
13.10.2000

Zmluva o dielo

uzavretá podla § 536 a nasl. zák. C. 513/1991 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov na vykonanie stavebných prác.

Cl. l.
Zmluvné strany

1.1/ Objednávatel Štátny zdravotný ústav Prešov
Sídlo Prešov, Hollého 5
Zástupca MUDr. Cacová Magdaléna, riaditelka
ICO 610999
Bankové spojenie : NBS Prešov, C. úctu 33022-572/0720

a

1.2/ Zhotovitel Ing. Gožo Juraj, KLAMP-STAV Prešov
Sídlo Dargovská 1, Prešov
Zástupca Ing. Gožo Juraj
ICO 14274141
DICO 5605226275/924
Bankové spojenie : CSOB Prešov c. Ú. 8010-0813308803

Cl. II.
Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka
zhotovitela zo dna 4.8.2000

2.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby Výmena strešnej krytiny
2.2.2. Miesto stavby: Hlavná budova ŠZÚ Prešov
2.2.3. Investor Štátny zdravotný ústav

Hollého 5, Prešov

2.3. Termíny stavby

Zhotovitel sa zaväzuje vykonat dielo v týchto termínoch:

• zacatie prác 18.9.2000

• ukoncenie prác 6.10.2000
• odovzdanie stavebných prác

2.4. Ak zhotovitel pripraví
dohodnutým termínom, zaväzuje
prevziat aj v skoršom termíne.

dielo na odovzdanie
sa objednávatel toto

pred
dielo



2.5. Dodržanie casu plnenia dohodnutého v tejto

strany zhotovitela je závislé od riadneho
spolupôsobenia objednávatela

zmluve zo
a vcasného

2.6. Zhotovitel vykoná dielo vo vyssle uvedených termínoch
v zmysle harmonogramu prác, ktorý bude tvorit prílohu tej to
zmluvy.

2.7. Objednávatel sa zaväzuje, že dokoncené dielo prevezme
a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Cl. III.
Predmet plnenia.

•

3.1. Zhotovitel sa zaväzuje vykonat pre objednávatela stavebné
práce " výmena strešnej krytiny na hlavnej budove", vrátane
dalších prác súvisiacich s výmenou strešnej krytiny uvedených
v harmonograme prác v zmysle cl. II. bodu 2.6.

3.2.Zhotovitel potvrdzuje, že
rozsahom a povahou diela,
kvalitatívne a iné podmienky
disponuj e takými kapaci tami a
k zhotoveniu diela potrebné.

sa v plnom rozsahu zoznámil s
že sú mu známe technické,
k realizácii diela , a že

odbornými znalostami, ktoré sú

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

Cl. IV.
Cena diela a spôsob úhrady

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Cl.
tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako
maximálna v zmysle zákona c. 18/1996 Z.z. o cenách
doložená kalkuláciou zhotovitela ktorá

prílohu tejto zmluve.

III.
cena

a je
tvorí

4.2. Celková cena diela Je urcená na základe predloženého
rozpoctu, uvedeného v prílohe tvoriacej súcast tejto zmluvy,
ktorá je 937581,70,- Sk, slovom devätstotridsatsedemtisíc
pätstoosemdesiatjedenkorúnslov.,70 halierov, vcítane DPH 10 %.

4.3.Ak zhotovitel pri vykonávaní diela zistí potrebu cinností
nezahrnutých do rozpoctu a tieto cinnosti neboli predvídatelné
v case uzavretia zmluvy, po odsúhlasení objednávatela, môže
primerane zvýšit cenu po ich financnom vycíslení a odsúhlasení
s objednávatelom.



4.4. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na

vybudovanie a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela.

Cl. V.
Platobné podmienky.

5.1. Obj ednávatel sa zaväzuj e zaplatit zhotovi telovi dohodnutú
cenu v lehote do 14 dní, od dorucenia faktúry zhotovitela, po
riadnom ukoncení montážnych a stavebných prác a prevzatí diela
objednávatelom.

5.2. Konecná faktúra je zhotovitelom vystavená najneskôr 14
dní po protokolárnom odovzdaní a prebratí celého diela.
Predložením záverecnej faktúry potvrdí zhotovitel, že sú v nej
obsiahnuté všetky pohladávky z tejto zmluvy voci•

objednávatelovi, a že sú uspokojené úhradou záverecnej
faktúry.

5.3. Objednávatel sa zaväzuje na základe zálohovej faktúry
zhotovi tela poskytnút mu zálohu maximálne vo výške 10 % na
stavebný materiál, nezávisle na postupe stavebných prác
v termíne po podpísaní zmluvy o dielo. Vyplatená záloha bude
od celkovej ceny za dielo odpocítaná.

5.4. Konecná faktúra musí obsahovat tieto údaje:

• názov a sídlo zhotovitela i objednávatela

• názov zmluvy s dátumom uzavretia

• bankové spoj enie

• ICO, DICO

• den odoslania a den splatnosti faktúry
• faktúrovanú sumu

• odpocet zálohovanej platby

• oznacenie diela s uvedením použitého nového druhu krytiny

• peciatku a podpis oprávnenej osoby zhotovitela

5.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovat uvedené
náležitosti, objednávatel je oprávnený ju vrátit zhotovitelovi
na doplnenie. Plynutie lehoty splatnosti sa preruší a nová
lehota splatnosti bude plynút dorucením opravenej faktúry
dodávatelovi.

5.6. Objednávatel má právo zadržat 10 % z ceny diela ako
zábezpeku na odstránenie závad a nedorobkov zistených pri
preberacom konaní. Zadržanú sumu objednávatel uhradí do 5 dní
po odstránení vád a nedorobkov zistených pri preberacom
konaní.



Cl. VI.
Zárucná doba - zodpovednost za vady.

6.1. Zhotovitel zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je
zhotovený podla podmienok zmluvy, a že pocas zárucnej
doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zárucná doba na stavebné a montážne práce je 36 mesiacov
a zacína plynút odo dna odovzdania diela objednávatelovi.

6.3. Zárucná doba na strešnú krytinu je stanovená podla
certifikátu výrobcu krytiny a zacína plynút odo dna odovzdania
diela objednávatelom.

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

6.5. Zhotovitel sa zaväzuje zacat s odstranovaním
vád predmetu plnenia do 10 dní od uplatnenia
reklamácie objednávatela a vady odstránit v co
technicky možnom case. Termín odstránenia vád
písomnou formou

prípadných
oprávnenej
najkratšom
sa dohodne

6.6. Objednávatel sa zaväzuje, že
diela uplatní bezodkladne po jej
II oprávneného zástupcu zhotovitela.

Cl. VII.

prípadné
zistení

reklamácie vady
písomnou formou

Podmienky vykonania diela.

7.1. Objednávatel k termínu zahájenia stavby, urcí
zhotovitelovi miesto skládky odpadu a sute z realizácie diela
a prístup k nej.

7.2. Objednávatel zabezpecí stráženie staveniska po pracovnej
dobe zhotovitela.

7.3. Zhotovitel zodpovedá za bezpecnost a ochranu zdravia pri
práci všetkých pracovníkov úcastných na montážnych
a stavebných prácach a za požiarnu ochranu.

7.4. Zhotovitel prehlasuje, že na všetky
zabezpecované má uzavretú poistnú zmluvu
s poistovnou - Slovenská poistovna Prešov.

práce ním
zamestnancov



7.5. Zhotovitel zodpovedá za cistotu a poriadok na stavenisku.
Zhotovitel odstráni odpad AZC krytiny ako nebezpecný odpad
a sut z realizácie diela.

7.6. Zhotovitel pri predložení konecnej
objednávatelovi predloží doklad o spôsobe a mieste
a likvidácie nebezpecného odpadu.

faktúry,
uloženia

7.7. Zhotovitel sa zaväzuje vyzvat objednávatela na kontrolu
všetkých prác, ktoré maJu byt zakryté alebo sa stanú
neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred.

7.8. Objednávatel poveruje kontrolou priebehu plnenia predmetu
zmluvy v súlade so stavebným denníkom p. Petra Kivadera
správcu.

•
7.9. Objednávatel po realizácii stavebných prác
prevzatí sa stáva vlastníkom stavebného diela.

a ich

7.10. V prípadoch, ktoré nemozu ovplyvnit zmluvné strany
(napr. mimoriadne nepriaznlve pocasie, živelné pohromy) a
zmluvný termín diela nebude môct byt zhotovitelom dodržaný, po
vzájomnej dohode zmluvných strán bude cas plnenia predížený
písomnÝm dodatkom zmluvy, ktorý bude tvorit neoddelitelnú
súcast tejto zmluvy.

Cl. VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín
realizácie diela zaplatí objednávatelovi zmluvnú pokutu vo
výške O • 05 % dohodnutej ceny diela za každý zacatý mesiac
omeškania.

8.2. V prípade omeškania objednávatela so zaplatením faktúry
je objednávatel povinný zaplatit zhotovitelovi zmluvnú pokutu
vo výške 0,05 % nezaplatenej ciastky za každý den z omeškania.

8.3. Ak zhotovitel neodstráni vady
zaplatí zmluvnú pokutu vo výške
omeškania.

v dohodnutom termíne,
500,-Sk za každý den

8.4. Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej
zmluvnej strane nezávisle na tom, ci a v akej výške vznikne
oprávnenej strane nárok na náhradu škody, ktorú možno vymáhat
samostatne.



Cl. XL
Záverecné ustanovenia

9.1. Zhotovitel vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávat živnost
na požadovaný druh prác uvedených v clánku III. tejto zmluvy.
Ak objednávatel o to požiada, je zhotovitel povinný umožnit mu
nahliadnut do živnostenského oprávnenia.

9.2. Akékolvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonat len po
vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomných dodatkov.

9.3. Vztahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy
a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a dalších všeobecne
záväzných právnych predpisov.

9.4. Neoddelitelnou súcastou tejto zmluvy sú prílohy uvádzané•

v texte tejto zmluvy.

Táto zmluva nadobúda úcinnost dnom jej podpísania
obidvoma zmluvnými stranami.

Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach,
z ktorých tri si ponechá objednávatel a tri zhotovitel.

V Prešove, 7.9.2000

objednávatel
€
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