Zmluva o dielo č. 8 / 2018
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ

RVPE, s.r.o.
so sídlom:
Priemyselná 1497/18B, 905 01 Senica
IČO:
47 034 076
DIČ:
2023747165
Bankové spojenie:
VÚB Banka
IBAN:
SK67 0200 0000 0031 8432 7254
BCI:
SUBASKBX
zastúpený:
Ján Mudroch – konateľ
Kontakt:
0905 572 327, mudrochja@gmail.com
zapísaný v OR OS Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 31425/T

(ďalej len „zhotoviteľ“)
a
1.2 Objednávateľ:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpený:
Kontakt:
(ďalej len „objednávateľ“)

Základná škola
Sadová 620, 905 01 Senica
31 827 705
2021077696
Prima banka a.s.
SK72 5600 0000 0092 1456 5008
Ing. Svetlana Chábelová, riaditeľka školy
riaditeľka@zs3senica.sk

2. Predmet zmluvy
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
v objekte Základnej školy, Sadová 620, Senica podľa platnej legislatívy v rozsahu cenovej ponuky
zhotoviteľa zo dňa 07.12.2018, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve a za podmienok
dojednaných v tejto zmluve.
2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že Správy o OPaOS prevezme, zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú
cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.
3. Čas plnenia
3.1 Termín začatia realizácie diela: do 3 dní od účinnosti tejto zmluvy
Termín ukončenia prác: do 15.02.2019
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3.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa
dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím súčinností nie je
zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinností dodať predmet plnenia v dojednanom termíne.
4. Cena a platobné podmienky
4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Zb. o cenách
v znení neskorších predpisov, nasledovne:
Suma bez DPH 20%:
3.215,00 Eur
DPH 20 %:
0
Eur
Cena spolu:
3.215,00 Eur
slovom: tritisícdvestopätnásť EUR.
4.2 Ak dôjde zo strany objednávateľa k zániku zmluvy, vzniká zhotoviteľovi nárok na úhradu skutočne
zrealizovaných nákladov do termínu zrušenia zmluvy.
4.3 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela na základe

faktúry vystavenej zhotoviteľom do 10 dní po odovzdaní diela so splatnosťou 14 dní odo
dňa vystavenia faktúry, a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený
v záhlaví tejto zmluvy.

5. Povinnosti zmluvných strán
5.1 Zhotoviteľ pri vykonaní diela dodrží príslušné STN, všetky bezpečnostné predpisy, vyjadrenia
verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií.
5.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi akúkoľvek súčinnosť spočívajúcu najmä v
sprístupnení miesta výkonu práce a jeho nadväzných častí, poskytnutie informácii o napájacích
obvodoch predmetného elektroinštalačného výkonu prác, odovzdaní doplňujúcich údajov
a podkladov o dotknutom objekte. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez
právnych a faktických vád.

6. Zodpovednosť za vady, záruka
6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady
vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
6.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
6.3 Záručná doba je 2 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /vady diela/ bez zbytočného
odkladu, najneskôr však v lehote do 10 dní od uplatnenia reklamácie.
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7. Zmluvné pokuty
7.1 Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi
úrok z omeškania vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
7.2 Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť
zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň meškania.
8. Záverečné ustanovenia
8.1 Túto zmluvu je možné meniť alebo zrušiť len písomnými dodatkami k nej, podpísanými
oprávnenými zástupcami zmluvných strán. To sa týka predovšetkým prípadom obmedzenia
rozsahu diela alebo jeho rozšírenia nad rámec tejto zmluvy.
8.2 Právne vzťahy osobitne neupravené toto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
8.3 Zmluva a faktúra podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť Základnej školy
zverejniť zmluvu ako aj faktúru vyplývajúcu zo zmluvy vrátane príloh v plnom rozsahu.
Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim
dňom po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa
8.4 Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží dve vyhotovenie.
8.5 Akýkoľvek spor týkajúci sa tejto zmluvy sa budú zmluvné strany snažiť vyriešiť predovšetkým
dohodou, v opačnom prípade o sporoch rozhodne príslušný súd.
8.6. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako jej príloha je cenová ponuka zhotoviteľa.
8.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli a právne úkony v nej obsiahnuté robia
s plnou vážnosťou, slobodne, dobrovoľne a nie v tiesni či za nápadne nevýhodných podmienok.
Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Príloha č. 1: cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 07.12.2018

V Senici dňa ......................2018

V Senici dňa .........................2018

..................................................
Ing. Svetlana Chábelová
riaditeľka školy

......................................................
Ján Mudroch
konateľ spoločnosti
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