Z M L U V A

O

D I E L O

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení

Zmluvné strany:
1.1.

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Dr.h.c, doc. Ing. Ján Jasovský, PhD., predseda
30844878

(ďalej len „ objednávateľ")
2.1 Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:

Stavebne - projekčná spoločnosť CREDO, spol. s r.o.
Moyzesova 1380/34, 022 01 Čadca
Ing. Marián Jurga, konateľ
SLSP Čadca
0051989074/0900
0036012327
SK2020422987

Obchodný register Okresného súdu Žilina vložka 3913/L S r.o.
(ďalej len „zhotoviteľ")
uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka Zmluvu o dielo:
I.
Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť pre objednávateľa dielo „Výmena drevených okien za plastové
na expozitúre Žilina". Presná špecifikácia výrobkov je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí súčasť
tejto zmluvy.
2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo uvedené v tomto článku ods. 1 vo vlastnom mene a na
vlastnú zodpovednosť, za podmienok vzájomne dohodnutých touto zmluvou, v zmysle všeobecne
záväzných platných predpisov a zároveň sa zaväzuje v dohodnutom termíne odovzdať ukončené
dielo objednávateľovi.

3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo uvedené v tomto článku ods. 1 vyhotovené zhotoviteľom podľa
a v rozsahu podkladov uvedených v ods. 2 tohto článku a tejto zmluvy od zhotoviteľa prevziať
a zaplatiť mu dohodnutú cenu uvedenú v tejto zmluve.
4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na
zhotovenie diela potrebné.

II.
Čas p l n e n i a

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyhotoví a odovzdá dielo podľa článku I.
objednávateľovi nasledovne :
- začatie do desiatich pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy
- ukončenie 20.12.2011

tejto

zmluvy

2. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním
objednávateľovi.
3. Ukončenie plnenia predmetu zmluvy je podmienené záväzkom objednávateľa, že umožní
zamestnancom zhotoviteľa prístup do miestností za účelom vykonania diela a zabezpečí, aby
miesto realizácie diela bolo voľne dostupné.
III.
Cena za dielo
1. Cena za zhotovenie diela uvedeného v článku I. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán, podľa zákona č. 18/1996 Z. z o cenách v znení neskorších predpisov aVyhl. MF SR .
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a je stanovená položkovitým rozpočtom,
určujúcim cenu diela, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 k tejto zmluve, podpísanej a schválenej
zmluvnými stranami.
2.

Dohodnutá cena diela predstavuje:
Cena bez DPH
1.275,03 EUR

DPH 20%
255,01 EUR

Cena diela vrátane DPH je 1.530,04 EUR.
Slovami: Jedentisícpäťstotridsať 004/100 EUR.

Cena diela je stanovená na základe platnej sadzby DPH v čase uzavretia zmluvy o dielo.
V prípade zmeny sadzby DPH bude daň s pridanej hodnoty fakturovaná vždy podľa predpisov
platných v čase uskutočňovania zdaniteľného plnenia.
3. V prípade, že pri realizácii diela podľa tejto zmluvy príde k zmenám, doplnkom alebo rozšíreniu
predmetu diela na základe požiadaviek objednávateľa, ktoré majú vplyv na dohodnutú cenu
diela, zmluvné strany zabezpečia ich realizáciu ustanovením dodatku k tejto zmluve zo súhlasom
zmluvných strán.
IV.
Platobné podmienky
1. Zhotoviteľovi vznikne právo na vystavenie faktúry za dielo dňom podpísania preberacieho
protokolu obidvomi zmluvnými stranami.
2.

Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej obdržania objednávateľom.

3.

V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo o d s t ú p e n i u od tejto z m l u v y z d ô v o d o v na strane

objednávateľa, bude zhotoviteľ práce a dodávky rozpracované ku dňu zastavenia alebo zrušenia
zmluvy fakturovať po dohode s objednávateľom podľa skutočnej rozpracovanosti diela.
V.
Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo zhotovené podľa podmienok uvedených v tejto zmluve
a všeobecne záväzných platných predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať
vlastnosti na používanie a dohodnutý účel.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené
porušením jeho povinností.
3. Záručná doba na plastové výrobky je 120 mesiacov, na montáž je 60 mesiacov a začína
plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. Záruka na zariadenia a komponenty
výrobkov je podľa dĺžky záručnej doby jednotlivých výrobcov.
4.

Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom.
Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia výrobkov, resp. poškodenia živelnou
pohromou.
VI.
Vlastnícke právo k zhotovenému dielu a nebezpečie škody na ňom

1. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa dňom úhrady faktúry.
VII.
Zmluvné pokuty
1. Za nedodržanie dohodnutého termínu ukončenia diela uvedeného v tejto zmluve je objednávateľ
oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % s ceny diela za každý deň
omeškania.
2.

Za nedodržanie splatnosti vystavenej faktúry má zhotoviteľ právo účtovať objednávateľovi úrok
z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.
VIII.
Odstúpenie od zmluvy

1. Podstatné porušenie zmluvných ustanovení má za následok, že zmluvné strany môžu využiť
právo odstúpenia od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

IX.
Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá je povinná túto zmluvu zverejniť na svojom
webovom sídle.
2.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že má odbornú spôsobilosť a oprávnenie vykonávať dielo v rozsahu článku
I. tejto zmluvy.

3. Zhotoviteľ dodá predmet zmluvy v súlade so všeobecnými záväznými predpismi, S TN
a podmienkami tejto zmluvy.
X.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jej
zverejnení na webom sídle objednávateľa.
2.

Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov so súhlasom
oboch zmluvných strán.

3.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1, ktorá obsahuje špecifikáciu.

4. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie
a objednávateľ obdrží dve vyhotovenia. V rovnakom počte sa budú vyhotovovať aj prípadné
ďalšie dodatky k nej.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak táto zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky,
budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka ako aj ďalšími, na zmluvné záväzky
sa vzťahujúcimi právnymi predpismi.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

P R Í L O H A C.
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Stavebno - projekčná spol. CREDO, s. r.o.
Moyzesova 1380/34, 022 01 Čadca
IČO:36012327
IČDPH:SK2020422987

CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA
k „Výmene drevených okien za plastové na expozitúre Žilina"

Výrobok

Rozmery (v mm) KS

Plastové okno-jednokrídlové

1150x1730

Montáž - osadenie okien
Demontáž pôvodných okien
Murárske práce-vnút. Omietka
CENA bez DPH:
DPH:
CENA S DPH:
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Cena bez DPH/KS
198,76 EUR

Cena bez DPH spolu
795,03 EUR
180,00 EUR
96,00 EUR
204,00 EUR
1.275,03 EUR
255,01 EUR
1.530,04 EUR

