Zmluva o dielo 2410/2017
uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb

I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ: Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad
Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Rokos
Zástupca k rokovaniam vo veciach
a/ technických :
Ing. Ľubomír Rokos
b/ zmluvných :
Ing. Ľubomír Rokos
IČO : 00891541
DIČ:2020654009
IČ DPH: nie je platcom
Bankové spojenie: SK44 8180 0000 0070 0051 4994
Zhotoviteľ: OPTIMAN, s. r. o., Velické námestie18, 058 01 Poprad
Štatutárny orgán : Štefan Gallik
Zástupca k rokovaniam vo veciach
a/ technických :
Štefan Gallik
b/ zmluvných : :
Štefan Gallik
IČO : 36465895
DIČ: 2020018792
IČ DPH: SK2020018792
Bankové spojenie : ČSOB a. s. pobočka Poprad
Číslo účtu : SK48 7500 0000 0040 2084 8517
Zapísaná v obchodnom registri: Okresný súd Prešov,
Odd. Sro, vložka č. 12094/P
lI. Východiskové podklady a údaje

2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4.

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa.
Východiskové údaje
Názov: „Oprava elektroinštalácie, vysprávky, maľovanie priestorov – prízemie“
Miesto : Poprad
Investor: Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad
Termíny: začatie :
30.10.2017
dokončenie :
15.12.2017
III. Predmet plnenia

3.1.1

Predmetom tejto zmluvy je „Oprava elektroinštalácie, vysprávky, maľovanie priestorov - prízemie“ podľa rozpočtu,
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť.
IV. Čas plnenia

4.1
4.2.
4.1

Termíny plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 2.2.4. pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1.1.
Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa
objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od počasia a od riadneho a včasného spolupôsobenia
objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je
zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku a termíny plnenia predmetu diela sa o túto dobu predlžujú.
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
V. Cena

5.1
5.2

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle
paragrafu 2 zákona č. 18/1996 Zb. .
Cena za zhotovenie diela podľa čl. III je uvedená v ponuke, ktorá je podkladom tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude
fakturovať prevedené práce podľa skutočne prevedených prác.
Cena je bez DPH 20%
49 608,80 €
DPH 20%
9 921,76 €
SPOLU S DPH 20%
59 530,56 €
VI. Platobné podmienky

6.1

Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi na
základe prevzatia prác dohodnutého množstva. Splatnosť faktúr je 14 dní od prevzatia prác.
VII. Záručná doba - zodpovednosť za vady

7.1

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a počas záručnej doby
bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili
po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady diela, ktorá bola spôsobená porušením povinnosti zhotoviteľa má
objednávateľ právo v záručnej dobe požadovať jeho bezplatné odstránenie.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dostaviť do 72 hodín a v čo najkratšom technicky možnom čase začať s odstraňovaním
prípadných vád.
Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk
oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I tejto zmluvy.
VIII. Podmienky vykonania diela

8.1
8.2
8.3
8.4.
8.5
8.6
8.7
8.8
8.09
8.10
8.11
8.12

Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pracovisko pre vykonávanie v termíne do 30.10.2017.
Objednávateľ je povinný odovzdať pracovisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s
podmienkami zmluvy.
Objednávateľ vytýči všetky vedenia a inžinierske siete na stavenisku a odovzdá zhotoviteľovi súhlas a podmienky, za
ktorých je možné vykonávať dielo.
Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ktoré nebudú vytýčené pri
odovzdávaní staveniska.
Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa skladové a sociálne zariadenia na stavenisku.
Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia elektrickej energie 220V a vodovodnej prípojky. Náklady
spotrebovaných energií hradí objednávateľ.
Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebnej pre vykonanie diela.
Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný a montážny denník .
Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom zhotoveného diela.
Zápis o odovzdaní a prevzatí, alebo (súpis vykonaných prác) spíšu zmluvné strany ihneď po ukončení predmetu diela.
IX. Zmluvné pokuty

9.1
9.2

Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III po termínoch uvedených v čl. IV môže objednávateľ uplatniť zmluvnú
pokutu vo výške 0,05% z ceny uvedenej v čl. V za každý deň omeškania.
Ak je objednávateľ v omeškaní peňažného plnenie voči zhotoviteľovi po termíne splatnosti jednotlivých faktúr môže
zhotoviteľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z každej neuhradenej faktúry za každý deň omeškania.
X. Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

10.01

Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím týchto vecí a podkladov, ktoré poskytuje objednávateľ : prípojka el. energie
220 V a vodovodnú prípojku.
XI. Ostatné ustanovenia

11.1
11.2

Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. III tejto zmluvy. Ak objednávateľ o to
požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do živnostenského oprávnenia.
V prípadného dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa,
zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne nabehnuté náklady.
XII. Záverečné ustanovenia

12.1
12.2

12.3
12.4

12.5
12.6

Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom od doby jeho doručenia objednávateľovi.
Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu tejto zmluvy doručený druhej zmluvnej
strane. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a
podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne
potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, alebo ústnou dohodou.
Okrem osôb uvedených v čl. I sú oprávnení zmluvne rokovať, podpisovať dohody zmluvných strán vo veciach tejto
zmluvy, ako aj jej dodatkov:
za zhotoviteľa:
Štefan Gallik – konateľ spoločnosti
za objednávateľa: Ing. Ľubomír Rokos – riaditeľ školy
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Poprade, dňa: 24.10.2017

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

