Zmluva o dielo
uzavretá podl'a § 261 ods. 2, § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)
Registračné číslo zhotoviteľa: 8/2011

I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Objednávatel' : Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany
Nám. SNP č. 9, 921 26 Piešťany
IČO : 00160318
DIČ : 2020530688
Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko, a.s.
č. účtu: 1121754110/5600
Registrácia: Register škôl a školských zariadení
Číslo zriaďovacej listiny: 2002/74-6 škol.
Zástupca k rokovaniam vo veciach
a/ technických: Mgr. Ivan Luknár – riaditeľ školy
b/ zmluvných: Mgr. Ivan Luknár – riaditeľ školy
Telefón/Fax:033/79893 11, fax 033/7624007

1.2

Zhotovitel'

ROBO Piešťany, a.s.
Royova č.2, P.O.Box D-95, 921 01 Piešťany
IČO:

36 223 204

IČ DPH: SK 2020168909
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
č. účtu : 6607991012/1111
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka
10027/T
Oddiel: Sa, vložka číslo:10027/T
Zástupca k rokovaniam vo veciach
a) zmluvných: Ing. Ján Krajan – člen predstavenstva
b) technických: Ing. Jozef Mĺkvy
Telefón/Fax: 033/77 63 215
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II.
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE
2.1.
2.2.1

Východiskové údaje:
Názov diela: Oprava plochej strechy ako hrebeňa hlavnej strechy hlavnej budovy
školy

2.2.2

Miesto realizácie diela :

Piešťany, Námestie SNP

2.2.3

Investor :

Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany

2.2.4

Termíny diela

Začatie realizácie diela :

14.03.2011

Dokončenie realizácie diela :

do 31.03.2011
III.
PREDMET ZMLUVY

3.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť dielo, predmet ktorého je určený v nasledujúcich ustanoveniach tohto
článku.

3.2

Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne zhotovené
dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho vykonanie cenu dohodnutú v čl.
V. tejto zmluvy.

3.3

Predmetom zmluvy je oprava plochej strechy pozostávajúca s výmeny klampiarskych
prvkov a následným uloženým hydroizolačnej fólie v zmysle cenovej ponuky zo dňa
28.02.2011.

3.4

V cene sú zahrnuté všetky zrealizované montážne práce súvisiace s dodávkou, prepravné
náklady na prevoz pracovníkov, lešenia, strojov, materiálu a konštrukcií, všetky priame i
nepriame náklady súvisiace s prácami a dodávkou, v prípade potreby odvoz a poplatok za
riadenú skládku stavebnej sute, certifikáty použitých stavebných materiálov, všetky
potrebné revízie k užívaniu a prevádzke predmetu obstarávania.

3.5

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa cenovej ponuky, ktorá tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy ako jej neoddeliteľná príloha (príloha č.1).

3.6

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny na diele oproti dohodnutému
technickému riešeniu diela musia byť odsúhlasené oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.

3.7

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania
diela zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy a taktiež podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka.
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IV.
ČAS PLNENIA
4.1.

Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III. sú nasledovné:
Termín začatia realizácie diela:
14.03.2011
Termín dokončenia diela:
do 31.03.2011 za predpokladu priaznivých poveternostných
podmienok v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Z.z..

4.2.

Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom,
zaväzuje sa objednávateľ toto dielo od zhotoviteľa prevziať aj v skoršom ponúknutom
termíne.

4.3

Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného
spolupôsobenia objednávatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje
písomne vyzvať objednávateľa k prevzatiu riadne dokončeného diela. Po dobu omeškania
objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením
svojho záväzku.

V.
CENA ZA DIELO
5.1 Cena za dielo, dohodnutá v Euro , je zostavená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších
predpisov, ktorou sa tento zákon vykonáva a je špecifikovaná ako záväzná a maximálna.
5.2

Cena za dielo podľa čl. III. tejto zmluvy činí

21 100,- € s 20% DPH

slovom: dvadsaťjedentisícsto Euro s 20% DPH

.

VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1

Podkladom pre úhradu ceny za dielo bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po riadnom
dokončení a odovzdaní diela v zmysle čl. III. a v termíne uvedenom v čl. IV. tejto zmluvy
o dielo. Po odsúhlasení je faktúra splatná do 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry musí byť preberací protokol podpísaný zástupcami
objednávateľa a zhotoviteľa vo veciach technických.

6.2

Faktúra musí obsahovat' najmä tieto údaje:
- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkárne platiteľa, ktorý dodáva
tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,
- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkárne alebo bydliska
príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
- poradové číslo faktúry
- dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba prijatá, ak
tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
- dátum vyhotovenia faktúry,
- množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
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-

základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v
jednotkovej cene,
sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
výšku dane celkom v slovenských korunách,
meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
pečiatka a podpis oprávnenej osoby

6.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovat' náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávatel' je
oprávnený vrátit' ju zhotoviteľovi na doplnenie bez jej úhrady. Zhotoviteľ je povinný
vystaviť novú opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti.
6.4

Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

VII.
ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vykonaný podľa podmienok
dojednaných v zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve. Zhotovitel zodpovedá za škody spôsobené tretím osobám, ktoré vznikli
v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ berie záruku za akosť
predmetu diela v zmysle §563 Obchodného zákonníka.
7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávatel'ovi. Za
vady, ktoré vznikli po odovzdaní diela objednávateľovi zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak
boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu písomne bez zbytočného odkladu upozornil
objednávateľa a ten na ich použití trval.
7.4 Ak zhotovitel zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa veci kde sa má dielo
vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je
zhotovitel povinný oznámiť to písomne bez zbytočného odkladu objednávateľovi a
navrhnúť mu zmenu diela.
7.5 Záručná doba je 5 rokov na dielo. Záručná lehota začína plynúť odo dňa protokolárneho
prevzatia diela objednávateľom. Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na zmluvný
účel a zachová si dohodnuté vlastnosti.
7.6

Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ
právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela.

7.7

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela v zmysle bodu 7.5 tejto zmluvy do
14 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa alebo vady odstrániť v čo
najkratšom technicky možnom čase, nepresahujúcom vyššie uvedenú lehotu 14 dní, za
predpokladu priaznivých poveternostných podmienok v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Z.z..
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7.8

Ak sa ukáže, že vada diela je počas záručnej doby neodstrániteľná do dvoch týždňov od jej
uplatnenia, zaväzuje sa zhotovitel' dodat' do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný
predmet plnenia ( náhradnú časť diela).

7.9

Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej
zistení, písomnou formou, do rúk štatutárneho zástupcu zhotovitel'a podľa čl. I. tejto
zmluvy.

VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA
8.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.

8.2

Objednávateľ je povinný odovzdat' stavenisko vypratané a technicky pripravené tak, aby
zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami tejto zmluvy a BOZP.

8.3

Objednávateľ presne vymedzí hranice staveniska.

8.4 Prevádzkové a sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska sa zaväzuje zabezpečiť
zhotoviteľ.
8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení
alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov
a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.
8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko
môžu vstupovat' iba poverení zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa.
8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnost' a ochranu zdravia pri práci vlastných zamestnancov.
8.8

Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť
na vlastné náklady odpady, vzniknuté v dôsledku jeho činnosti.

8.9 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia odberu elektrickej energie a
vody z existujúcich rozvodov na stavbe.
8.10 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor.
8.11 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi certifikáty použitých materiálov a
nevyhnutné doklady vyžadované budúcim prevádzkovateľom zariadenia.

Zmluva o dielo: „Oprava plochej strechy ako hrebeňa hlavnej strechy hlavnej budovy školy“

IX.
SANKCIE
9.1

Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III. po termíne uvedenom v bode 4.1 tejto
zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny za dielo uvedenej
v
bode 5.2 tejto zmluvy za každý deň omeškania s odovzdaním diela.

9.2

Ak objednávateľ neuhradí riadne vystavenú a doručenú faktúru ku dňu splatnosti zaväzuje
sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z faktúrovanej sumy za každý deň omeškania.

9.3

Ak zhotoviteľ neodstráni vadu diela v dohodnutom termíne podľa bodu 7.6 alebo 7.7 tejto
zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 35,- € za každý deň omeškania.

9.4

Zmluvnú pokutu je zhotovitel povinný uhradiť do 10.pracovných dní od doručenia
písomnej výzvy objednávateľovi.

9.5

Objednávateľ bude oprávnený požadovať aj náhradu škody spôsobenú porušením
povinností, na ktorú sa bude vzťahovať zmluvná pokuta, a to aj vo výške presahujúcej
dojednanú zmluvnú pokutu.

9.6

Zhotoviteľ splní ktorúkoľvek povinnosť, ktorej splnenie bude zabezpečené zmluvnou
pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi.
X.
VYŠŠIA MOC

10.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle
zmluvných strán a ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia,
povstanie, živelné pohromy, teroristický útok, atď.
10.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci,
strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy
vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa
odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom
doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

XI.
OSTATNÉ USTANOVENIA
11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje informovat' objednávateľa o stave rozpracovanosti diela jedenkrát
týždenne, za účasti zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa. Objednávateľ prevezme dielo
ako celok.
11.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli
zverené, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany a
tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy,
s výnimkou povinností objednávateľa v zmysle zákona č.211/2000 Z.z.
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11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou
starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi
objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zamestnancov
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých správnych orgánov.
11.4

Podstatným porušením tejto zmluvy je:
11.4.1 Prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. IV. tejto zmluvy o viac
ako 15 dní.

11.5 Ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvy zo strany zhotoviteľa, objednávateľ je
oprávnený písomne od zmluvy odstúpiť.

XII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12.1
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami
oboch zmluvných strán.
12.2

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
- č. 1 Cenová ponuka.

12.3 Vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, sa budú riadiť príslušnými
ustanoveniami platných právnych predpisov, predovšetkým Obchodného zákonníka.
12.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali ju, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali štatutárni zástupcovia zmluvných strán.
12.5
Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len formou písomných dodatkov, a to po
predchádzajúcej dohode zmluvných strán.
12.6. Táto zmluva je vypracovaná v piatich právne rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých tri
si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
v Piešťanoch, dňa

.....................

Objednávateľ:

.................................................

v Piešťanoch, dňa .........................
Zhotoviteľ:

..................................................
ROBO Piešťany, a.s.
Ing. Ján Krajan
člen predstavenstva a riaditeľ spoločnosti
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