
Zmluva o dielo

uzavreÍápodťa $ 536 a nas[. obchodného zákonníka

medzi

1) objednávateťom: Úrad verejného zdravotníctva SR

so sídlom: Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

zastripen;fm: h. doc. MUDr. Ivan R o v n f , PhD., MPH, riaditeln

bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava

číslo ričtu: 7000135898/8180

tČo: 00607223

DIČ: 2020878090

2) Zhotoviteťom:

so sídlom:

zastripen;fm:

bankové spojenie:

číslo tičtu:

lČo:
olČ.ppH:
Zapísany v oR:

a

Dolmen s. f. o.

Zátharácka č.102n 901 01 Malaclry

Vladimír Potrfiček . konatel'

čson, a. s. Bratislava

40035717 47 t7500

35863285

sI(2020208861

okresnf s d Bratislava I' vložka č.29384tB

I.

Predmet plnenia

1. Zhotovitel' sa zaváanje zhotoviť pre objednávateťa dielo ,,Rekonštrukcia vnritornej

kanalizácie v objekte Úradu verejného zdravotníctva S& Trnavslgí cesta 52, 826 45

Bratislavao. podl'a projektovej dokumentácieo schválenej objednávateťom. objednávatel'

sa zavbzqe dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie anrluvn cenu podl'a čl. II. tejto zrrrluvy.

2. Zhotoviteť sazaváztlje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastn zodpovednosť.



il.

Cena

1. Zhotoviteť zhotoví dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podl'a tejto mrluvy. Dohodnutá

zmluvná cena za zhotovenie diela je stanovená ako pevná a predstavuje čiastku 580 427'- sk

bez DPH' resp. 690 708,73 sk vrátane DPH.

ilL

čas plnenia

1. ZhotoviteÍ sazav.ázuje zhotoviť stavbu v dohodnutom čase:

- Právoplatné stavebné povolenie objednávateť odovzdá zhotovitel'ovi do 5 dní od podpísania

zmluvy obidvoma zmluvni'mi stranami'

. Stavenisko, vymedzené projekÍom, odovzdá objednávatel' zhotoviteťovi do 5 dní

od podpísania zmluvy obidvoma zmluvnj'mi stranami.

- Termín zaěatiaprác: ihneď po odovzdaní staveniska zhotovitel'ovi

. Termín dokončenia stavby: do 20 kalendárnych dní od začatia prác

z. V prípade omeškania objednávateťa s odovzdaním stavebného povolenia alebo staveniska

v dohodnu|fch termínoch zhotoviteť nie je v omeškaní s plnením svojho závázku.

IV.

Miesto zhotovenia diela

1. Miesto ďtotovenia diela: Úrad verejného zdravotníctva SR Trnavsld cesta 52,826 45

Bratislava

v.
Vlastnícke právo na zhotovovan vec a nebezpečenstvo škody na nej

l. Vlastnícke práva na zhotovené dielo a nebezpečenstvo škody na řom prechádzajri

na objednávatel,a dflom odovzdania a prevzat\a diela, uvedenom v zápisnici o odovzdaní

aprevzatí diela.



VL

Zodpovednost' za vadY

l. Zhotovitell zodpov edá zavady v zmysle $ 560 a nasl. obchodného zrákonníka.

2. Zhotoviteť preberá zaruku za akosť diela v zmysle $ 563 ods.2' resp. $ 429 až $ 431

obchďného ákonníka. Zán,ka na zhotovené dielo je v trvaní 72 mesiacov ď odovzdania

di ela obj ednávatel'ovi'

VII.

Platobné podmienlcy

objednávateť je povinnj' zap|atiť ďrotoviteťovi cenu diela po jeho riadnom zhotovení,

odovzdan í a ptevzatí s {fm, že objednávatel' sa zavitzuje poskytn ť zhotovitel'ovi preddavok

v zmys1e platnfch predpisov vo qfške 207 200,- sk a to do 5 dní od podpísania zmluvy

obidvoma zmluvni'mi stranami.

Zmluvné strany sa dohodli, Že objednávate|l zaplatí ztrotoviteťovi zostávaj cu čiastku

z-azhoÍovenie diela do 30 dní po doručení konečnej faktriry zhotoviteťom diela.

Pri konečnej fakturácii ceny za zhotovenie diela zlrotovitet zfakttry odpočíta vyplatenf

preddavok na zhotovenie diela.

vilL

Odovzdanie a Prevzatie diela

Po zhotovení diela vyzve zhotovitel' objednávatel'a písomne 3 dni vopred na jeho odovzdanie

aprevzatie v mieste Plnenia.

o priebehu a vjsledku odovzdávacieho konania ktorého s časťou je rispešné vykonanie

dojednan1ich skrišok, príslušné atesty, revízne správy atď., spíšu anluvné strany zápisnicu

o odovzd ani aprevrati diela, v závere ktorej objednávatel' qfslovne uvedie, či dielo preberá

alebo nepreberá.

1 .

2.

3 .

1 .

2.



3. Chyby diel4 zrejmé už pri jeho preberaní, musí objednávatel' reklamovať už v zápisnici

o odovzdani aPrevzati diela.

IX.

Zmluvné pokuty

Zmlvvné strany sa dohodli na tychto pokutách a sankciách:

l; V prípade, Že zhotoviteť nedodrží termíny plnenia, dojednané v tejto zmluve, uhradí

objednávateťovi zmluvnri pokutu vo vjške 0,05 o/o z ceny predmetu plnenia (prípadne z ceny

jeho časti, dohodnutej na samostatné odovzdanie a prevzatie) za kaŽdy začaty deĚ

omeškania.

2, V prípade zhotovenia chybného diela uhradí ztrotoviteť objednávateťovi anluvn pokutu

vo vfške 10 o/o z ceny predmetu zmluvy (prípadne z ceny jeho chybnej časti). ZapÍatenie

zrrrluvnej pokuty nevylučuje povinnosť riadneho zhotovenia diela.

3. V prípade omeškania objednávateťa s platením faktriry (alebo splátky) uhradí objednávateť

zhotoviteťovi riroky z omeškania vo vfške 0,05 ,/o z nezaplatenej sumy za kaŽdy dešt

omeškania.

4. 7-m|uvnépokuty a sankcie, dojednané touto zmluvou, hradené povinnou stranou, nemajri vplyv

na povinnosť náhrady škody, vzniknutej druhej strane porušením infch povinnosti, ktorri

je možné vymáhať samostatne.

x.
ostatné dojednania

1. Zmluvné strany sa zavazuji, že budri zachovávať obchodné tajomstvo a nepouŽijri tieto

informácie na iné zmluvné ričely.

2. o priebeh u rea|ízácie diela zhotoviteť spolu s objednávateťom sir povinní viesť stavebn1f

denník.
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xI.
Záverečné ustanovenia

Táto anluva vmiká dohodou o celom jej obsahu.

Meniť alebo dopírat text tejto zmluvy možno len formou písomnfch dodatkov dohodnut1fch

v celom rozsahu a podpísan.'.fch oprávnen;fmi zástupcami oboch zmluvnych strán'

v ostatn;fch otázkach, neupraven;fch touto zmluvou, platia predovšetlcfm ustanovenia

obchodného zákonníka, najmá o anluve o diele, a ostatné všeobecne zÁvázné predpisy platné

v Slovenskej republike.

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktor ch kaŽdázo zmluvn;fch strán obdrŽí

po dva rovnopisy.

3 .

V Bratislave, dřa

' lo.W.ab
v Malackách, dřa

/o ,/o. hol

r4
objednávateť

Únnn vEREJNÉHo ennAvoTi|hwn
SLOVE}ISKEJ RHPUBLIIff

82645 BMTISIAVA, TRNAVSKA CESTAS2
. 50 .



b-2r
Dodatok č. 1

k zmluve o dielo uzatvorenej

1) objednávateťom:

so sídlom:

zastupen;im:

bankové spojenie:

ěíslo ričfu:

IČo:
DIČ:

2) Zhotoviteťom:

So síďom:

zasfupenym:

medzi

Úrad verejného zdravorníctva SR

Trnavská cesta 52,826 45 Bratislava

h. Doc. MUDr. Ivan Rovny, PhD.n MPH,

riaditel'

Štátna pokladnica Bratislava

7000135898/8180

00647223

2020878090

a

Dolmen s. r. o.

Záthorácka 102' 901 01 Malacky

Vladimír PottÍček - konatel?

bankové spojenie: CsoB 400357174717500

ěíslo čtu: 4003571747 |7500

IČo: 35863285

Zapísany v oR: okresny srfld Bratislava I, vložka č,29384tB

I.

Čas plnenia a miesto plnenia

1.1. Na zákIade dohody medzi objednávateťom a zhotoviteťom sa mení bod 3. ods. 1.

Zmluvy o dielo zo dŤta 10. l 0.2006 nasledovne: Termín plnenia predmetu zmluvy

z dÓvodu ďalších dohodnuffch prác je nasledovny:

Termín ukoněeníaprác: 15.l l ,2a06



rI.

Cena a platobné podmienlry

2.1 . Na zék|ade dohody medzi objednávďel'om a zhotovitel'om sa mení bod 2. ods. 1 . Zmluvy o

dielo zo dťla 10.10. 2006 nasledovne: Cena zaptevedené práce sa zvyšuje z dÓvodu ďalších

dohodnutych prác. Cenu a jej zdÓvodnenie obsďrujri prílohy č. 1 a č,.2.

Cena bez DPH: 68 54tr-

DPH 19"/oz t3 023,-

Cena s DPH: 81 564,-

Slovom : osemdesiatj edentisícpáit'stošest'desiatštyrio. Sk

[II.

Záyerečné ustanovenia

3.1. Tento dodatok je vyhotoveny v 4 rovnopisoch, z tohto dva pre objednáv atetaa dva pre

zhotoviteťa.

3.2. Zmluvné strany vyhlasuj th že dodatok preěítali, jeho obsahu porozrrmeli a na znak srihlasu

ho podpisujri.

3.3. Prílohy č. l a č. 2 tvoria neoddelíteln sriěasť tohto dodatku k Zmluve o dielo.

3.4. Tento dodatok nadobrida platnosť a ričinnosť dĎom podpísania zástupcami obidvoch

zmluvnych strián.



;- V Bratislave, dřa
(t.i l.0 6

v Malackách, dřa {í.ťr.dÍ

Za objedniwateÍa:

uURAD VEn,H*|p IqRAVoIN í0TVAsLoVENsKr.l nÉpLglrr<v
826 45 BnATÍs.Awrnruvgld s'rA 6e

L, o ̂ ,/

Za zhotoviteťa:

h.doc. MUDr. Ivan Rovny, PhD.o MPH
riaditeť

Otr\4trf;N
l|honÍdci tflfl
tt| 0l ťffÍoglry

konateť


