
Zmluva o dielo č. Z20228263_Z
uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
Sídlo: Farského 9, 85101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 17054281
DIČ: 2020878618
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK3081800000007000474021
Telefón: 62243626

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: JUTEX - Contract, s.r.o. 
Sídlo: Ivánska cesta 2, 82104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35787473
DIČ: 2020233809
IČ DPH: SK2020233809
Bankové spojenie: IBAN: SK5409000000000173513795
Telefón: 0905915600

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodávka a montáž linolea, podlahovej krytiny s pokládkou
Kľúčové slová: Linoleum, pokládka podláh, tmelenie, brúsenie, lepenie
CPV: 44112200-0 - Podlahové krytiny; 45432110-8 - Kladenie podláh; 44112230-9 - Linoleum; 

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 90512000-9 - Služby na prepravu 
odpadu

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Dodávka a montáž PVC podlahovej krytiny

Funkcia

Dodávka a montáž lonolea - krytiny v 5-ich učebniach s plochou 246,6 m2 pozostáva z odstránenia pôvodnej PVC podlahovej 
krytiny, prebrúsenia a povysávania povrchu, opráv nerovností podkladu - stierkovanie vyrovnávacím tmelom, penetrácia 
povrchov, pokládka linolea celoplošným lepením, zváranie spojov (zváracia šnúra), lepenia podlahových soklov z linolea. 
Tmelenie Odvoz a likvidácia pôvodnej podlahovej krytiny (ekologická likvidácia).

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Tovar - linoleum- podlahová krytina m2 246,6

hrúbka podlahovej krytiny mm 2

nášlapná vrstva mm 0,4

trieda zaťaženia 34/42 m2 246,6

 trieda formaldehydu E1 m2 120

2. Stavebné práce - demontáž pôvodnej podlahy m2 246,6

celoplošné lepenie linolea so zváraním spojov, vrátane 
dodania lepidla m2 109,5
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3. Služby - odvoz demontovaných  podlahových krytín a 
ekologická likvidácia m2 120

202 - plocha učebne (900x712 cm) m2 64,08

208 - plocha učebne (625x943 cm) m2 58,94

210 - plocha učebne (655x918 cm) m2 60,13

203B - plocha učebne (450x705 cm) m2 31,73

204B - plocha učebne  (450x705 cm) m2 31,73

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

PVC podlahovina - farba podľa výberu objednávateľa možnosť výberu minimálne zo 4 vzoriek 

vzor a farba PVC podlahoviny pastelové farby

farba soklov a zvarovacej šnúry rovnako ako linoleum

predloženie ponúkaných vzoriek PVC a technických 
parametrov PVC do 3 pracovných dní od podpísania zmluvy

sokel - farebne kompatibilný linoleum

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet a  vzorkovník PVC podláh do 3 dní od uzavretia zmluvy. Výber vzoru 
PVC podlahy nebude dôvodom navýšenie ceny zákazky.

Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke
plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.

Objednávateľ požaduje realizáciu predmetu zákazky v termíne 10.8. do 16.8.2022

Celková cena musí zahŕňať všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním predmetu zákazky do miesta plnenia.

Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po skutočnom odovzdaní predmetu zákazky. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť 
dohodnutú cenu za predmet zákazky na základe faktúry vystavenej dodávateľom do 30 dní odo dňa doručenia faktúry na 
adresu objednávateľa. Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku na základe odsúhlaseného súpisu
zrealizovaných prác jednorázovo po protokolárnom prevzatí predmetu zákazky . Prílohou faktúry bude preberací protokol 
potvrdený zástupcami obidvoch  zmluvných strán.

Dodávateľ sa zaväzuje, že predmet zákazky bude vykonaný pri dodržaní technologických postupov, platných STN, právnych, 
prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

Dodávateľ zhotoví predmet zákazky  v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy.

Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zákazky  vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Objednávateľ na predmet zákazky  neposkytuje zálohu.

Dodávateľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch objednávateľa počas realizácie predmetu zákazky . Po ukončení 
prác je dodávateľ povinný vyčistiť všetky priestory znečistené jeho pracovnou činnosťou. Dodávateľ v plnom rozsahu 
zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestoroch realizácie predmetu zákazky.

Po ukončení prác  je dodávateľ povinný bezodkladne stavenisko vypratať, odstrániť zvyšný materiál odpady a podobne.

Vrátane dopravy, vynášky a montáže na miesto plnenia

Zhotoviteľ je povinný mať v registri zapísaných konečných užívateľov výhod v zmysle obchodných podmienok elektronického 
trhoviska.

Objednávateľ požaduje predložiť potvrdenie o bezpečnej likvidácii pôvodnej PVC podlahoviny do 18.08.2022.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Strana 2 z 3 



Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava V
Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Ulica: Farského 9

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.08.2022 12:51:00 - 14.08.2022 12:52:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 8 999,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 10 799,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20228263

V Bratislave, dňa 05.08.2022 15:14:00

Objednávateľ:
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
JUTEX - Contract, s.r.o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20228263


Zákazka


Identifikátor Z20228263


Názov zákazky Dodávka a montáž linolea, podlahovej krytiny s pokládkou


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/327361


Dodávateľ


Obchodný názov JUTEX - Contract, s.r.o.


IČO 35787473


Sídlo Ivánska cesta 2, Bratislava, 82104, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 4.8.2022 11:28:53


Hash obsahu návrhu plnenia sdHhN68J3Dy5UPVCl0ic/WlN8okxhGtKe3zku5/o0JI=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
PVC Tarkett hr.2,0 mm, nášťapná vrstva min. 0,4 mm


Prílohy:
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