
Zmluva o dielo
na uskutocnenie prác

uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a následne Obchodného zákonníka.

Clánok l.
Zmluvné strany

1.

2.

Objednávatel:

ICO:
Sídlo organizácie:
PSC:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Internetová adresa:

Zhotovitel:
Sídlo:

ICO:
DIC:
lcPD:
Bankové spojenie:
Císlo úctu:
Zástupca na rokovanie
vo veciach zmluvných:
Telefón:
Fax:
E-mail:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Prešove
610992
Ul. Hollého 5, 080 01 Prešov
08001
MUDr. Pavla Neupauerová, Ing. Jana Mýtniková
051/ 77 24 208
051/7733806
ruvzpo@ruvzpo.sk

a

MOVYROB - Ing. Miroslav Mularcík
Železniciarska 4
080 01 Prešov
10739254
1020737850
SK 1020737850
VÚB, pob. Prešov, a. s.
60944-572/0200

Ing. Miroslav Mularcík
051/7723527
051/7723527
movyrob@movyrob.sk

Clánok II.
Predmet plnenia

2.1 Predmetom plnenia sú stavebné úpravy hlavnej budovy RÚVZ Prešov pre akreditáciu
laboratórií - II. Etapa - Zateplenie.

2.2 Zhotovitel' vykoná dielo v súlade so zákonmi, vyhláškami, všeobecne záväznými
predpismi platnými v SR v súlade s projektovou dokumentáciou v rozsahu projektovej
dokumentácie a v súlade so stavebným povolením zo dna 14.06.2005 císlo spisu:
P/2005/2235-128MK

2.3 Zhotovitel sa zaväzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednost.



Clánok III.
Termín zhotovenia prác

3.1. Zhotvitel' sa zaväzuje vykonat predmet zmluvy v požadovanej kvalite
a termíne.
Termín nástupu na práce: 20.6.2005
Termín realizácie diela: 30.7.2005

3.2. Ak zhotovitel' pripraví dielo, alebo jeho dohodnutú cast na odovzdanie pred
dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel' toto dielo prevziat aj v skoršom
ponúknutom termíne.

3.3. Dodržanie casu plnenia zo strany zhotovitel'a je závislé od riadneho a vcasného
spolupôsobenia objednávatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania
objednávatel'a s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotovitel' v omeškaní so
splnením záväzku.

3.4. Objednávatel' sa zaväzuje, že dokoncené dielo prevezme a zaplatí za jeho
zhotovenie cenu, ktorá bola stanovená za predpokladu, že dielo bude zrealizované
v súlade s projektovou dokumentáciou a stavebným povolením, v požadovanej
kvalite a v zmluvnom case plnenia.

3.4.1 Realizácia výmeny okien bude zabezpecovaná tak, aby pocas výmeny okien
v jednotlivých miestnostiach bola demontáž aj montáž vykonaná v jeden den. To
znamená, že pocas realizácie nesmú miestnosti ostat bez okien.

Clánok IV.
Miesto realizácie

4.1. Miestom realizácie je Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove,
Hollého 5, Prešov.

Clánok V.
Cena za dielo

5.1. Celková cena predmetu diela v rozsahu clánku II. je stanovená ako cena
vypracovaná v súlade so zákonom NR SR c.18/1996 Z. z. v znení neskorších
predpisov v zmysle ponuky zhotovitel'av rámci verejnej sútaže následovne:

CENA DODÁVKY A PRÁC PONUKOVÁ BEZ DPH:

19% DPH:

CELKOVÁ PONUKOVÁ CENA S DPH:

2324149 , 10 SK

441 588, 30 SK

2765737,40 SK

Slovom:
Dva milióny sedemstošestdesiatpät tisíc sedemstotridsatsedem korún
slovenských
v zmysle cenovej ponuky.



5.2. Celková cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné
na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávatel'ovi
riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy. Cena je spracovaná na základe
predloženého výkazu výmer, s dodržaním výmeru jednotlivých prác a dodávok.

5.3. Cena diela je rozpísaná v Cenovej ponuke prílohe, ktorá tvorí neoddelitel'nú cast tejto
zmluvy.

5.4. Cenu predmetu obstarávania bude možné menit pri zmene colných a danových
predpisov, pri zmene DPH v case uskutocnenia zdanitel'ného plnenia.

5.5. Prípadné práce, ktoré nie sú uvedené v položkovitom rozpocte tejto zmluvy, neboli
plánované alebo sú požadované na základe nových poznatkov budú riešené
dodatkom k tejto zmluve, po písomnom odsúhlasení objednávatel'om, vrátane ich
ceny. Tieto práce alebo materiály budú ocenované rovnakými cenami použitými
v položkovitom rozpocte ponuky v rámci verejnej sútaže. Pokial' to nie je možné,
pretože typ práce alebo materiálu v položkovitom rozpocte ponuky nevyskytuje
zhotovitel' ich ocení rovnakým spôsobom ako ocenil ponuku.

Clánok VI.
Platobné podmienky

Fakturacné podmienky

6.1. Objednávatel' neposkytne dodávatel'ovi zálohu na realizáciu diela.
6.2. Zhotovitel' na uskutocnené plnenie priebežne vystaví faktúry - danový doklad 1 x

mesacne. Podkladom pre fakturáciu je doklad o prevzatí uskutocneného plnenia 
súpis prác a dodávok podpísaný stavebným dozorom.

6.3. Zhotovitel' je povinný faktúry vystavit a objednávatelovi dorucit najneskôr do 5 dní od
uskutocnenia zdanitel'ného plnenia.

6.4. Faktúra - danový doklad - musí obsahovat náležitosti danového dokladu v zmysle §
15 zákona c.289/95 Z.z. o DPH v znení neskorších úprav. V prípade, že tomu tak
nebude, objednávatel' je oprávnený faktúru vrátit s tým, že nová lehota splatnosti
zacne plynút dnom dorucenia opravenej faktúry.

6.5. Faktúra bude uhradená bezhotovostným prevodom z úctu objednávatel'a v prospech
úctu zhotovitel'a na základe príkazu objednávatel'a.

6.6. Splatnost faktúry je 30 dní odo dna ich dorucenia objednávatel'ovi. Záväzok
objednávatel'a sa považuje za splnený dnom odpísania dlžnej sumy z úctu
objednávatel'a.

6.7. Úhrada naviac prác sa bude realizovat len na základe zápisu v stavebnom denníku,
ktorý odsúhlasí poverený zamestnanec objednávatela (stavebný dozor) a následného
písomného dodatku k zmluve o dielo.

6.8. Kolaudacná rata sa stanovuje na 10% a bude zhotovitel'ovi uhradená po kolaudácii
diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele.



Clánok VII.

Podmienky realizácie diela

7.1. Zhotovitel' je povinný viest odo dna zahájenie stavebných prác stavebný denník a do
denníka zapisovat všetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, hlavne údaje
o casovom postupe prác, ich akosti, pocty zamestnancov, údaje o pocte
odpracovaných hodín a druhu prác.

7.2. Pocas pracovnej doby musí byt denník na stavbe trvale prístupný. Povinnost viest
denník koncí odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy. Objednávatel'om poverený
stavebný dozor bude sledovat obsah denníka a k zápisom pripojovat svoje
stanovisko. Po odovzdaní diela zostáva denník u zhotovitel'a.

7.3. Pracovník objednávatel'a, ktorý vykonáva stavebný dozor je oprávnený dat
pracovníkom zhotovitel'a príkaz na prerušenie práce, pokial' je ohrozená bezpecnost
stavby, alebo ak hrozia hospodárske škody. Súcasne je o tom povinný vykonat zápis
do stavebného denníka.

7.4. Stavebnému dozoru objednávatel'a musia byt na vyžiadanie predložené výkresy,
vzorky materiálov a iné podklady, súvisiace s predmetom zmluvy ako aj výsledky
kontrol kvality. Zhotovitel' nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu objednávatel'a.

Clánok VIII.

Podmienky odovzdania a prevzatia diela

8.1. Zhotovitel' je povinný vykonat dielo podl'a ustanovení tejto zmluvy, riadne
v dohodnutom termíne a s odbornou starostlivostou na vlastné náklady.

8.2. V prípade, že zhotovitel' bude mat v priebehu realizácie prác odôvodnené námietky
proti nariadenému spôsobu realizácie (napr. z hl'adiska bezpecnosti pri práci
aochrane zdravia), musí bez zbytocného odkladu (podl'a možnosti pred zacatím
prác) písomne oznámit tieto skutocnosti objednávatel'ovi.

8.3. Zhotovitel' je povinný v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej
ochrany dodržiavat platné zákonné ustanovenia všeobecne záväzných právnych
predpisov.

8.4. Zhotovitel' zodpovedá za dodržanie príslušných predpisov, STN, stavebného
povolenia, PD a za škody vzniknuté ich porušením.

8.5. Dielo je riadne vykonané, ak spína všetky náležitosti stanovené touto zmluvou.
8.6. Zhotovitel' oznámi objednávatel'ovi pripravenost na odovzdanie a prevzatie riadne

vykonaného diela najneskôr tri pracovné dni pred dnom zacatia preberacieho
konania.

8.7. Povinnost vykonat dielo bude splnená riadnym ododvzdaním a prevzatím predmetu
diela objednávatel'om na základe zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela.

8.8. Predmet zmluvy sa považuje za splnený prevzatím prác formou preberacieho
protokolu.

8.9. Ukoncením diela alebo jeho príslušnej casti sa rozumie dielo bez vád a nedorobkov.
Menšie vady a nedorobky, ktoré nemajú vplyv na bezpecnost a neovplyvnia
prevádzku, údržbu alebo opravy, nebránia prevzatiu. Zhotovitel' je však povinný
odstránit tieto vady a nedorobky na svoj náklad v lehotách vzájomne dohodnutých
v zápise z odovzdania a prevzatia diela.

8.10. Zhotovitel' pri odovzdaní a prevzatí diela odovzdá objednávatel'ovi výtlacok projektu
skutocného vyhotovenia stavebných prác, kde budú zakreslené všetky zmeny
a odchýlky od pôvodného projektu.

8.11. O prevzatí pracoviska medzi zhotovitel'om a objednávatel'om je potrebné vypracovat
zápisnicu obsahujúca konkrétne podmienky, upozornenia, riziká a špecifiká daného
pracoviska a v závere konštatovanie, že dané pracovisko vyhovuje podmienkam
BOZP a ochrany pred požiarmi pre výkon prác, ktoré sú predmetom zmluvy.



8.12. Zástupca zhotovitel'a je povinný zabezpecit poucenia BOZP a ochrany pred
požiarmi u svojich pracovníkov.

8.13. Zhotovitel' sa zaväzuje vykonávat práce v súlade s platnou legislatívou o ochrane
životného prostredia a pôdneho fondu, BOZP (zák. C. 330/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov) a ochrany pred požiarmi.

8.14. Náklady vzniknuté pri dodržiavaní legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia,
BOZP a ochrany pred požiarmi hradí zhotovitel' diela. Škody vzniknuté pri
nedodržaní hradí zhotovitel' diela.

8.15. Zhotovitel' sa zaväzuje nakladat so vzniknutým odpadom v súlade s platnou
legislatívou na úseku odpadového hospodárstva a odpady, ktoré vzniknú pri
realizácii diela zneškodnovat na vlastné náklady.

8.16. V prípade zistenia, že zhotovitel' vykonáva cinnost v rozpore s platnou legislatívou,
objednávatel' je oprávnený žiadat zhotovitel'a o nápravu vykonávania cinnosti
riadnym spôsobom, v súlade s platnou legislatívou životného prostredia, BOZP
a ochrany pred požiarmi. V prípade zistení nezhôd, náklady na odstránenie
a vykonanie nápravných opatrení hradí zhotovitel' diela.

Clánok IX.
Odstúpenie od zmuvy

9.1. Objednávatel je oprávnený odstúpit od zmluvy:
ak zhotovitel' nedodržal kvalitu zhotovenia diela a objednávatel'om zistené vady
neodstráni v dohodnutých termínoch
v prípade, ak objednávatel'ovi bolo oznámené zníženie pridelených financných
prostriedkov pod hranicu celkovej ceny diela (vrátane vlastných prostriedkov), alebo
mu bude oznámené zrušenie pridelenia financných prostriedkov na realizáciu diela
ak zhotovitel' nedodržal kvalitu zhotovania diela a objednávatel'om zistené vady
neodstráni v dohodnutých termínoch
ak zhotovitel' nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela
dohodnuté zmluvnými stranami
ak zhotovitel' nedodrží náhradný termín dokoncenia diela

9.2. Zhotovitel' je oprávnený odstúpit od zmluvy ak objednávatel' nesplní zmluvné
záväzky a tým zhotovitel'ovi znemožnuje realizáciu diela.

9.3. Odstúpenie od zmluvy musí byt oznámené písomne, v odstúpení musí byt uvedený
dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

9.4. Objednávatel' je povinný uhradit náklady úcelne vynaložené zhotovitel'om v súvislosti
s docasným zastavením stavby, pokial' prerušenie prác bolo nevyhnutné z dôvodov
na strane objednávatel'a.V prípade vzniku škody porušením povinnosti, vyplývajúcich
z tejto zmluvy ktorejkol'vek zmluvnej strane, má poškodená strana nárok na úhradu
vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.

9.5. Zhotovitel' rovnako ako objednávatel' môže odstúpit od tejto zmluvy len v súlade
s platnými právnymi predpismi.

Clánok X.
Zárucná doba, vady diela

10.1. Zhotovitel' zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podl'a podmienok
zmluvy a v zárucnej dobe bude mat obvyklé vlastnosti.

10.2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že pocas zárucnej doby má
objednávatel' právo požadovat a zhotovitel' povinnost bezplatne odstránit vady.

10.3. Záruka na predmet zmluvy je 24 mesiacov odo dna odovzdania predmetu zmluvy
objednávatel'ovi, okrem zariadení, u ktorých výrobca dáva inú zárucnú dobu.

10.4. Dojednané zárucné doby zacínajú plynút dnom odovzdania diela.



10.5. Zhotovitel' sa zaväzuje zacat s odstranovaním prípadných vád predmetu plnenia do
7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a a vady odstráni v co
najkratšom case. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.

10.6. Objednávatel' sa zaväzuje, že prípadné reklamácie na vady diela podl'a bodu 9.4.
uplatní bezprostredne po ich zistení písomne do rúk oprávneného zástupcu
zhotovitel'a.

10.7. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopravitel'ná, zaväzuje sa zhotovitel'
dodat do 7 dní od zistenia tejto skutocnosti náhradný predmet plnenia.

10.8. Záruka stráca opodstatnenie vtedy, ak sa s predmetom diela nebude zaobchádzat
podl'a návodu, alebo budú evidentné poškodenia neodbornou manipuláciou
objednávatel'a a tým aj nefunkcné. Pri akomkol'vek poškodení treba oboznámit
dodávatel'a.

10.9. Za riadnu reklamáciu sa považuje tá reklamácia objednávatel'a, kde je závada
náležite opísaná s uvedením podrobností, ktorých sa týka, s uvedením miesta
závady, prípadne s odkazmi na projekt, resp. inú dostupnú dokumentáciu.

10.10. Zárucná doba opravovaných castí sa predlžuje o dobu ich opravy. Zárucná doba na
casti diela, ktoré boli vymenené v rámci odstranovania závad v zárucnej dobe zacína
plynút dnom odstránenia predmetnej závady.

10.11. Zhotovitel' nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov
a vecí poskytnutých objednávatel'om a zhotovitel' nemohol zistit ich nevhodnost
alebo upozornil na ne objednávatel'a, ale ten na ich použití trval.

Clánok Xl.

Zmluvné pokuty

11.1. V prípade, že zhotovitel' nesplní predmet zmluvy v dohodnutom termíne, je
objednávatel' oprávnený vystavit zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za
každý den omeškania.

11.2. Ak zhotovitel' nezacne s odstranovaním vád v case podl'a bodu C. 10.5, zaplatí
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% Sk za každý den omeškania.

11.3. Ak zhotovitel' neodstráni vady v dohodnutom termíne podl'a bodu C. 10.5 a 10.7,
zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% Sk za každý den omeškania.

11.4. V prípade omeškania s úhradou faktúr zaplatí objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu
vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý den omeškania.

11.5. Sankcie za porušenie povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z jednotlivých
ustanovení zmluvy o dielo, resp. odstránenie vád a nedorobkov iným subjektom na
náklady zhotovitel'a v zmysle zmluvných podmienok, budú predmetom samostatných
faktúr.

11.6. Zmluvnými pokutami nie sú dotknuté nároky objednávatel'a, zhotovitel'a na náhradu
spôsobenej škody v dôsledku porušenia povinnosti.

Clánok XII.

Vyššia moc

12.1. Za prípady vyssej moci sú považované také neobvyklé okolnosti, ktoré bránia
docasne, alebo trvale plneniu zmluvou stanovených povinností, ktoré nastanú po
nadobudnutí platnosti zmluvy a ktoré nemohli byt ani objednávatelom ani
zhotovitel'om objektívne predvídané alebo odvrátené.

12.2. Zmluvná strana, ktorej je týmto znemožnené plnenie zmluvných povinností bude
neodkladne informovat pri vzniku takýchto okolností druhú zmluvnú stranu a predloží
jej o tom vhodné doklady, prípadne informácie, že majú tieto okolnosti podstatný
vplyv na plnenie zmluvných povinností. Ak to povaha prícin, alebo okolností vyššej



moci umoznuJe, postihnutý partner dodá druhému partnerovi zo zmluvy do 10 dní
doklad vystavený kompetentnými úradmi s osvedcením tejto skutocnosti.

12.3. Pokia l' stav vyššej moci netrvá dlhšie ako 3 mesiace, trvá i nadalej povinnost strán
splnit svoje zmluvné záväzky, pricom sa dohodnú nové lehoty plnenia.

12.4. V prípade, že stav vyššej moci bude trvat dlhšie ako 3 mesiace, zmluvné strany sa
stretnú s ciel'om nájst riešenie vzniknutej situácie.

12.5. Pre úcely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani
ich nemôžu ovplyvnit zmluvné strany (živelné pohromy, vojna ...)

12.6. Zmluvné strany môžu zmluvu okamžite vypovedat, ak omeškanie výkonov z dôvodu
vyššej moci prekrocí 6 mesiacov a ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným,
a nedôjde k dohode o predmete, case a cene plnenia. Úcinky odstúpenia nastanú
dnom dorucenia oznámenia.

Clánok XIII.
Iné ujednania

13.1. Zmluvné strany sa zaväzuJu, ze obchodné a technické informácie, ktoré im boli
zverené druhým zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez ich
písomného súhlasu, pricom, tento súhlas im nemôže byt odmietnutý bez vecného
dôvodu a nepoužijú informácie k iným úcelom než k plneniu podmienok tejto zmluvy.

13.2. Každá zmluvná strana bude také informácie a podklady poskytovat iba svojim
zamestnancom, pre ktorých sú tieto informácie a podklady potrebné ku splneniu ich
úloh.

13.3. Každá zmluvná strana zaviaže týchto zamestnancov k dôvernému zaobchádzaniu
s informáciami a podkladmi.

Clánok XIV.
Zodpovednost za škody

14.1. Zodpovednost za škody sa riadi Obchodným zákonníkom c.513/91 Zb. a Obcianskym
zákonníkom c.40/1964 v znení neskorších predpisov.

14.2. Zodpovednost za škody:
a) na zdraví zamestnancov zhotovitel'a zodpovedná zhotovitel' v plnom rozsahu
b) na majetku znáša zhotovitel' v rozsahu škody ním spôsobenej v plnej výške.

14.3. Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za ciastocné alebo úplné
nesplnenie záväzku, ak sa tak stalo v dôsledku vyššej moci.

Clánok XV.
Riešenie sporov

15.1. Všetky spory, pokia l' nejaké vzniknú, budú riešené dohodou, dodatkom k zmluve
o dielo. V prípade nedohody - sporu budú riešené príslušným súdom
a ustanovením Obchodného zákonníka a OSP.



Clánok XVI.
Právne vztahy a dôsledky neplnenia zmluvy

16.1. Právne vztahy medzi objednávatel'om a zhotovitel'om sa riadia Zmluvou o dielo
a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Dôsledky neplnenia
zmluvy, pokial' nie sú zahrnuté v zmluve v zmysle zákona sú: zodpovednost za
vady, zmluvná pokuta, odstúpenie od zmluvy, zrušenie zmluvy.

Clánok XV".
Záverecné ustanovenia

17.1. Vzájomné vztahy zmluvných strán, pokial' nie sú upravené v tejto Zmluve
o dielo sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka c.513/91 Zb.
v znení neskorších predpisov.

17.2. Zmluva nadobúda platnost dnom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
17.3. Menit alebo dopínat text tejto zmluvy je možné len formou písomných

dodatkov, ktoré budú vzájomne potvrdené štatutárnymi zástupcami zmluvných
strán.

17.4. Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná
strana obdrží po dve vyhotovenia a jedno vyhotovenie bude zaslané MZ SR.

17.5. Úcastníci zmluvy vyhlasujú, že svoju vôl'u v tejto dohode prejavili slobodne, vážne,
urcite a zrozumitel'ne, s jej obsahom súhlasia a na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnorucne podpisujú.

V Prešove dna 20.6.2005

,/
;' /

...............l/ ~.'(!.~.~=~.
Za objednávatela:

MUDr. Pavla Neupauerová

~!;;iO~JAlNY ÚRAD
:~>i~,)l\li~HQ ZDRAVOTNíCTVA

$1~t,OM V PREŠOVE
H.(~llého5
Ql PREŠOV [gJ
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/ Za zhotovite/'a:

I Ing. Miroslav Mularcíkv majitel firmy MOVYROB[




