
Zmluva o dielo

uzavtetá podťa $ 536 a nasl. obchodného zákonníka

medzi

1) objednávatel': Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

so sídlom: Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

zastripeny: h. doc. MUDr. Ivanom Rov ny m, PhD., MPH, riaditelbm
bankové spojenie: Štátna pok|adnica Bratislava

číslo ričtu: 7000135898/8180

tČo: 00607223
DIČ: 2020878090

a

2) Zhotoviteť: Celostav s. r. o.

so sídlom: Bulharská 7a,82! 04 Bratislava

zastiryeny: Štefanom Cicákom, konatel'om
bankové spojenie: TATRA BANKA a. s.
číslo ričtu: z628833242t1100

tČo: 35901349
DIČ.DPH: SK 2021880366

I.

Predmet plnenia

1. ZhotoviteÍ sa zavazuje zhotoviť pre 
.objednávateta 

dielo ,,Rekonštrukcia plynovj'ch

rozvodov v objekte Úradu verejného zdravotníctva SR, Trnavslcí cesta 52, 826 45
Bratislava.. podťa projektovej dokumentácie ( Projekt stavby - Rekqnštrukcia plynoqfch
rozvodov Úvz SR, Trnavská cesta 52, Bratislava - čast' Plynoinštaláci a, zo dĚa 10'2006 )
schválenej objednávatel'om. objednávatel' sa zavázuje dielo ptevziať a zap\atit, za zhotovenie
cenu podťa čl. n. tejto zmluvy.

2, Zhotoviteť sazavaanje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnri zodpovednosť.



n.
Cena

1. Zhotoviteť zhotoví dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podl,a tejto zmluvy. Cen a za zhotovenie

diela vychádza z cenovej kalkulácie projektovej dokumentácie azákazky znizkou hodnotou.

Stanovená cena je pevná a predstavuje čiastku 542 000,. Sk vrátane DPH.

uI.
čas plnenia

l. Zhotovitet sa zavázuje zhotoviť stavbu v dohodnutom čase:

. stavenisko, vymedzené projektom, odovzdá objednávateť zhotovitel'ovi do 5 dní

od podpísania zmluvy zm|uvn;fmi stranami,

. termín zač,atiaprác: ihneď po odovzdaní staveniska zhotovitel'ovi,
. termín dokončenia stavby: do 15 kalendárnych dní od začatia prác,

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

v dohodnuQfch termínoch ďrotovitel'nie je v omeškaní s plnením svojho záváz]*l.

IV.

Miesto zhotovenia diela

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

Bratislava

v.
V|astnícke právo na zhotovovan vec a nebezpečenstvo škody na nej

1. Vlastnícke práva na zhotovené dielo a nebezpečenstvo škody na fiom prechádzqtl

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

aprevzati diela.

vI.
Zodpovednost' za vady

1. Zhatoviteť zodpovedáza vady v zmysle s 560 a nasl. obchodného zái<onníka.



2. Zhotovitel, preberá záruku za akosť diela v zmysle $ 563 ods. 2, resp. s 42g až $ 431
obchodného zákonníka. Záruka na zhotovené dielo je v trvaní 36 mesiacov od odovzdania
diela obj ednávateťovi.

vII.

Platobné podmienky

1. objednávateť je povinn]i zaplatiť zhotoviteťovi cenu diela po jeho riadnom zhotovení,

odovzdani aptevzatí diela preberacím protokolom v zrrysle platn;ich predpisov vo vjške 542
000'- Sk. do 30 dní po doručení faktriry zhotoviteťom diela.

vnI.
Odovzdanie a prevzatie diela

l. Po zhotovení diela vyzve zhotoviteť objednávateťapísomne 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, revíme správy atd,., spíšu zmluvné strany zápisnicu
o odovzdani aprevzatí diela, v závere ktorej objednávateť qfslovne uvedie, či dielo preberá
alebo nepreberá.

3. Chyby diela, nejmé už pri jeho preberaní, musí objednávatel' reklamovať uŽ v zápisnici
o odovzdani aptevzatí diela.

rx.
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na |fchto pokutách a sankciách:

1. V prípade, že zhotoviteť nedodrží termíny plnenia, dojednané V tpjto zmluve, uhradí

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

jeho časti, dohodnutej na samostatné odovzdaníe a prevzatie) za kďždy začat(, deř

omeškania.

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

vo vjške |a o/o z ceny predmetu zmluvy (prípadne z ceny jeho chybnej časti). Zap|atenie



zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť riadneho zhotovenia diela.

3. V prípade omeškania objednávate|,a s platením fakt ry (alebo splátky) uhradí objednávateť

zhotovitel'ovi riroky Z omeškania vo qfške 0,05 ,Á z nezap|atenej 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.

x.
Ostatné dojednania

1. Zm|uvné strany sa zavázujv, Že budri zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijri tieto

informácie na iné zmluvné ričelv.

xI.
Zánerečné ustanovenia

1. Táto zmluva vzntká dohodou o celom jej obsahu.

2. Meniť alebo doplřať text tejto zrrluvy možno len formou písomn;fch dodatkov dohodnutych

v celom rozsahu a podpísan1fch oprávnenfmi zástupcami oboch zmluvnych strán.

3. V ostatn;fch otázkach. neupraven;ich touto zmluvou, platia predovšetkym ustanovenia

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

v Slovenskej republike.

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, zktorychkaždázo zm|uvn;ich strán obdrží

po dva rovnopisy.

V Bratislave, dĎa 6. |2.2006

Za objednávateta:

h. doc. MUDr. Ivan R o v n
riaditel'

Úmo VERfi.tf tlr .TnD6,1í0TilícWA
SLQVEI$fig,"' :r;i ltt r';j'-tOt

V Bratislave, dřa 6.12.2006

Za zhatov''.''t 
t to'Táw,. ť{.o.

Bulharuká 70,8z| Q4 Bratiis|avn

'č 'l[:ií,l''!1ilÍ,,.. .r... . . . . . . . . . . . . . . . .o....
Stefan Cicák /1 , t /

konatel' U C" L

MA, TRI\IAV-$I$ {ESTA 52
í. . . . -5e. . . . . . . . . . . .
f PhD., MPH'


