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ZMLUVA O DIELO č. 76/2004
uzavretá podľa § 6 zákona Č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisova § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

1. Obstarávateľ:

Zastúpený:

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

2. Zhotoviteľ:
Sídlo:

Zapísaný:

Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zástupca na rokovanie
vo veciach zmluvných:
- telefón:
- fax:

Článok I
Identifikačné údaje zmluvných strán

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl. m. SR
so sídlom v Bratislave
Ružinovská 8
P.O.BOX 26
820 09 Bratislava 29
Slovenská republika
MUDr. Eva Haladová, CSc., MPH,
vedúca služobného úradu
607436
nie je platiteľom DPH
Národná banka Slovenska
22327 -O12/0720

RADEN, s.r.o.
Považská 401B,
040 11 Košice
v obchodnom registri Okresného súdu Košice L, vložka 9895N
Oddiel: Sro
Ing. Tibor ROMAN, konateľ a riaditeľ spoločnosti
36179345
202005 1242
SK 202005 1242
TATRA BANKA, a.s., Košice
2627 111 942/1100

Ing. Tibor ROMAN, konateľ a riaditeľ spoločnosti
055/642 78 86, 644 45 22
055/642 94 98

Článok 2
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je:
Rekonštrukcia kotolne - výmena kotlov v budove na Trnavskej ul. č. 68,
detašovaného pracoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
Bratislava hl. m. SR so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29,
pri dodržaní požadovaných technických parametrov.

2.2 Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác v rozsahu podľa
projektovej dokumentácie spracovanej projektantom.
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2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť
podľa podmienok stavebného úradu, vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií,
platných STN a všeobecne platných právnych predpisov.

2.4 Zhotoviteľ vykoná dielo bez podielu plnenia tretími osobami.

Článok 3
Cena za plnenie predmetu zmluvy

3.1 Cena je stanovená v súlade s § 3 zákona NR SR Č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení
neskorších predpisov.

Cena diela:

Cena v Sk bez DPH .475 302,00 Sk
DPH 19% 90307,40 Sk

Cena celkom v Sk vrátane DPH 565 609,40 Sk

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

3.3 Cena za plnenie predmetu je maximálna. Cenu za poskytované služby je mozne
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.

3.4 V cene sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk, ktoré sú
spojené s plnením predmetu zmluvy

Článok 4
Lehoty na poskytovanie služby

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia v termíne: 10 pracovných dní od
podpisu Zmluvy, najneskôr však do 14.9.2004
Časový harmonogram prác:

Demontáž j estvuj úceho zariadenia 2 dni
Montáž novej technológie 5 dní
Skúšky zariadení 3 dni

l
l
l
l
l
l

Celková doba realizácie 10 dní

Článok 5
Platobné podmienky

5.1 Cena diela je stanovená v slovenskej mene, v súlade so zákonom NR SR
Č. 18/1996 Z. z.

5.2 Zhotoviteľ vystaví faktúru do 5 dní po podpísaní čiastkového preberacieho protokolu
povereným zástupcom zhotoviteľa zamestnancom obstarávateľa za jednotlivé etapy
plnenia predmetu zmluvy.
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5.3 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 (tí podnikatelia, ktorí sú zapísaní vobchodnom registri alebo v inej
evidencii, musia uvádzať 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).

5.4 V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je obstarávateľ
oprávnený túto faktúru v lehote 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.

5.5 Splatnosť faktúry je 14 pracovných dní odo dňa jej doručenia do podateľne na adresu
objednávateľa. Prílohou faktúry bude podpísaný odovzdávací a preberací protokol,
dodací list, resp. výkaz prác (služieb).

5.6 Zhotoviteľ garantuje nemennosť výšky - ceny v Sk za plnenie predmetu obstarávania.
Spôsob určenia ceny po dobu účinnosti Zmluvy a v prípade rozšírenia rozsahu plnenia
predmetu obstarávania počas platnosti Zmluvy.

l 5.7 Obstarávateľ sa zaväzuje preberať jednotlivé čiastkové plnenia v jednotlivých
ucelených častiach v dohodnutých termínoch formou čiastkových protokolov
a zaplatiť dohodnutú cenu v súlade s platobnými podmienkami. Predmet zmluvy sa
považuje za splnený podpísaním záverečného protokolu.~

I

5.8 Obstarávateľ nadobudne právo vlastníctva, resp. právo užívania dňom zaplatenia
dohodnutej ceny za príslušnú dodávku alebo jej časť.

Článok 6
Povinnosti zmluvných strán na zaistenie súčinnosti

6.1 Zhotoviteľ začne vykonávať práce smerujúce k zhotoveniu diela v dohodnutom
termíne za spolupôsobenia objednávateľa, ktorý musí vytvoriť pre zhotoviteľa nutné
podmienky na zhotovenie diela t.j. zabezpečiť sprístupnenie priestorov, v ktorých sa
budú vykonávať dohodnuté práce. Zhotoviteľ taktiež zabezpečí stavebné povolenie na
zhotovenie diela.

6.2 V prípade nesplnenia úloh spolupôsobenia zo strany objednávateľa podľa ods.6.1
tohto článku, sa za nesplnenie predmetu plnenia v dohodnutej lehote podľa čl. IV. tejto
zmluvy nepovažuje omeškanie zhotoviteľa.

6.3 Zmluvné strany zhodne udávajú, že v tom prípade sa čas plnenia (dodacia lehota)
predlžuje o dobu tohto omeškania.

6.4 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.
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Článok 7
Podmienky vykonania diela

7.1 Zhotovitel' sa zaväzuje, že dodané práce splňajú všetky špecifikácie podl'a popisu
predmetu obstarávania a predloženej projektovej dokumentácie.

7.2 Zhotovitel' sa zaväzuje, že predmet diela bude zodpovedať všeobecne zavazným
právnym predpisom na ochranu zdravia a príslušným smemiciam BOZP a PO,
platným v SR.

7.3

7.4

7.5

n
8.1

l
l 8.2

l

Predmet Zmluvy bude preberaný povereným zástupcom obstarávateľa v mieste
dodania jednotlivých častí predmetu Zmluvy, ako aj dodania komplexného predmetu
Zmluvy.

Jednotlivé dodávky uskutočňované zhotoviteľom pre obstarávatel'a musia byť
predmetom preberacieho konania. Preberacie konanie je proces odovzdania
a prevzatia predmetu dodávok jednotlivých častí za podmienok:
Zhotoviteľ je povinný odovzdať obstarávateľovi predmet dodávok častí predmetu
Zmluvy v dohodnutom rozsahu a v dohodnutej kvalite,
Obstarávateľ je povinný prevziať predmet častí dodávok predmetu Zmluvy, ak
zodpovedajú dohodnutému rozsahu a kvalite. Odovzdanie a prevzatie sa
uskutočňuje formou čiastkových preberacích protokolov, podpísaných
oprávnenými zástupcami zhotoviteľa a obstarávatel'a,
V prípade, ak odovzdanie predmetu plnenia Zmluvy, vrátane čiastkových plnení
nezodpovedá dohodnutému rozsahu a kvalite, je obstarávatel' povinný túto
skutočnosť oznámiť zhotoviteľovi vo forme písomných pripomienok.
Zhotoviteľ je povinný vybaviť pripomienky obstarávateľa vrátane odstránenia
zistených vád do 7 (siedmich) 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,
Prevzatiu jednotlivých čiastkových plnení predchádza písomné oznámenie
zhotoviteľa o vykonaní relevantných činností, resp. odovzdanie vecného plnenia
s následným overenímjeho funkčnosti a kvality obstarávateľom,
Predmet Zmluvy bude považovaný za riadne splnený podpísaním záverečného
preberacieho protokolu

Miestom dodania predmetu diela je RÚVZ hl. m. SR so sídlom v Bratislave,
R«~tSW&~ B••.áV"AAW~W, ~~ .tWcU'€NiF&~7'P1WMf.kó all Č. ~~

Článok 8
Zmluvné pokuty

V prípade, že zhotoviteľ je v omeškaní s plnením zmluvného termínu vyhotovenia
diela, alebo jeho ucelenej časti, obstarávateľ si môže uplatniť voči nemu sankciu vo
výške 0,05% z fakturovanej ceny diela, alebo z ceny ucelenej časti diela, za každý aj
začatý deň omeškania.

V prípade neodstránenia vady predmet u plnenia Zmluvy v písomne dohodnutom
termíne, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
0,05 % z ceny predmetu plnenia Zmluvy alebo jej časti, za každý deň omeškania.
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8.3 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.

8.4 Obstarávateľ trvá na stanovenej percentuálnej výške zmluvných pokút za celé obdobie
porušovania povinností budúcim zhotoviteľom, do výšky ceny príslušného predmetu
Zmluvy, resp. jeho časti.

8.5 V prípade, že obstarávateľ je v omeškaní s plnením povinnosti uhradiť faktúry
v zmluvnom termíne, zhotoviteľ si môže uplatniť voči nemu sankciu vo výške 0,05%
z fakturovanej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

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

l
1

Článok 9
Záruka

9.1 Zhotoviteľ poskytuje na predmet Zmluvy päťročnú záruku. Záruka sa vzťahuje na
prevádzkyschopnosť a funkčnosť diela. 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.r 9.2 Záruka na predmet plnenia uvedený v Zmluve, začína plynúť dňom podpísania
záverečného preberacieho protokolu.

9.3 Počas trvania záruky zhotoviteľ bezplatne odstráni všetky zistené vady a nedostatky,
na ktoré sa záruka vzťahuje, v dohodnutom termíne.

9.4 Zhotoviteľ bude zabezpečovať podporu pri prevádzke a rozvoji ním zhotoveného diela
po dobu troch rokov od jeho dodania.

Článok 10
Reklamácia

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

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovanej vady na vlastné náklady
v lehote 7 (siedmich) dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.

Článok 11
Zodpovednosť za škody

11.1 Ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane, vo
vzťahu k tejto zmluve, zodpovednosť za škodu sa bude spravovať podľa § 373 a nás l.
Obchodného zákonníka.
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Článok 12
Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 08.10.2004, s možnosťou predÍženia.

12.2 Zmluvné strany môžu ukončiť túto zmluvu písomnou dohodou alebo vypovedať ju
písomne iba v prípade podstatného porušenia zmluvy druhou stranou. Výpovedná
lehota je l mesiac a začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede druhej
zmluvnej strane.

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

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

12.5 Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, pre prípad súdneho sporu z tejto Zmluvy o dielo, že
miestne príslušným súdom bude Okresný súd Košice II, podľa Občianskeho súdneho
poriadku, § 89 Z.z ..

12.6 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.

12.7 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, finančnej, marketingovej alebo organizačnej povahy.

12.8 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
dva rovnopisy.

l
12.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť

tým istým dňom.

l V Košiciach dňa: ...!.:t..(.~......2004 V Bratislave dňa: .!.-.f.~.r...:.....2004
Za zhotoviteľa: Za obstarávateľa:

A~~ RAD E r:s.r.o.
~.;.:;., Považská 401B
0-10 II Kostcc, 1(" \)PII: SK2020051242

Td.:055 6-12 Tt; ~(), ô-l2 94 98 [2J

II /

Ing. Tomáš KOV AL
konateľ spoločnosti

MUDr. Eva Haladová, CSc., MPH
vedúca služobného úradu


