
xÚprua ZMLUVA

uzatvorená v zmys|e $ 409 a nas|. obchodného zákonníka

Článok l

objednávatel':
obchodné meno: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Síd|o: Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava
Štat.orgán: doc. MUDr. |van Rovnf, PhD', MPH - hlavnf hygienik SR
tČo:
DlČ:

00607223
2020878090

Bankové spojenie: Štátna pok|adnica
Čis lo učtu: 7000135898/8180

(Ďa|ej  |en, ,kupujÚc i . . )

Dodávatel':
obchodné meno:
Konatel':
Bankové spojenie:
lČo:
lČ opH:
Zapisany.

a

Clean Air Service, s.r.o., Kobyly 190,086 22

Ing. Jozefom ReŠovsklm, st., konatel'om spo|očnosti

VÚB, a.s', 172 807 7259 l a200
36485942
sK2020029264
V obchodnom registri okresného sÚdu PreŠov, oddie|: Sro, vloŽka Č.
14160tP
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clánok ||
Predmet zmluvy

Dodávatel' sa pre objednávate|'a zavázuje zabezpečit' dodávku a montáŽ ch|adiacich
mu|tisplitov1ich a monosplitovfch nástennlch jednotiek s ch|adiacim vfkonom 2,5 kW pre
miestnosti: 1151A1, 105/A1, 105/A3, 010/A3 a s chladiacim vfkonom 3,5 kW pre
miestnost i  11 8tA1,  1171A1, 1161A1, 0201A1, 0211A1, 1111A3, '1 10 iA3,  113/A3,  114143,
1041 A3.
Sučast'ou dodávky ch|adenia je dodávka na miesto, komp|etná montáŽ vrátane
e|ektrickfch rozvodov a zabezpečenia odvodu kondenzátu do um1ivad|a v prísluŠnej
miestnosti' prislÚchajÚce stavebné Úpravy, uvedenie do prevádzky a zaškolenie'
VonkajŠie jednotky mÓŽu byt' umiestnené na mure situovanom do dvora.
Ch|adenie bude zabezpeČovat' 6 mu|tisp|itov1/ch a2 monosp|itové systémy DAlK|N
s inverterovlmi kompresormi, Zariadenia sÚ z prvovfroby a teraz neboli pouŽívané.
Ďabj sa dodávate|,zavázuje dodat'vonkajŠie predokenné ro|ety na okná s rozmermi 1,32
X 1,77m'.7 ks a1,78 x 1,77m..20 ks a 1 ks inter iérovej  vert iká|nej  ža|uz ie na stenu
s rozmerom 2,8 x 2,77m.
SÚčast'ou dodávky predokennyich ro|iet je dodávka na miesto a komp|etná montáŽ.
SÚčasťou dodávky interiérovej Ža|Úzteje demontáŽ pÓvodnej poškodenej a montáŽ novej.
Predokenné rolety budÚ bielej farby, s plastov1imi |ame|ami. ovládanie bude mechanické
z interiérovej strany' lnteriérova Ža|Úzia bude bielej farby.

3.

4 .

5 .

6 .



7 . objednávate|' sa zavázuje predmet zm|uvy uvedenf v bodoch 1. a 4' tohto č|ánku dodanyi
v sÚ|ade s touto zmluvou prevziat' a zap|atit'dohodnutÚ cenu podl'a p|atn ch podmienok
dohodnutlch v tejto zmluve.

Čtánok l| l
Mlesto dodania

1. Miesto dodania predmetu zm|uvy je Úrad verejného zdravotníctva S|ovenskej republiky,
Trnavská cesta 52, 826 45 Bratis|ava.

G|ánok lV
Termín dodania predmetu zm|uvy

Dodávatel'sa zavázuje zabezpečit'dodávku predmetu zmluvy do 31 ,12.2008'
Po ukončení dodávky predmetu zmluvy sa vyhotoví dodací |ist na predmet zm|uvy'
Prípadné drobné vady nebrániace uŽívaniu predmetu zm|uvy sa vyŠpecifikujÚ v dodacom
|iste a urČia sa termíny ich odstránenia' Na odstránenie drobnlch vád zistenfch pri
preberacom konaní je dohodnutá |ehota na ich odstránenie 35 dní.
Ak dodávate|'zistené vady v uvedenom termíne neodstráni, mÓŽe si objednávate|'uplatnit'
sumu na pokutu Vo v!ške 0,05 oÁ z ceny rek|amovany7ch dodávok za kaŽdy den
meškania'
Podpísaním dodacieho Iistu objednávate|'om sa povaŽuje predmet zm|uvy za sp|nenf.
Ak dodávate|' nedodrŽí termín dodania predmetu zm|uvy je povinny zaplatit' 0,05 oÁ z ceny
predmetu zm|uvy zakaŽdy den omeŠkania'
objednávate|' je oprávnen! odstÚpit' od zm|uvy, ak zistí podstatné porušenie zm|uvn ch
podmienok zo strany dodávate|'a'

Č|ánok V
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Dodávatel'po dokonČení celej dodávky predmetu zmluvy osobne Vyzve objednávate|'a na
jeho prevzatie.
Dodávate|' odovzdá predmet zm|uvy objednávatel'ovi a objednávatel' je povinn! ukončen!
predmet zmIuvy prevziat', ak sa nevyskyt|i vady, ktoré bránia uŽívaniu predmetu
zmIuvy' Prevzatie predmetu zm|uvy potvrdí podpisom dodacieho listu'

Článok V|
Cena predmetu zmluvy

Cena tovarov a s|uŽieb sÚvisiacich s dodaním predmetu zmluvy je Vo v!Ške
999 443,00 Sk vrátane DPH, s|ovom: deváťstodevádesiatdevát'tisíc ŠtyristoŠtyridsat'tri
korÚn s|ovenskyich, čo je po prepočte konverznym kurzom ,'| Euro = 30,126 Sk.
33 175,43 Euro, slovom: tridsat'tri tisíc jedenstosedemdesiatpát' Euro a Štyridsat'tri centov.
Cena predmetu zmluvy sa sk|adá:
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cena predmetu zmluvy bez DPH
sadzba DPH
v1iška DPH
cena predmetu zm|uvy vrátane DPH

839 868,00 Sk
19 o/o

159 574,90 Sk
999 443,00 Sk

2.

3.

Cena uvedená v bode 1. pokryiva cel1/ zm|uvnf závázok a vŠetky ná|eŽitosti a veci
nevyhnutné na riadne vykonanie predmetu zm|uvy, t.j. všetky poloŽky uvedené v tabu|'ke
návrhu p|nenia kritérií, ktorá je nedelite|'nou sÚČast'ou tejto zm|uvy'
Zmena v1iŠky dohodnutej ceny za poskytované sluŽby je moŽná |en na zák|ade dohody
oboch zmluvny7ch strán formou dodatku k tejto zm|uve'
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G|ánok VIl
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na tomto p|atobnom reŽime:
Dodávate|' bude Úětovat' dodanie predmetu zm|uvy formou danového dokladu _ faktÚry,
na zák|ade skutočne dodaného predmetu zm|uvy. Prílohu k faktÚre bude tvorit' dodací |ist'
FaktÚra musí mať všetky náleŽitosti daĎového dok|adu' V prípade, Že fakt ra nebude
obsahovat' ná|eŽitosti daĎového dokladu, objednávate|' je oprávnenyi faktÚru vrátit' bez
zap|atenia. oprávnenfm vrátením faktÚry prestáva plynÚt'|ehota sp|atnosti a bude plynÚt'
znova odo dna doručenia oprávnenej faktury.
FaktÚra je sp|atná najneskÓr do 30 dní od dna jej doručenia.
Úhrada faktury bude vykonaná bezhotovostnfm prevodom formou Štátnej pokladnice na
Účet dodávate|a.
objednávatel' neposkytne dodávate|'ovi zá|ohu v sÚvis|osti so zabezpecením predmetu
zmluvy.
V zmys|e $ 369 ods. 1 obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli, Že Úrok
z omeŠkania je 0,05 % z nezaplatenej d|Žnej sumy zakaŽdy den omeškania.

článok V|||
Zodpovednost' za vady a záruka

V rámci 36 mesačnej záručnej doby na ch|adiace zariadenia Daikin a 24 mesačnej
záručnej doby na ro|ety aŽa|uzie dodávatel' bezplatne odstráni vdohodnutej |ehote
uznané vady v dodávke predmetu zm|uvy'
Záručná doba predmetu zmluvy začína p|ynÚt'dnom prevzatia dodávky objednávatel'om.
PrípadnÚ rek|amáciu vady pInenia tejto zmluvy je objednávatel' povinn upIatnit'
v záručnej |ehote bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme poŠtou a|ebo faxom. Po
uplatnení rek|amácie zvolá dodávatel' rek|amačné konanie, z ktorého sa vyhotoví protoko|
obsahujÚci popis vád a ich termíny odstránenia.
Dodávate|' sa zavázuje, Že prípadné opodstatnené vady predmetu zm|uvy odstráni v čo
najkratŠom technicky moŽnom čase, po up|atnení oprávnenej rek|amácie
objednávate|'om, najneskÓr do 30 dní od doručenia rek|amácie.
Ak sa ukáŽe, Že reklamovaná vada predmetu zm|uvy je neopravitel'ná, zavázuje sa
dodávatel'dodat' náhradnf predmet p|nenia, a|ebo objednávate|'ovi poskytnÚt' primeranÚ
z|'avu. Termín dodania bude dohodnut1i písomnou formou. Prípadnou z|'avou nie sÚ
dotknuté práva objednávatel'a zo záruky'
objednávatel' má právo zabezpecit' odstránenie vád a nedorobkov inou organizáciou na
náklady dodávate|'a, ak dodávate|'včas vady neodstráni.

článok |X
Záruén! servis a írdĚba

Servis zariadení nie je náročn! a predstavuje predovŠetkfm kontro|u stavu ch|adiva
v systémoch, Záručnf servis vykonáva dodávate|''
V rámci beŽnej ÚdrŽby zariadení bude potrebné čistenie filtrov.

článor X
Pozáručnf seruis a ÚdĚba

Dodávate|' bude vykonávat' aj pozáručnf servis a ÚdrŽbu (dopínanie chladiacej zmesi
pod|'a potreby, čistenie a dezinfekciu zariadení) po dobu najmenej piatich rokov po
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skončení záručného servisu. Cena a rozsah tohto servisu bude predmetom vzájomnej
dohody.

č|ánok X|
Povinnosti objednávate|'a

objednávate|,sa zavázujespo|upÓsobiť a vytvárať potrebné podmienky pre zabezpečenie
dodávky predmetu zm|uvy zamestnancom dodávatel'a.
objed návate|' sa zav ázuje.

zabezpečiť miesto pre uloŽenie materiálov, náradia a zariadení a osobnfch vecí
pracovn íkov počas montáŽe,
vodu a sociá|ne zariadenie,
elektricku energiu,
uskladnenie a odvoz odpadu, kton./ vznikne pri rea|lzácii predmetu zm|uvy.

objednávatel sa zavázuje umoŽnit' montáŽ predmetu zmluvy počas riadneho pracovného
času.

clánok Xll
Povin nosti dodávate|'a

Dodávatel' zaobstará veci potrebné na dodávku predmetu zm|uvy a vykoná
dodávku predmetu zmluvy a jeho montáŽ na svoje nák|ady a nebezpeČenstvo'
Dodávatel' sa zavázuje oznámiť termín prác sÚvisiacich s vykonaním predmetu zm|uvy
minimálne 3 pracovné dni vopred.
Dodávatel' zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia svojich zamestnancov, za
dodrŽanie všeobecn e záváznych právnych predpisov a STN tlkajÚcich sa cinností pri
zabezpečení dodávky predmetu zm|uvy a ochrany Životného prostredia. Pokia|'
poruŠením tejto povinnosti dodávate|'a vznikne škoda v mieste plnenia, dodávatel' tÚto
odstráni na vlastné nák|ady do termínu odovzdania predmetu zm|uvy.
Dodávate|' splní svoju povinnost' vyp|fvajÚcu ztejto zm|uvy riadnym dodaním predmetu
zm|uvy, Čo sa potvrdí dodacím |istom.

Glánok X||l
Platnost'zmluvy

1, Ak nie sÚ v tejto zmluve dojednané iné ustanovenia, zm|uva sa riadi ustanoveniami
obchodného zákonníka'

2. ZmIuva nadobÚda Účinnosť dnom podpísania oboma zmluvnfmi stranami.

Článok XlV
Odst Penie od zmluvY

Zm|uvné strany sÚ oprávnené odstupiť od zmluvy pri závaŽnom poruŠení kÚpnej zm|uvy.
Za závaŽné poruŠenie zmluvy sa povaŽuje:
a. omeškanie dodávky predmetu p|nenia zo strany dodávate|'a o viac ako 6 tfŽdnov,
b. neumoŽnenie moniaze predmetu zm|uvy v 2 termínoch, ktoré navrhne dodávate|',
c' omeškanie platby za predmet zmluvy zo strany objednávate|'a o viac ako 3 mesiace,
d. pri opakovanom porušení ustanovení tejto zmluvy dodávatelom,
e' v prípadoch stanovenfch obchodnfm zákonníkom.

V prípade, Že dÓjde k neumoŽneniu vykonania predmetu zmluvy objednávatel'om, a|ebo
ku ziuŠeniu a|ebb odstÚpeniu od tejto zm|uvy z dÓvodov na strane objednávate|'a, bude
dodávate|'fakturovat'dodávku uskutocnenÚ ku dnu zruŠenia pod|'a dodacieho listu'
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čÉnok XV
Záverečné ustanovenia

1. TÚto zm|uvu je moŽné meniť iba písomne formou dodatkov, ktoré sa po vzájomnom
schvá|ení a podpise zástupcov oboch zmluvn1fch strán stávajÚ jej neoddelite|'nou
sÚěasťou.
Zm|uvné strany sa dohodli, Že budÚ povaŽovať všetky informácie o druhej strane za
dÓverné a nebudÚ ich rozširovať, zneuŽívať a ani ich poskytovaé tretím osobám. Tento
závázok zostáva nedotknuty i po ukončení p|atnosti tejto zm|uvy.
Zm|uvné strany vyhlasujti, Že si zm|uvu riadne preěítali, porozume|i jej a na znak sÚh|asu
potvrdzujÚ jej platnosť vlastnoručnlm podpisom.

4. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z kton./ch dva dostane dodávate|' a štyri
objednávatet.
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V Bratis|ave dĎa: q. /L . /2 0 ?
Za objednávatel'a:q

doc.MUDr. lvan Rovnyi, PhD.,MPH

hlavnli hygienik SR
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