
ZMLUVA O DIELO
č.201102

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne:

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Správa zariadení Úradu vlády SR
Nám. slobody Č. 1, 813 70 Bratislava
Ing. Martin Turčan
riaditel'

Zastúpený:

IČO:
DIČ:
Zápis:

00002895
2020801508

Osoby oprávnené rokovať vo veciach :
technických a realizačných: Marián Molnár
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000060275/8180
(ďalej len .objednávatel")

a

1.2 Zhotoviteľ:
Zastúpený:

Martin Adamčiak
Martin Adamčiak
Liptovský Michal č.1
03483 Liptovská Teplá

IČO:
IČ DPH:
Zápis:

10861581
SK1020482331
OÚ Ružomberok, Č. živ.reg. : 508-2621

Osoby oprávnené rokovať vo veciach :
technických a realizačných: Martin Adamčiak
bankové spojenie: Slovenská sporitel'ňa a.s., L. Mikuláš
číslo účtu: 0056737095/0900
(ďalej len .zhotovitel")

2. Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná
objednávateľom ako najvýhodnejšia, v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve



pre objednávateľa vykoná - dodávku a montáž kotolne - Účelového zariadenia v Banskej
Bystrici, ul. Komenského

2.2. Projektovú dokumentáciu pre realizáciu diela vypracoval Ján Raniak, odborne spôsobilý
technik vo výstavbe s osvedčením SKSI č.j. T1- 187/2002 Prťojektovanie stavieb.

2.3. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v zmysle uvedenej projektovej dokumentácie
pozostávajúceho hlavne z nasledovných častí:
2.3.1. Dodávka a montáž a denomtáž zariadení (kondenzačný kotol Junkers Cerapurcomfort

42-3A - 3 ks)
2.3.2. Vyvložkovanie jestvujúceho komína + strojovňa kotolne
2.3.3. Dodávka a montáž solárneho zásobníka SK 300 a solárne panely 4 ks
2.3.4. Dodávka a montáž Merania a regulácie, realizácia novej elektroinštalácie s tým

súvisiaca
2.3.5. Realizácia skúšky a odbornej prehliadky diela pred spustením do prevádzky

zariadenia kotolne

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady ana vlastné
nebezpečenstvo. Práce je nutné vykonať podľa Cenovej ponuky, pri dodržaní všetkých
technických noriem, bezpečnostných a iných platných právnych predpisov a podmienok tejto
zmluvy.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

2.6. Objednávatel' sa zaväzuje, že zhotovené dielo, pokial' bude bez vád a nedorobkov, prevezme
od zhotoviteľa do 7 dní od vyzvan ia zhotoviteľom na jeho prevzatie.

3. Ďalší záväzok zhotoviteľa

3.1. Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania
tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií.

3.2. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska. Do
denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje
o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od projektu.

3.3. Záznamy v stavebnom denníku podpisuje stavbyvedúci. Vedenie denníka sa končí
odovzdaním a prevzatím prác.

4. Čas plnenia

4.1. Termín začatia je zmluvne dohodnutý najneskôr na 11.04.2011

4.2. Dielo bude zhotovené, ukončené a objednávateľovi odovzdané na základe obojstranne
potvrdenej písomnej zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela najneskôr do 14 dní, od začatia
prác zhotoviteľom.

4.3. Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia - Účelové zariadenie v Banskej Bystrici, ul.
Komenského

4.4. Zhotoviteľ nie je vomeškaní so zhotovením diela, pokiaľ k omeškaniu s jeho zhotovením
nedošlo z dôvodov na jeho strane alebo k omeškaniu došlo z dôvodu vyššej moci.

4.5. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých
skúšok, predpísaných osobitnými predpismi a príslušnými normami. Zhotoviteľ protokolárne
odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný ukončené dielo prevziať, ak sa
nevyskytli také vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu. Prevzatie diela zo strany



objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odstrániť prípadné vady a nedostatky diela
podľa článku 7 tejto zmluvy.

5. Spolupôsobenie objednávateľa

5.1. Zhotoviteľ pri zhotovovaní diela dodrží Vyhlášku č. 532/2002 Z. z. o všeobecno - technických
požiadavkách na výstavbu ako aj všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutej časti
areálu budúcej stavby.

5.2. Objednávatel' sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v
sprístupnení priestorov k prevedeniu montážnych prác a dodávok, odovzdaní doplňujúcich
údajov a podkladov o dotknutom území, v zaujatí stanoviska, ktorých potreba vznikne počas
spracovania realizácie. Toto spolupôsobenie poskytne objednávatel' do 3 dní od doručenia
požiadavky zhotovitel'a. Pre prípad spolupôsobenia, ktoré objednávatel' nemôže poskytnúť
vlastnými silami, dohodnú zmluvné strany osobitnú lehotu.

5.3. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady pre prípravu projektovej
dokumentácie a realizáciu diela sú bez právnych a faktických vád.

5.4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi dielo - kotolňa - Účelového zariadenia
v Banskej Bystrici, ul. Komenského v takom stave, aby zhotovitel' mal umožnené vykonať dielo
riadne a včas v dohodnutom termíne.

6. Cena a platobné podmienky

6.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 a 3 je spracovaná v súlade so zák. č.
18/1996 z.z. o cenách:

Cena: 29.198,24 EUR

DPH 20 %:

Cena s DPH

5.839,65 EUR

35.037,89 EUR

Podrobný rozpis ceny - CP č. 19/2011 zo dňa 14.03.2011 - v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

6.2. V prípade vzniku naviac prác, zmeny podkladov a ďalších okolností ovplyvňujúcich cenu za
dielo dohodnutý v odseku 6.1, musia byť vopred prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi
zhotoviteľom a objednávateľom formou písomného dodatku k tejto ZoD.

6.3. Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká zhotoviteľovi nárok na
úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa
nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie.

6.4. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu
zmluvy v zmysle bodu 4.1. a 4.2. Faktúra bude splatná do 30 dní od jej preukázateľného
doručenia objednávateľovi. Prílohu faktúry bude tvoriť oboma zmluvnými stranami podpísaný
odovzdávajúci protokol pre odovzdanie diela podľa článku 4 ods. 4.5.

6.5. V lehote splatnosti faktúry uhradí objednávateľ zhotoviteľovi 90% fakturovanej sumy bez DPH
+ DPH v plnej výške, 10% (z ceny bez DPH) bude zadržaných do doby podpísania zápisnice
o odstránení vád a nedorobkov. V prípade, že dielo nebude mať pri odovzdaní a prevzatí vady
alebo nedorobky, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi v lehote splatnosti celú cenu za dielo.

6.6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového
dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov.



7. Zodpovednosť za vady, záruka

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za
vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho
povinnosti.

7.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých
objednávatel'om a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávatel'a a ten na ich použití trval.

7.4. Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom zmluvy začína plynúť dňom protokolárneho
odovzdania a prevzatia diela a činí 36 mesiacov s výnimkou zabudovaných technologických
zariadení, strojov a prístrojov, kde bude záručná doba podl'a výrobcov.

7.5. Zhotovitel' sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/ bez
zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie.

7.6. V prípade nedodržania termínu ani po ďalšej výzve objednávatel'a doručenej zhotovitel'ovi na
odstránenie závady v rámci reklamačného konania podl'a ods. 7.5 zabezpečí odstránenie
závady objednávateľ na náklady zhotovitel'a. Zhotovitel' sa zaväzuje takto vzniknuté náklady
uhradiť.

8. Zmluvné pokuty

8.1. Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo
uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

8.2. Ak objednávateľ je v omeškaní s prevzatím zhotoveného diela, so splnením peňažného
záväzku, alebo jej časti, má zhotoviteľ právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z
nezaplatenej sumy za každý deň meškania.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou. Túto zmluvu je možné zrušiť alebo od nej
odstúpiť v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a platného znenia Obchodného zákonníka.

9.2. Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva zavretá,
zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto
zmenou.

9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade dodatočného neschválenia finančných prostriedkov
na vykonanie tohto diela uzatvoria dodatok k predmetnej zmluvy podľa okolností a to v zmene
termínu, rozsahu alebo kvalite.

9.4. V prípade úplného zrušenia pridelených finančných prostriedkov na vykonanie diela podľa
tejto zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká Oznámenie o nepridelení
finančných prostriedkov musí byť doručené zhotoviteľovi písomne.

9.5. Nedelitel'nou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 : Cenová ponuka č. 19/2011

9.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných
strán.

9.7. Táto zmluva je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č.
546/2010 Z. z. povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri
zmlúv.

9.8. SZ ÚV SR (Objednávateľ) ako povinná osoba zabezpečí bezodkladne zverejnenie tejto
zmluvy podľa ods. 9.4.



9.9. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

9.10. Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane dve vyhotovenia.

9.11. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

~~~c
1 7 MAR. 20~1v dňa:

Objednávatel':

V Ružomberku dňa: ~ eJ . J .J.O 11
Zhotovitel':

Martin ADAMČJ: K
Lipt. Michal Č. 1
03483 Lipt T"p!4
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............................... . .

Martin Adamčiak


