Kollár,konateľ
44004575
2022554787
SK2022554787
0911 037772
Uni Credit banka a.s., pobočka Trnava
SK84 1111 0000 0014 0180 7002

Článok II. PREDMET PLNENIA
2.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť dielo, ktoré pozostáva z nasledovných prác a
dodávok: demontáž pôvodných kovových dvier v spoločných priestoroch, dodávka a montáž
navrhovaných hliníkových dvier v spoločných priestoroch a s tým súvisiace práce a dodávky
najmä murárske práce súvisiace s úpravou stavebných otvorov, oprava vnútorných ostení dvier
a likvidácia odpadov podľa cenovej ponuky Príloha č.2- návrh uchádzača na plnenie kritéria.

2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo osobne – svojimi pracovníkmi alebo subdodávateľsky –
prostredníctvom tretej osoby riadne podľa technologických postupov, v čase a rozsahu podľa
tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a disciplínu na mieste plnenia, počas
doby plnenia.

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za zhotovenie diela dohodnutú cenu podľa článku
IV tejto zmluvy o dielo.

Článok III. DOBA PLNENIA A MIESTO PLNENIA
3.1.

Miesto plnenia je Dom tretieho veku, Polereckého 2, 851 04 Bratislava-Petržalka
Doba plnenia bola zmluvnými stranami dohodnutá na obdobie od podpisu zmluvy o dielo do
30.11.2021.
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Článok IV. CENA ZA DIELO
4.1.

Cena za predmet plnenia podľa článku II, bod 2.1 tejto zmluvy o dielo je v zmysle zákona o
cenách č.18/1996 Z. z. zmluvnými stranami dohodnutá podľa cenovej ponuky Príloha č.2
nasledovne:
Celková cena bez DPH: 6 057,62 EUR
DPH:
20%
Cena spolu s DPH: 7 269,14 EUR

4.2.

V dohodnutých cenách uvedených v bode 4.1 sú zahrnuté všetky náklady súvisiace so
zhotovením diela. Zhotoviteľ si nebude účtovať žiadne ďalšie náklady súvisiace so zhotovením
diela.

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1.

Všetky úhrady budú realizované bezhotovostným spôsobom na základe daňového dokladu
faktúry vystavenej zhotoviteľom a doručenej objednávateľovi.

5.2.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe fakturácie:
Zhotoviteľ vystaví daňový doklad faktúru po riadnom zhotovení, odovzdaní a prevzatí diela v
zmysle článku II.
Podkladom pre vystavenie daňového dokladu faktúry a prílohou daňového dokladu faktúry bude
„Protokol o odovzdaní a prevzatí diela“ spracovaný zhotoviteľom na základe skutočne
vykonaných, odovzdaných a prevzatých prác a dodávok, potvrdených oprávneným alebo
povereným zástupcom zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli, že práce a dodávky, ktoré
nebudú zrealizované , nebudú zhotoviteľom fakturované.

5.3.

Splatnosť daňového dokladu bola zmluvnými stranami dohodnutá na 30 dní odo dňa doručenia
daňového dokladu faktúry objednávateľovi.

5.4.

Daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené podľa § 15 zákona 289/1995 Z.z.,
vrátane registračného čísla tejto zmluvy o dielo.

5.5.

Ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou daňového dokladu, zhotoviteľ má právo uplatniť
úrok z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania.

Článok VI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
6.1.

Zhotoviteľ splní svoj záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy o dielo riadnym zhotovením diela, jeho
odovzdaním a prevzatím.. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční podpísaním „Protokol
o odovzdaní a prevzatí diela“ oprávnenými alebo poverenými zástupcami zmluvných strán.
Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané a prevzaté bez vád a nedorobkov.

6.2.

„Protokol o odovzdaní a prevzatí diela“ obsahuje okrem základných údajov aj:
- súpis zistených chýb a nedorobkov
- dohoda o spôsobe a lehotách odstránenia chýb a nedorobkov
- konštatovanie objednávateľa, že dielo k určitému dňu preberá, alebo dôvody, pre ktoré dielo
nepreberá
- podpisy oprávnených alebo poverených zástupcov zmluvných strán
- konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná lehota a dĺžka jej
trvania podľa tejto zmluvy o dielo.

6.3.

Osoby oprávnené alebo poverené k odovzdaniu a prevzatiu diela:
za zhotoviteľa:
Peter Kollár- konateľ
za objednávateľa:
PhDr. Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka
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Článok VII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA
7.1.

Objednávateľ umožní zhotoviteľovi napojiť sa na energie (voda, elektrická energia) potrebné
k zhotoveniu diela.

7.2.

Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stavebný a spotrebný materiál potrebný k zhotoveniu
diela.

7.3.

Zhotoviteľ zabezpečí, aby zamestnanci, resp. subdodávatelia zhotoviteľa boli technicky vybavení
elektrickými, resp. inými zariadeniami potrebnými k zhotoveniu diela a to najmä elektrické
vŕtačky, uhlové brúsky, bubnové predlžovacie káble, elektrické vrátky a iné. Zhotoviteľ bude
dodržiavať disciplínu a udržiavať poriadok na stavenisku a jeho blízkom okolí a v prípade, že
spôsobí znečistenie alebo poškodenie konštrukcií bytového domu (sklá okien, rám okien,
zábradlia a iné), resp. znečistí alebo poškodí priľahlé plochy bytového domu je povinný na
vlastné náklady toto znečistenie odstrániť.

7.4.

Zhotoviteľ zabezpečí, aby zamestnanci, resp subdodávatelia zhotoviteľa mali potrebnú,
odbornú, teoretoickú a praktickú kvalifikáciu k zhotoveniu diela, aby dodržiavali technologické
a pracovné postupy v rozsahu vykonávaných prác a činností, mali v dobe plnenia diela platné
zdravotné prehliadky potrebné na práce na lešení, ktoré predložia objednávateľovi pred začiatkom
prác, mali platné odborné prehliadky elektrických zariadení používaných pri práci a ktoré
predložia objednávateľovi pred začiatkom prác, mali funkčné OOPP najmä pracovné rukavice,
prilby, reflexné vesty a pevnú pracovnú obuv a ak je nevyhnutné tieto bezpodmienečne používali
pri prácach, mali platné školenia z predpisov BOZP v rozsahu vykonávaných činností v zmysle
zákona NR SR č. 124/2006 Z.z., Vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb.

Článok VIII. ZÁRUČNÁ LEHOTA, CHYBY DIELA A ZMLUVNÉ POKUTY
8.1.

Zhotoviteľ poskytne na predmet plnenia záručnú lehotu 2 roky odo dňa podpisu „Protokolu
o odovzdaná a prevzatí diela“.

8.2.

Odovzdané a prevzaté dielo má chyby ak nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný touto
zmluvou o dielo a nezodpovedá účelu, pre ktorý bolo dielo zhotovené, alebo svojim rozsahom
nezodpovedá rozsahu stanovenému touto zmluvou o dielo.

8.3.

Zhotoviteľ zodpovedá za chyby diela, ktoré objednávateľ, zistil po odovzdaní a prevzatí diela.
Objednávateľ je povinný do 7 pracovných dní, po tom čo chybu zistil písomne oznámiť
zhotoviteľovi zistené chyby a písomne sa dohodnúť na lehote a postupe odstraňovania zistených
chýb.

8.4.

Objednávateľ, v prípade zistenia chýb po odovzdaní a prevzatí diela, má právo na ich bezplatné
odstránenie počas záručnej lehoty. V prípade, že objednávateľ zistené chyby písomne neoznámi
v záručnej lehoty, zaniká jeho právo uplatniť si bezplatne odstránenie týchto chýb. Po uplynutí
záručnej lehoty zhotoviteľ môže zistené chyby odstrániť avšak za úhradu.

8.5.

Zhotoviteľ má povinnosť do 7 pracovných dní, po písomnom oznámení objednávateľa začať
s odstraňovaním chýb, riadne v ňom pokračovať a odstrániť chyby v lehote písomne dohodnutej
medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

Článok XI. VYŠŠIA MOC
9.1.

Pre účely tejto zmluvy o dielo sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich
nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, živelné pohromy, mobilizácia
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9.2

Ak sa plnenie tejto zmluvy o dielo stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci,
zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o
úpravu tejto zmluvy o dielo vo vzťahu k predmetu, cene a dobe jej plnenia. V prípade, že nebude
možná dohoda, môže strana, ktorá sa na vyššiu moc odvolala, odstúpiť od tejto zmluvy o dielo.
Účinky nastanú dňom doručenia písomnej výzvy zmluvnej strane na jej poslednú známu adresu.

9.3.

V prípade nesúhlasu druhej zmluvnej strany so zrušením tejto zmluvy o dielo rozhodne súd na
návrh tejto zmluvnej strany.

Článok X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
10.1. Táto zmluva o dielo je uzavretá okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných
strán. Táto zmluva o dielo vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom.
10.2. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy o dielo je možné len formou písomných dodatkov,
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných
strán.
10.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené,
nesprístupnia v prospech tretích osôb, bez písomného súhlasu obidvoch zmluvných strán, alebo
tieto informácie nepoužijú pre iné účely než sú dohodnuté v zmluve o dielo.
10.4. Táto zmluva o dielo je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží zhotoviteľ
a jeden objednávateľ.
10.5. V ostatnom, čo nie je upravené v tejto zmluve o dielo platia príslušné ustanovenia zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov.

V Bratislave dňa: 11.10.2021

Objednávateľ

Zhotoviteľ:

.........................................................................
PhDr. Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH
riaditeľka

..............................................
Peter Kollár
konateľ
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Príloha k zmluve:
•

Príloha č. 2 výzvy – vyplnená príloha - návrh uchádzača na plnenie kritéria

Cena za
Názov

M.J.

Cena za M.J.
Množstvo
bez DPH v Eur

M.J.

Cena spolu
s DPH v EUR

s DPH v Eur
Názov a druh tovaru
Interiérové prechodové dvere jednokrídlové (šírka=1 040 mm, výška=2 100 mm),
Konštrukcie hliníkové v systémoch: ALUMINCO,
samotvárač, farba: biela alebo strieborná

Interiérové prechodové dvere dvojkrídlové (šírka=2000 mm, výška=2 100 mm), Konštrukcie
hliníkové v systémoch: ALUMINCO,
samotvárač, farba: biela alebo strieborná
Práce celkom na interiérových prechodových
dverách jednokrídlových(
montáž,demon.,vysprávky, elektrické zámky,
likvidácia odpadu)
Práce celkom na interiérových prechodových
dverách dvojkrídlových(
montáž,demon.,vysprávky, elektrické zámky,
likvidácia odpadu)
Spolu v EUR s DPH:*

ks

2

1523,60

1828,32

3656,64

ks

2

755,21

906,25

1812,50

celok

1

750,00

900,00

900,00

celok

1

750,00

900,00

900,00
7269,14
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