
Zmluva o dielo

uzatvorená podl'a $526 a násl. obchodného zákonníka v platnom znení ako zákona
č.513/1991Zb.

Dodávka a montáž klim atizačného zariadenia.

Čl. I
Zmluvné strany

1.1 objednávatel' : Úrad verejného zdravotníctva SR
Sídlo: Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava 29

zastripeny : h. doc. MUDr. Ivan Rovny, PhD., MPH
riaditeť

osoby oprávnené zastupovať f
vo veciach technick;ich: Juraj Lovásik, Urad verejného zdravotníctva SR

Bankové spojenie: Štátnapokladnica Bratislava

Číslo ričtu: 7000135898i8180

tČo: 00607223

DIČ: 2020878090

1.2 Zhotovitel' : Bohumil Piterka
Vyroba a montáŽvzT zariadenia

Sídlo: 956 13 Hrušovany 222

Zastupeny: p. Bohumil Piterka, majiteť

oprávnen;f zastupovať
vo veciach technickych: p. Bohumil Piterka

oR: v odd.: vložka číslo:

IČo: |7695767

lČ opH: SK 1020444447

Bankové spojenie: VUB, a. s., Topoťčany

Čislo ričtu: 573 746-19210200

č. tel.: 038153|5427,5320723

č. faxu: 038/5315427

e-mail: Z.Jakubickova@zoznam.sk



cl . i l
Predmet zmluvy.

Zhotovíteť sa zavázuje vykonávať pre objednávate|a dodávku a montáž klimatizačnych
zariaďení v objektoch určenfch miestom plnenia tejto zmluvy.

Čl. nI
Miesto plnenia.

Miestom plnenia je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta
52,826 45 Bratislava 29,pracovisko Sekcia lekárskej mikrobiolÓgie.

čl. Iv
Cena a platobné podmienky.

1. Cena za dodávku a montáŽ klimatizácie bola stanovená na zák|aďe predloženej cenovej
ponuky a bola dohodnutá v celkovej čiastke:
Kťrpna cena bez DPH Sk 359 400'.
DPH t9% Sk 68 286,-
Kripna cena vtátane |9% DPH Sk 427 686,.

2. Platby za vykonané dodávky a práce budri zhotovitel'ovi uhradené na zák|aďe vystavenej
faktriry.

3. Faktrira bude vystavenáv zmysle platn;ich predpisov a musí obsahovať číslo objednávky
objednávate|a. Lehota splatnosti faktrir je 30 dní odo dřa ich prevzatia objednávateťom.

Čl. v
Povinnosti zhotovitel'a :

1 . Zhotoviteť vykon á práce vo vlastnom mene a na vlastnri zodpovednosť.
2. Zhotoviteť sa zavázuje v prípade nahlásenia poruchy objednávateťom k vykonaniu servisu

ďo 24 hodín od nahlásenia poruchy objednávatel]om.
3. Zbotoviteť zodpovedá zabezpečnosť práce, ochranu zdravía zamestnancov ado&Žiavanie

čistoty a poriadku na pracovisku.
4. Zhotoviteť nie je v omeškaní s plnením a nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ak

objednávateÍ nezaistil prístup zhotoviteťa na miesto vykonu práce.
5. Zhotoviteť zodpovedá za to , Že práce budri vyhotovené v sťrlade s touto zmluvou a budri

mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

čL vI
Povin nosti obj edn áv ate|, a.

1. objednávateť sa zavazuje, že v srilade s touto zmluvou pripraví priestory na vykonanie
dohodnutych dodávok a prác.



3.

2. objednávateť sa zavázqe po celri dobu, po ktoru má zhotoviteť vykonávať práce
zabezpeěiť :
ď riadny prístup pre vykonávanie prác zamestnancom a vozidlám zhotovitel]a,
bl zdroj elektrickej energie a vody.
objednávateť je oprávneny kontrolovať vykonané práce. Ak objednávateť zisti, Že
zhotoviteť vykonáva práce V rozpore s jeho povinnosťami, je objednávateť
oprávnen;f ďožadovať sa toho, aby zhotoviteť odstránil vady vzniknuté chybn;im
vykonaním prác a dielo vykoná riadnym spÓsobom.

Čl. vII
Zm|uvné pokuty.

Zm\uvné strany sa dohod|i , že zmluvná pokuta za omeškanie rihrady faktriry za vykonané
práce, predstavuj e 0,05Yo z dlŽnej čiastky zakaŽdy deř omeškania.
Za nesplnenie termínu odovzdania predmetu zmluvy alebo neskory príchod servisnych
pracovníkov, zaplatí' zhotovitel] zmluvnri pokutu vo vyške 0,050Á z fakturovanej sumy aza
kďŽďthodinu omeškania nástupu na odstránenie poruchy.

cl. VIII
Zodpovednosť za vady a záruka za akosť diela.

l. Dodávateť garantuje užívatetovi záruku na všetky zariadenia po dobu 24 mesiacov arLa
motftátžne práce garantuj e zárukupo dobu 24 mesiacov.

CI. IX
Záv er ečné ustanoven ia.

1. Pri plnení tejto zmluvy Sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto
zmluvy.

2. Yzájomné vzťa! zmluvn;ich strán v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnymi
ustanoveniami obchodného zékornníka v platnom znení.

3. Zm\uva je platná a ťrčinná dřom podpísania zmluvnfmi stranami.
4. ostatné zmeny a doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomne dodatkom k tejto

zmluve.
5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, ztoho dva pre objednávateťa

a dva pre zhotovitel'a.

1.

2.

V Bratislave ' dřa
Za dodávateÍa:

V Bratislave, dřa
Za objedna,ut"Ía. r. (0.0 C

VÚroba - montáŽ vducholeďffi
Éonum i l  P I TERKA-š 

kromn! podnkateÍ
Úmn vEREJNÉHo ZilRÁVoTNícwa

sLovENsKEj REPuBL|Iť
826 45 BMTISI.AVA, TRNAVSKA CESTA 52

-  56,

{*;

h. doc. MUDr. Ivan Rovnyf, PhD., MPH
riaditeť

3

HRUŠovnNv 222


