
\

tislo zmluvy: 15/2011

l.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávater :
Správa kultúmych a iportových zariadeni mesta Tmava,
Hlavná 17, 91701 Trnava,
v zastúpeni riaditerom
osoby oprávnené na jednanie vo veciach :
a) zmluvných:
b) technických:
c) kontrolovať zhotovenie diela

v priebehu realizácie: podta bodu a), b),
d) prevziať dielo: podra bodu b),
e) rozhodovať o zmenách a prácach naviac: podra bodu a)

bankové spojenie:
ICO: OO598 135
OIC: 2021190963
ICpre DPH: 81<2021190963
Č. tel.: +421 333236437, Č. faxu: +421 335936241
e-mail: :@skasz.trnava.sk
www.skasz.trnava.sk

1.2 Zhotoviteľ:
Milan Pitko -INŠTALEX,
Tehelná 20, 91701 Trnava,
v zastúpeni
osoby oprávnené na jednanie vo veciach :
a) zmluvných:
b) technických:

bankové spojenie :
ICO: 33 199493
OIC: 1020347460
IC pre DPH: SK1020347460
mobil:
zápis v Zivnostenskom registri Obvodného úradu v Trnave, reg. č.: 207-8713

II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom zmluvy je: .Výmena ventilov na vykurovacich telesách v KD Modranka".

2.2 Zhotoviter sa zavazuje zhotoviť dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a
riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávaterovi.

2.3 Objednávater sa zavazuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu pocta
platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Zhotoviter potvrdzuje, te sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu
známe technické a kvalitativne podmienky realizácie diela a že disponuje takými kapacitami a
odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

mailto::@skasz.trnava.sk
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III.
CENA DIELA

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok v zmysle záko-
na Č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky Č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách,
vo výške 3 085,08 - EUR s DPH, slovom: trltisícosemdestatpäť eur a 08 centov vrátane DPH,
v členení:

cena celkom bez DPH 2570,90 - EUR
DPH 20% 514,18-EUR

3.2 Podrobná špecifikácia ceny diela je uvedená v prílohe Č. 1 tejto zmluvy - ocenený výkaz výmer.

3.3 Cena diela dohodnutá zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodáv-
ky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri
realizácii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do užívania.

3.4 Zhotoviteľ nemôže uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:
3.4.1/- vlastných chýb,
3.4.2/- nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela,
3.4.3/- zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.

IV.
ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom čase:
4.1.1 - Termín začatia prác: 27.12.2011
4.1.2 - Termín ukončenia prác: 30.12.2011

4.2 Dodržanie termínu podľa bodu 4.1 je podmienené riadnym a včasným spolu pôsobením objedná-
vatel'a dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z viny objednávateľa došlo k prerušeniu vykoná-
vania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela preru-
šená.

V.
PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Zhotoviteľ nepožaduje preddavok na plnenie zmluvy.

5.2 Zmluvná cena bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Zhotoviteľovi vzniká
právo vystaviť faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov.

5.3 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje práce vyúčtuje overiteľným spôsobom, faktúra bude vystavená
prehľadne na základe súpisu vykonaných prác.

5.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať
náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.
V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť
dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

VI.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

6.1 Odovzdanie staveniska :
6.1.1 - Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr v deň začatia prác.

6.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa:
6.2.1 - Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri

kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ
odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne.
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6.3 Povinnosti zhotoviteľa:
6.3.1 - Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela dané mu objednávateľom počas

zhotovovania diela.
6.3.2 - Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu

upozorniť na nevhodnú povahu alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu
objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol vzhľadom na odbornú spôsobi-
losť túto nevhodnosť zistiť.

6.3.3 - Ak zhotovitef zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť
dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú
odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.

6.3.4 - Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebez-
pečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela objedná-
vateľovi.

6.3.5 - Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb
v priestore staveniska a v ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná
také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verej-
nom priestranstve.

6.3.6 - Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem,
vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a vý-
robky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú
republiku.

VII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

7.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávatel'ovi na zá-
klade protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

7.2 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotovitel' objednávateľovi nasledovné doklady:
7.2.1 - osvedčenia o druhu a akosti použitých materiálov - certifikáty,
7.2.2 - preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce,

7.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyškov materiá-
lov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.

7.4 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

7.5 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so zhotovi-
teľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia.
Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo bezodkladne po odstránení zistených vád.

VIII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, zARUKA ZA KVALITU

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami čl. II. a bude
mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Dielo má vady, ak:
8.2.1 - nie je dodané v požadovanej kvalite, .
8.2.2 - vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom ŕozsahu,
8.2.3 - sú vady v dokladoch nevyhnutných na užívanie podľa bodu 7.2

8.3 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 36 mesiacov. Záručná doba začína
plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednáva-
tel' nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

8.4 Zárukou zhotoviteľ preberá závazok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na
použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.

8.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení telefonicky
e-mailom a následne písomnou formou.

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ihneď po prijatí reklamácie podľa bodu
8.5 a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dlžku dohodnú zmluvné strany písomne.
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IX.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

ZIdoviter zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku
poI'U!enia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

V prfpade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkol'vek zmluvnej
sbane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustano-
1fII!I1ia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej re-
pubIke.

IIenit' alebo doplňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v
celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávatel' a jeden rovno-
pis obdrží zhotoviteľ.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha Č. 1 - Ocenený výkaz výmer.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Správy kultúrnych a športových zariadení mesta
Trnava (www.skasz.trnava.sk).

Zv-~ve.-, \OO~ '2-"~\tr>\ ~ ---c!., cl~ 2..'""2..-\2 _kv'\,,\

V Trnave, dňa: 22.12.2011 V Trnave, dňa: 22.12.2011

objednávateľ zhotovilel'
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HIJ:iVn~ 17, 917 OO Trnava

Objekt: . _ ... __._ ...._
r-- Cennll< I Názov položky I - . . - .

KD Morlmnka

MJ I rnnozswe cena I MJ

kpl l 27,5 27,50
m2 114,75 0,9 ._103,28

1.- ••• QO 1,3 117,00---~-
kill 60 2,5 150,00
ks 30 13,9 417,00
1.:" 30 11,5 345,00
ks I 60 5l 31800
ba 120 J.5 180,00
ks I 114,1= 2,4 144,00
nl2 .+,3 493,43-1;••1 23,7 23,70-----_.
hod 12 7 84,00

1",,\ 'H 7 168.00

-
2570,90

514,18
3085,08

( 800· 731 l 'snedné vvkurovanie:
l-- .' . - ,

731 ]9-182) Vypw;ť<ulÍ~ vody Zv systému llK do 100m2 I
735 11-1810 Demontaž liat111rndiátorov 500!) óOt~ 734 lO-mG l Delllolltat z1vitallualúr DN 15null I �. -

-91::; I'rcllillincllit! II prečistenie ra<.tružice
----t-:Š,...~-e-c.-l-)C-·'----· Veutil rad.dvojregulačny DN 15mm

\'entil f'cl~.;;piato&ový DN 15J11ffi ••. I
DG Illechod DN 15ulIo

f-----~---

skuška. pOl1locn~pll':h.:e, nahrievanie spqjov: .3pľ1lC. Íl.8 hod I �� vu I -~I I1-----1---

Spolu:

1- __ -+7.': 20-9112 MOllt~~\'Ít.anuatÓl, DN ~5mttl
73) 11-091,1 DopoJerue vykurovaclch telies

.q 1·10 Montulliatin ladjátoll)V 500/lóO
--===-jhl+7-J-l-19-.-1-<}-.t-"-·- Na JU~leHie vod\ uo systému UK do 1001112 ._ I "'r- I

HZS Pre )ládumtie r,t<liátmov liatitlových vouou: 2 prac. il. 6 hod
HZS Pracovná skúšku tesnosti vyknr.telies a závit.anuatár, vykurovacia

DPH 200.0:----4--.----~. ~-_+_---4_--.
Spolu ~ DPH:

9.11.2011

lilian PITKO _IHAT" .. -';'
1nIdJJIa/!"-
T _" .. -

tCo:.»1C1"
..••dva

'1r1:SK1020347460

1/';-·

.f?.d'" / ~f.


