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Číslo zmluvy: 40/2004
Názov zákazky: Rekonštrukcia strechy v administratívnej budove Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva Bratislava hl.m.SR so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09
Bratislava 29.

Zmluva o dielo
ktorú v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v platnom znení
uzavreli medzi sebou z jednej strany

l. Obchodné meno: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
hl.m.SR so sídlom v Bratislave
Ružinovská 8
P.O.BOX26
820 09 Bratislava 29
Slovenská republika
MUDr. Eva Haladová CSc, MPH, vedúca služobného úrad
Národná banka Slovenska
22327-012/0720
607436

Sídlo:

Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Zástupca vo veciach zmluvných:
Zástupca vo veciach technických :

ďalej len obstarávateľ
a z druhej strany

2. Obchodné meno: IZOLEX BAU s.r,o.
Sídlo: Garbiarska 16, 040 Ol Košice
Zastúpená: Ing. Richard Havrilla, generálny riaditeľ
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 042262900115600
IČO: 31 721 770
IČ DPH: SK2020493717
OR: Okresný súd KE I., Vložka č. 7377N
Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Richard Havrilla
Zástupca vo veciach technických: Ing. Pavel Repčík, Silvester Ščambora

ďalej len zhotoviteľ
dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok:

q,
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1./
Východiskové podklady a údaje

1. Podkladom na uzavretie tejto zmluvy je :
a) ponuka zhotoviteľa zo dňa: 28. 7.2004

11.1
Predmet zmluvy

Predmetom plnenia zmluvy je rekonštrukcia strechy v administratívnej budove Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva Bratislava hl.m.SR so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820
09 Bratislava 29, pri dodržaní požadovaných technických parametrov.

nl.1
Čas plnenia

1. Predmet zmluvy bude zhotovený do 7 dní od nástupu na práce.
2. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym zhotovením predmetu zmluvy a jeho

odovzdaním objednávateľovi.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet zmluvy prevezme a zaplatí zajeho

zhotovenie dohodnutú cenu.
4. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok sa čas na realizáciu diela predlži o

rovnaký čas, počas ktorého nebolo možné realizovať práce.

IV./
Cena za splnenie predmetu zmluvy

1. Cena je stanovená v slovenskej mene v súlade s § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z.z.
o cenách a v znení zákona Č. 19612000 Z.z., ako cena v súlade s Časťou V. - Mena
a ceny Kapitoly - Al. Pokyny pre uchádzačov a Kapitolou - B.2 Spôsob určenia ceny.

Cena spolu bez DPH: 579 548,80 Sk
Sadzba DPH : 19%
Výška DPH: 110 114,30 Sk
Cena celkom s DPH: 689663,10 Sk

2. Zvýšenie ceny je možné iba po písomnej dohode zmluvných strán pri zmene právnych
predpisov súvisiacich so zabezpečovaním plnenia predmetu zmluvy.

3. Cena za plnenie predmetu zmluvy je maximálna a nemenná .. Cenu za poskytované
služby je možné upraviť po vzájomnej dohode zmluvných strán, iba v dôsledku zmeny
všeobecne záväzných predpisov ( daňové zákony, colné zákony) alebo rozšírenia
predmetu obstarávania na ďalšie organizácie rezortu MF, ktoré môžu ovplyvniť cenu
za poskytované služby.

4. V cene sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk, ktoré sú
spojené s plnením predmetu zmluvy.
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V.!
Platobné podmienky

l. Zhotoviteľ vystaví faktúru do 5 dní po podpísaní preberacieho protokolu povereným
zástupcom zhotoviteľa a zástupcom obstarávateľa za plnenia predmetu zmluvy.

2. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona NR SR č.2212004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov. Náležitosti faktúry: číslo faktúry,
dátum vystavenia, obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, IČO
zhotoviteľa, číslo registrovanej vložky a názov registra, kde sú zapísaní
a obstarávateľa, predmet fakturácie, fakturovaná čiastka v SK (bez DPH, % sadzba
DPH, DPH v SK, cena v SK s DPH ).

3. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je obstarávateľ
oprávnený túto faktúru v lehote jej splatnosti vrátiť zhotoviteľovi. Zhotoviteľ túto
faktúru podľa charakteru nedostatkov bud' opraví alebo vystaví novú faktúru. U tejto
opravenej ( novej) faktúry vyznačí novú lehotu splatnosti a doručí do podateľne
objednávateľa.

4. Splatnosť faktúry je 14 pracovných dní odo dňa jej doručenia do podateľne na adresu
objednávateľa.

5. Úhradu ceny predmetu Zmluvy uskutoční obstarávateľ na základe faktúry za skutočne
vykonané dodávky predmetu Zmluvy, po ich protokolámom odovzdaní a prevzatí
zástupcom obstarávateľa., do 14 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia
daňového dokladu ( faktúry ).

6. Nepožadujeme vyplatenie zálohy.

VI.!
Preberacie konanie, odovzdávanie a preberanie predmetu zmluvy

l. Zhotoviteľ je povinný odovzdať obstarávateľovi predmet plnenia Zmluvy
v dohodnutom rozsahu a v dohodnutej kvalite.

2. Obstarávateľ je povinný prevziať predmet plnenia Zmluvy, ak zodpovedá
dohodnutému rozsahu a kvalite.

3. Odovzdanie a prevzatie sa uskutoční formou preberacieho protokolu, podpísaného
oprávnenými zástupcami zhotoviteľa a obstarávateľa.

4. V prípade, ak odovzdanie predmetu plnenia Zmluvy nezodpovedá dohodnutému
rozsahu a kvalite, je obstarávateľ povinný túto skutočnosť oznámiť zhotoviteľovi vo
forme písomných pripomienok. .

5. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pripomienky obstarávateľa vrátane odstránenia vád do
7 pracovných dní od ich písomného doručenia V prípade, že vady sú rozsiahlejšieho
charakteru, zmluvné strany dohodnú primeraný termín na ich odstránenie. Preberacie
konanie v takomto prípade je ukončené, ak obstarávateľ potvrdí, že všetky ním
vznesené pripomienky boli zapracované v požadovanom rozsahu a kvalite.

6. Predmet zmluvy bude považovaný za riadne splnený podpísaním záverečného
preberacieho protokolu.

7. Predmet plnenia Zmluvy bude vykonaný v jednej etape ako celok.

11.
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VII.!
Povinnosti zmluvných strán na zaistenie súčinnosti

1. Obstarávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť a všetky
potrebné informácie, potrebné na zabezpečenie plnenia predmetu zmluvy, ktoré budú
bližšie špecifikované v uzatvorenej zmluve a boli špecifikované v ponuke uchádzača
na predmet obstarávania.

2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť realizáciu predmetu plnenia v stanovenom rozsahu
a v požadovaných časových termínoch tak, ako boli špecifikované v ponuke
uchádzača na predmet obstarávania.

VIII.!
Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný komplexne splniť predmet zmluvy, tak ako je to definované
v Opise predmetu obstarávania a ukončiť dodávky v dohodnutých lehotách.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že údaje, ktoré sú obsahom predmetu obstarávania nepoužije
na účely, ktoré sú mimo rámca Zmluvy, resp. dodatkov k tejto zmluve, a ani ich
neposkytne tretej osobe.

3. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách
uvedených v Zmluve, resp. v dodatkoch k zmluve. Za dôverné informácie sa považujú
najmä informácie obchodnej, marketingovej, fmančnej alebo organizačnej povahy.
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, kedy budúci zhotoviteľ
oznámi potrebné informácie tretím osobám, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu
Zmluvy ako subdodávatelia, a to iba v rozsahu nevyhnutnom pre realizáciu príslušnej
časti predmetu zmluvy Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť u svojich subdodávateľov
povinnosť subdodávateľov zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám v rozsahu
nimi realizovanej časti predmetu zmluvy.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodané práce budú splňať všetky špecifikácie podľa popisu
predmetu obstarávania.

5. Opatrenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj protipožiarne
opatrenia vyplývajúce z povahy vlastných prác, zabezpečuje na stavenisku zhotoviteľ.
Zhotoviteľ sa zaviazal dodržiavať platné zákonné ustanovenia o ochrane a bezpečnosti
pri práci, protipožiarne predpisy platné v Slovenskej republike a zachovávať dobré mravy.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a za
škody nimi spôsobené.

Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na prevzatom stavenisku čistotu a poriadok,
odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikajú jeho činnosťou.

IX.!
Povinnosti obstarávateľa

1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť:
- možnosť napojenia sa na zdroj elektrickej energie 380V a 220V a pitnej vody
- skladovacie priestory pre uskladnenie materiálu a náradia

1J.
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2. Objednávateľ je povinný oboznámiť pracovníkov zhotoviteľa so všetkými bezpečnostnými
a protipožiarnými predpismi platných v mieste realizácie diela a upozorniť na všetky
bezpečnostné opatrenia zvláštneho významu spojené s prevádzkou a to v deň nástupu
na práce.

3. Objednávateľ zodpovedá za škody spôsobené na realizovanom diele svojimi pracovníkmi
aj tretími osobami, ktoré sa pohybujú v jeho objekte ako aj vzniknutými poruchami

technologických zariadení alebo časti stavieb.
4. Objednávateľ zápisnične odovzdá zhotoviteľovi stavenisko so všetkými jestvujúcimi

nadzemnými a podzemnými stavebnými objektami a inžinierskymi sieťami, určí hranice
staveniska, odberné miesta stavebného elektrického prúdu a vody, určí spôsob ich merania
a spôsob úhrady.

X.I
Zodpovednosť za vady, záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 a nasledujúcich Obchodného
zákonníka.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je realizovaný v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a normami Slovenskej republiky, vzťahujúcimi sa k predmetu
Zmluvy a že po stanovenú dobu ( záručná doba ) bude mať vlastnosti dojednané v tejto
zmluve.
3. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu na dokončené dielo 5 rokov.

Záruka začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu.
4.Záruka sa vzťahuje na prevádzkyschopnosť a funkčnosť diela.
5.Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli z dôvodov nesprávneho prevádzkovania

a používania diela. Záruka sa taktiež nevzťahuje na funkčnosť diela, ktorá bola upravovaná
inou osobou, ako osobou autorizovanou zhotoviteľom počas záručnej doby.

ô.Počas trvania záruky je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť všetky zistené vady
a nedorobky, na ktoré sa záruka vzťahuje, v dohodnutom termíne.

7.Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať podporu pri prevádzke a rozvoji ním zhotoveného diela
po dobu troch rokov od jeho dodania.

8.Záruka na dielo sa nevzťahuje na prípad, keď objednávateľ alebo tretia osoba vykoná
zásah do realizovanej strešnej konštrukcie bez vedomia zhotoviteľa.

9. Zhotoviteľ upozorňuje, že záruka na dielo trvá za predpokladu, že do diela nebude
vykonaný nikým žiadny hrubý zásah, znehodnocujúci garantovaný efekt a že dielo
bude užívané na svoj účel s náležitou pozornosťou a ochranou.

10. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody aje vlastníkom zhotovovanej veci do jej
odovzdania a prevzatia.

11. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady na predmete zmluvy uplatní
bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk zástupcu zhotoviteľa.

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovanej vady na vlastné náklady
v lehote do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom.

Xl.!
Zmluvné pokuty

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05%
z ceny predmetu plnenia Zmluvy za každý deň omeškania.
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2. Obstarávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05%
z fakturovanej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

3. V prípade neodstránenia vady predmetu plnenia Zmluvy v písomne dohodnutom
termíne, sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
0,05% z ceny predmetu plnenia Zmluvy za každý deň omeškania.

4. Zmluvné pokuty, dohodnuté v Zmluve, nevylučujú vymáhanie náhrady budúcim
zhotoviteľom spôsobenej škody porušením jeho povinností v plnej výške, v súlade
s ustanoveniami Obchodného zákonníka, za splnenia podmienky, že spôsobená škoda
prevyšuje sumu zmluvnej pokuty.

5. Za omeškanie sa nepovažuje stav, ktorý vznikol mimo moci a vôle neplniacej
zmluvnej strany (vyššia moc).

6. Obstarávateľ trvá na stanovenej percentuálnej výške zmluvných pokút za celé obdobie
porušovania povinností zhotoviteľom, do výšky ceny príslušného predmetu Zmluvy.

Xll.!
Reklamácia

1. Obstarávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi zistené nedostatky
v dodanom predmete plnenia, bez zbytočného odkladu.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovanej vady v lehote do 7 dní od
uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom.

XIII./
Vlastnícke práva

1. Obstarávateľ nadobúda vlastnícke právo resp. právo užívania predmetu plnenia diela dňom
zaplatenia dohodnutej ceny za predmet obstarania.

XIV.!
Zodpovednosť za škody

1. Ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane, vo
vzťahu k tejto zmluve, zodpovednosť za škodu sa bude spravovať podľa § 737 nasl.
Obchodného zákonníka.

xv./
Riešenie sporov

1. Toto ustanovenie sa zásadne vzťahuje na riešenie všetkých sporov vyplývajúcich zo
vzniku, výkladu, realizácie a ukončenia tejto zmluvy, ako aj na všetky vzťahy
bezprostredne súvisiace.

2. Strany sa zaväzujú, že všetky spory sa budú snažiť riešiť zmiernou cestou.
3. Ak nebude vyriešenie sporu zmiernou cestou možné, môže ktorákoľvek strana tejto zmluvy

podať návrh ( žalobu) na vyriešenie sporu v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky.

14.
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XVI.!
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 4.10.2004 s možnosťou predlženia,
2. Zmluvné strany môžu ukončiť túto zmluvu písomnou dohodou alebo vypovedať ju

písomne iba v prípade podstatného porušenia zmluvy druhou stranou. Výpovedná
lehotaje 1 mesiac a začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede druhej
zmluvnej strane.

3. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.

4. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných
dodatkov k tejto zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných
strán.

5. Zmluvaje vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
dva rovnopisy.

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
tým istým dňom.

V Košiciach, dňa 28.07.2004 V Bratislave, dňa ..(f..~.t.!..ť:..~.~lf

Za zhotoviteľa: Za obstarávateľa :

Otlačok pečiatky zhotoviteľa/uchádzačaBAU Otlačok pečiatky obstarávateľa

, s.r.o.
Garbiarska 16

040 01 KOŠICE

Podpis

MUDr. Eva Haladová CSc, MPH
vedúca služobného úradu

{\ ;h~~/
Podpis

Ing. Richard Ha ·11
Konateľ spoločnosti


