
Zmluva o dielo

na vykonanie odbornych prehliadok a skrlSok elektriclcfch zariadeni (elektroinltaLflcii) a

bleskozvodoy, pracovnfch strojov a prenosnfch elektrickfch zariadeni uzatvorenf podl'a $
536 a nr[sl. Obchodn6ho zikonnika

1. Objednfvatel':

zastripen;f:
sidlo:
bankov6 spojenie:
dfslo ridtu:
lco:
tc ppu:
DIC:
dislo telef6nu:

(d'alej len,,obj edn 6v atel ")

2.Zhotovitel':

Sidlo:
bankov6 spojenie
IBAN:
rio:
DIi:

Zmluvn6 strany:
Zi,kladnfi Skola

Ing. Svetlana Ch6belov6, riaditefka Skoly
Sadov6 620,905 0l Senica
Prima banka Slovensko a.s.
sK72 s600 0000 0092 14s6 5008
3t827705
nie je platca DPH
2021077696
034 6514380; 0905 621 996

Kudlii Pavol
MontiZ a revizie elektric\ich zariadeni a bleskozvodov

Rovensk6 1458123,905 0l Senica
VUg Uanka
sK4 1 02000000000 1 09348 I 82

14088509
t028277800

zapisany na Zivnostenskom urade Senica dislo ZO 99611992
(d'alej len,,zhotovitef")

Preambula
Objedn6vatef na uzavretie tejto zmluvy pouZil postup zadhvania vzmysle $ 9 ods. 9 zikonaE.
2512006 Z.z. O verejnom obstar6vani a o zrnene a doplneni niektonich zrikonov v zneni neskor5ich
predpisov.

L
V5eobecn6 ustanovenia

1. Zhotovitell sa zavazuje, Le za dohodnutri cenu vykon6 pre objedn6vatella dielo podlla dl. II tejto
zmluvy.

2. Objedn6vateli sa zavdzuje dokondend dielo prevziaf aza dielo zaplatif zhotovitellovi
dojednanri cenu podfa dlinku VI. tejto zmluvy.

II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie odbornej prehliadlry a odbornej skrri5ky elektrickych
zariadeni podlia platnej legislativy nachidzajitcich sa v objekte:

Z{*la'dni Skola, Sadovi 620,905 0L Senica
v zmysle ponuky zhotovitefa zo dira 03.03.2015, ktorri tvori neoddelitellnri sridast'tejto zmluvy
a v rozsahu Specifikovanom v Cl. ilI. Ods. 1 tejto zmluvy.

2. Zhotovitel sa zavazule, 2e zabezpedi potrebn6 mnoZstuo kvalifikovanfch a technicky
spdsobilfch pracovnfkov na riadne a vdasn6 splnenie diela podl'a tejto zmluvy.



2.

III.
Vykonanie diela

1. Zhotovitef sa zavdzuie vykonat' Odbomri prehliadku a odbornri skri5ku elektrickfch zariadeni
podlia prilohy d. 1 Specifik6cia - rozsah pr6c apodl'a prevrldzkovfch pokynov pre odborn6
prehliadky a revizie, za cenu dohodnutd touto zmluvou v dlilnku VI s terminom ukondenia do
22.12.2015.
Odborn6 prehliadky, skfsky arevizie elektricklfch zariadeni a bleskozvodov sri predmetom
tejto zmluvy a vykon6vajf sa v zmysle Vyhla5ky d. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujt
podrobnosti na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri pr6ci s techniclcjmi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynoqimi a ktorou sa ustanovujri technickd zariadenia"
ktor6 sa povaZujri zavyhraden6 technicke zanaderia.
Revizie a kontroly elektrickych spotrebidov podas ich pouZivania a rudndho
elektromechanickdho nriradia vykon6vajri v zmysle noriem STN EN 33 1610, STN 33 1600.
Z odbomej prehliadky, skri5ky elektrickych zariadeni uvedenfch v prflohe d. I vyhotovi
zhotovitel' pre obj edn 6v atel a pf somnf protokol (reviznu spr6vu).
Zhotovitef nie je v omeskani s plnenfm zixdzku, ak mu objedn6vateli neposkytol potrebnri
sridinnost'. O prevzati dokondendho diela musi byt' spisany odovzdhvaci protokol podpisanf
objedn6vatellom a zhotovitellom. Def, podpisu protokolu oboma zmluvnfmi stranami sa

povaZuje zadei' odovzdania diela.
Vlastnictvo , ako aj nebezpedenstvo Skody k zhotovovandmu dielu prechhdzanaobjedn6vatefa
pr ev zatim predmetu diela.

IV.
Povinnosti obj ednr[vatelh

1. Objedn6vatel3 sa zav'dntje zabezpedi( pre zhotovitella potrebnf sridinnost' kriadnemu
ukondeniu diela.

2. ObjednSvateli je povinnf vykonan6 dielo prevziat'.

a
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V.
Povinnosti zhotovitel'a

Zhotovitell sa zavdzuje, Ze vykoni dielo podlia tejto zmluvy
materi6lu.
Zhotovitell je povinny odovzdat' objedn6vatellovi doklady, ktord
dielu a ktor6 sti potrebnd na jeho uZivanie.

vr6tane dodania potrebn6ho

sa vzt'ahujri k odovzdandmu

VI.
Cena

l. Cena za vykonanie diela zhotovitefom je urden6 na ziklade vysledku srit'aZe zadhvanq
vzmysle zikona overejnom obstarSvanf apodlia zfkona (,. 1811996 Z.z. o cen6ch vzneni
neskor5fch predpisov v celkovej maxim6lnej sume 2279100 EUR, Slovom:
dvetisfcdvestosedemdesiatdeviit' EUR.

Objedn6vatef sa zavdnrje uhradit' zhotovitel'ovi cenu za vykonanie diela podl'a faktriry
vystavenej zhotovitellom do 10 dni po odovzdani diela so splatnost'ou 30 dni odo dia
vystavenia faktfry, a to bezhotovostnym prevodom na ridet zhotovitefa uvedeny v zilhlavi
tejto zmluvy.
Pr6ce, ktor6 budri vyhotoven6 na ziklade pisomnej poZiadavky objedn6vatela aak nie sri
obsiahnut6 v cenovej ponuke, budri po vz6jomnom odsrihlaseni objednSvatela azhotovitella
vyfakturovand ako prilce naviac.

2.

3.
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Zálohová platba ani platba vopred sa neumožňujú. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi 
na zmenu, doplnenie alebo opravu. Do doby doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej 
faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie. Nová lehota splatnosti začína 
plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa. 

VII. 
Zodpovednosť za vady 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy
a v súlade s platnými právnymi predpismi a je bez vád.

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli činnosťou zo strany objednávateľa.
3. Zhotoviteľ poskytne na vykonané práce záruku 6 mesiacov odo dňa odovzdania predmetu

zmluvy objednávateľovi formou písomného protokolu.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady predmetu zmluvy uplatní

bezodkladne po jej zistení písomnou formou zhotoviteľovi.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zmluvy do 3 dní od

uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť.

VIII. 
Sankcie 

1. Pri nedodržaní termínu realizácie diela zhotoviteľom (čl. III bod 1 zmluvy) je objednávateľ
oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z celkovej ceny diela za
každý deň omeškania.

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za vykonanie diela je zhotoviteľ
oprávnený vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za
každý deň omeškania.

IX. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu nie je
možné postúpiť tretím osobám.

2. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.

3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formu písomného dodatku k zmluve
a musia byt' podpísané oboma zmluvnými stranami.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení
na webovom sídle objednávateľa.

5. Táto zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ, jeden
zhotoviteľ.

6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Senici dňa : .. Jt?.:Jf.-.. !1_(.!( 

Objednávateľ: 
Základná škola 
Sadová 620, 905 01 Senica 
Ing. Svetlana Chábelová 
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