
Zmluva o dielo

vzavretá podťa $ 536 a nasl. obchodného zákonníka

medzi

l) objednávateťom:

so sídlom:

zast pen;im:

bankové spojenie:

číslo ričtu:

tČo:
DIČ:

Zhotovitellom:

so sídlom:

zast pen m:

bankové spojenie:

číslo tičtu:

tČo:
Zapísany v oR:

2)

Úrad verejného zdravotníctva SR

Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

h. doc. MUDr. Ivan R o v n f , PhD., MPH' riaditel'

Štátna pokladnica Bratislava

700013s898/8180

00607223

2020878090

a

Dolmen s. r. o.

Záthorácka č.l'02' 901 01 Malacky

Madimír Potríček . konatel'

čson, a. s. Bratislava

40035717 47 t7500

35863285

okresnj' srÍd Bratislava I, vložka č.29384tB

I.

Predmet plnenia

1. Zhotoviteť sa zavaa$e áotoviť pre objednávateÍa dielo ,,Rekonštrukcia sociálnych

zariadení v objekte Úradu verejného zdravotníctva S& Trnavslr.á cesta 52, 826 45

Bratislava... objednávateť sa zavánlje dielo prevziať a zap|atiť za zhatovenie mtluvnri cenu

podťa č1. II. tejto zmluvy.

2. ZhotoviteÍ sa zavázu1e zhoÍoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnťt zodpovednosť.



l .

il.

Cena

Zhotovitel' zhotoví dielo v rozsahu, kvalite a

zmluvná cena za, zhotovenie diela je stanovená

s DPH.

lehotách podťa tejto mrluvy. Dohodnutá

ako pevná apredstavuje čiastku 21'4200,.

1 .

2,

III.

čas plnenia

ZhotoviteÍ sa zav.ázuje zhotoviť stavbu v dohodnutom čase:

- Termín začatiaprác: ihneď po odovzdaní staveniska zhotovitel'ovi

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

V prípade omeškania objednávateťa s odovzdaním stavebného povolenia alebo staveniska

v dohodnutfch termínoch zhotoviteť nie je v omeškaní s plnením svojho záv.ázku.

IV.

Miesto zhotovenia diela

1. Miesto ďrotovenia diela: Úrad verejného zdravotníctva SR Trnavs|cí cesta 52,826 45

Bratislava

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

1. Vlastnícke práva na zhotovené dielo a nebezpečenstvo škody na Ďom prechádzajil

na objednitvateta dĎom odovzdania a prevzatia diela, uvedenom v zápisnici o odovzdaní

aprevzatí diela.

vI.
Zodpovednost' za vady

1. Zhotoviteť zodpovedázavady v zmysle $ 560 a nasl. obchodného zakonníka.

z. Zhotoviteť preberá zán 'u za akosť diela v zmysle $ 563 ods.2, resp. $ 429 až $ 43I

obchodného zákonníka. Zánlka na zhotovené dielo je v trvaní 36 mesiacov od odovzdania

diela obj ednávateťovi.
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VII.

Platobné podmienky

1. objednávatel' je povinn;f zaplatiť zhotoviteťovi cenu diela po jeho riadnom zhotovení,

odovzdani a prevzatí s !fm, Že objednávateť sa zavázuje poskytnrrt' zhotoviteťovi preddavok

v zmysle platnfch predpisov vo vyške 64 260'. Sk a to do 10 dní od podpísania zmluvy

obidvoma zmluvnfmi stranami.

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateť zaplatí zhotoviteťovi zostávajricu čiastku

zazhotovenie diela do 30 dní po doručení konečnej faktriry zhotovitel'om diela.

vuI.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Po zhotovení diela wzve zhotoviteť objednávateťa písomne 3 dni vopred na jeho odovzdanie

aprevzatie v mieste plnenia.

2. o priebehu a vysledku odovzdávacieho konania, ktorého sričasťou je rispešné vykonanie

dojednan;ich skrišok, príslušné atesty, tevíz:te správy atď,, spíšu zmluvné strany zápisnicu

o odovzdani aprevzat|diela, v závere ktorej objednávatell qfslovne uvedie, či dielo preberá

alebo nepreberá

3. Chyby diela, nejmé už prí jeho preberaní, musí objednávatel' rekl.amovať uŽ v zápisnici

o odovzdaní aprevzati diela.

IX.

Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na qfchto pokutách a sankciách:

1. V prípade, že zhotovitel' nedodrží termíny plnenia, dojednané v tejto zmluve, uhradí

objednávateťovi zmluvn pokutu vo qiške 0,05 o/, z ceny predmetu plnenia (prípadne z ceny

jeho časti, dohodnutej na samostatné odovzdanie a ptevzatie) n kažď zaěaty deř

omeškania.

2. V prípade zhotovenia chybného diela uhradí zhotovitel] objednávatel'ovi zmluvn pokutu

vo vyške 10 o^ z ceny predmetu zmluvy (prípadne z ceny jeho chybnej časti). ZapÍatenie

zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť riadneho zhotovenia diela.



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

zhotovitel'ovi riroky Z omeškania vo qfške 0,05 oÁ z nezaplatenej sumy za každy deř

omeškania.

4. Zm|uvné pokuty a sankcie, dojednané touto zmluvou, hradené povinnou stranou, nemajri vplyv

na povinnosť náhrady škody vzniknutej druhej strane porušením inych povinnosti, ktorri je

moŽné vymáhať samostatne.
[Z.(\.

ostatné dojednania

1. Zm|uvné strany sa zavázu|íu, že budri zachovávat' obchodné tajomstvo a nepoužijri tieto

informácie na iné zmluvné čelv.

2. o priebehu realizácie diela zhotoviteť spolu s objednávateťom sri povinní viesť stavebny

denník.

1 .

xI.
Záverečné ustanovenia

Táto zm|uvavzruká dohodou o celom jej obsahu.

Meniť alebo dopírať text tejto zmluvy možno len formou písomn;fch dodatkov dohodnutych

v celom rozsahu a podpísanych oprávnenymi zástupcami oboch zmluvnych strán.

v ostatnych otáz,kach' neupravenych touto zmluvou, platia predovšetk;fm ustanovenia

obchodného zákonníka, najmá o zmluve o diele, a ostatné všeobecne závazné predpisy platné

v Slovenskej republike.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorych kaŽdázo zmluvnych strán obdrŽí

po dva rovnopisy.

V Bratislave, dřa 20.II.2006

q^t'
za objednávateťa

Únno vEREJNÉHo afr ffi é\fCITnicwn
SLOVEN$KEJ fifiPL'BI-I}fl

826 45 BRAT|SI-AVA, TRhlAVsKÁ cEsTA 52
- 5 6 .
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4.

DctA4šŇi
ZÚhor{oh |62
s01 0t ltÍbs|.y

dŤn 20.I1

otovitel'a



Dodatok č. 1

k zmluve o dielo uzatvorenej dřa 20.11.2006

medzi

1) objednávateťom: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej repubtitry

so sídlom: Trnavská cesta 52,826 45 Bratislava

zastripenym: h. doc. MUDr. Ivanom Rovnym, PhD., MPH, riaditeltom

bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava

číslo ričtu: 7000135898/8180

tČo: 00607223

DIČ: 2020878090

a

2) Zhotovitellom: Dolmen s. r. o.

so sídlom: Záhorácka |'02,901 01 Malacky

zastripenym: Vladimírom PotrÍčkom, konatel'om

bankové spojenie. čSoB 4003571 7 47 t7500

číslo riětu: 40035717 47 17500

tČo: 35863285

Zapísany v oR: okresny srid Bratislava Io vložka č.29384[8

čl. I.

Na základe dohody medzi objednávateťom a zhotovitel'om sa menia jednot|ivé zm|uvné
podmienky tejto zmluvy nasledovne:

1. Bod č. 1 čl. II. Cena znie:

Dohodnutá zmluvná cena vo v;iške 2|4 200..Sk s DPH Sa z dÓvodu vykonania ďalších
dohodnut;ich prác zvyšuje o 21 600.-Sk s DPH a predstavuje celkom235 800.- Sk s DPH.

2. Termín dokončenia stavby v bode č. 1 čl. Iil. čas plnenia zniez

. Termín dokončenia stavby : do |3.|2.2006.



1.

ČL II.

ostďné zmluvné podmienky zostávaji nezmenené.

cl. nI.

Tento dodatok je vyhotoven;f v 4 rovnopisoch, z tohto dva pre objednávateÍa a dva pre

zhotoviteťa.

2. ZmLuvné strany vyhlasuj že dodatok preěítali, jeho obsahu porozumeli a na znak srihlasu

ho podpisujri.

3. Tento dodatok nadobrida platnosť a ričinnosť dřom podpísania zástupcami zmluvn;ich stran.

V Bratislave, dřa 10.t2.2006

Za objednávateťa:
ÚnEo vEREJNÉ:Ho ťr:RÁvnTnícwn

sLovENsKEJ Í{EFIJBL|KY
s26 45 gRÁttstRvR, TRNA\ÍSM cEsTA52

fu^?

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

Vladimír Potriček
konateť

V Malackách, dřa 10.12.2

Za zhotoviteťa


