
Zmlruva o dielo
číslo 24/04/06, uzavtetá podÍa s 536 obchodného zákonníka

Článok I.
zMLUvNÉ srnANY

obÍednáyateÍ

obchodné meno: Úrad verejného zdtavotníctva Slovenskej republiky
Sídlo: Trnavská cestalZ, 826 45 Bratis1ava}9

IČo: 00607 223
DIČ : 202a87809O
Právna forma: Štatna rozpočtová organizácia

Zast peny: doc. MUDr. František Valašek, CSc.
hlavny hygienik SR - zastttpujrlci

Bankové spojenie: Štatna pokladnica Bratislava
Čislo ričtu: 7000135898/8180
TelefÓn: 02/ 49284287
Fax: 02/ 44450431

ZhotoviteÍ

obchodné meno: ELPOS. mont, s.r.o.
Sídlo:
IČo:

949 0,l" Košolná 51
36 250 185

tČ opH: SK2021808965

Zapísanfr: V obchodnom registri okresného sridu Trnava, oddiel: Sro
Vložka číslo: 1'4799 /T

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzenym
Zast peny: Michal Sloboda

Konateť

PeřaŽn1 stav: Československá obchodná bank d, d. s., pobočka Trnava
Čislo r1čtu: 4001232629/750a
TelefÓn: 0903 460 406
Fax: 033/5501,566



Článok II.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je . rekonštrukcia elektrickej inštalácie gatáŽí s miestom
uskutočnenia ptác v budove Úvz SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava, podl|a
projektovej dokumentácie, vyPracovanej I'g. Martinom Vaškom, č. zákazky / dátum
04/ 2006, ktorá je neoddeliteťnou s časťou tejto zm|uvy.

Článok III.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1.) ZhotoviteÍ sa zavázuje vykonať dielo v zmysle článku II. tejto zmluvy v termíne:
do dvochtÝŽd och odo dřa podpísania zmluvy o dielo.
2.) Zhotoviteí splní zn uvny závázok podía č1. II. tejto zm|uvy protokolárnym
odovzdaním diela objednávateÍovi.
3. ) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je vykonanie komplexnych skrišok
predpísanych noriem .
4. ) Po ptevzati ztea|izovaného diela objednávatellom sa tento stáva jeho vylučnym
vlastníkom

Článok IV.
CENA PRÁc A FAKTURÁCIA

1.) Cenaza dielo je stanovená dohodou zmluvnych strán v srilade so zákonom č. 18/1996
Z, z o cenách v zneni neskorších predpisov.

Cena za tekonštrukciu elektroinštalácie pod[a projektovej dokumentácie:

Cena bez DPH
Sadzba DPH L9o/o
Cena vrátane DPH

!48 349,- Sk
28186,30 Sk

176 535,30 Sk

Fakturácia bude vykonaná po ukončení a PtevzatÍ diela. Podkladom pre fakturáciu bude
preberací protokol, podpísany poverenym zástupcom zhotovitella aj objednávateÍa.
Podmienkou prebratia je rcalizácia diela v zmysIe článku II. bez nedostatkov a
nedorobkov.

2.) Na zák|ade ustanovenia s 340 a odst. 1.. obchodného zákonníka stanovuji ztn'|uvné
strany, že objednávatell je povinny Íaktwu uhradiť do ...30... dní od jej obďržania alebo
j' ' tejto lehote vrátiť zhotoviteťovi s oprávnenymi pripomienkami na opravu alebo
doplnenie.
V prípade neuhradenia faktury do ...30..dní od dfia doručenia objednávateÍom alebo
vrátenia s neoprávnenymi pripomienkami, je zhotoviteí oprávneny vymáhať rlrok z
omeškania vo v ške 0,1' % z cerry faktury zakaŽd'f defi oneskorenia rihrady.

3.) V prípade, dk zhotoviteÍ nesplní termín podía článku III. zt uvy bez zavinenia
objednávateÍa, je objednávateÍ oprávneny vymáhať majetkové sankcie vo vyške 0,1 % z
ceny diela zakaŽdy defi omeškania plnenia predmetu zmluvy.

Článok V.
POVINNOSTI ZHOTOVITEf, A

1..) Všetci pracovníci zhotoviteťa absolvujti pred prvym nástupom na práce v objektoch



objednávatel1a poučenie objednávateíom na mieste vykonu prác. ZhotoviteÍ sa zavázuje,
podía ustanovení zákona č.330/1996, Že dohodnuté práce bud vykonávať zdravotne a
od.borne spÓsobilí pracovníci, ktorí budri poučení a preskrišaní zamestnávatel1om z
predpisov BOZP a Po a budri použivať ooPP, bezpečné pracovné postupy, stroje a
náradie.

2.) v priebehu tealizácie prác je zhotoviteÍ povinny manipulovať s náradím, materiálom a
mechanizmami tak, aby nedošlo k poškodeniu objektov a ostatného majetku
objednávateÍa alebo okolitych vlastníkov majetku. V prípade, Že zhotoviteÍ spÓsobí
poškodenie majetku objednávate]la alebo tretích osÓb, je povinny tieto škody v plnej
miere nahradiť.

3.) V prípade potreby vykonu ptác, spojenych so zvyšenym nebezpečenstvom vzniku
poŽiaru, sa zhotoviteí zavázuje splniť opatrenia a povinnosti v zrnysle vyhlášky MV SR
č. 121/2a02 Z. z, zo dĎa 1'. 4. 2002, pričom rešpektuje pokyny poverenych pracovníkov
objednávateÍa.

a.) Zhotovitel bude práce vykonávať na vlastné nebezpečie.

5,) Zhotovitell sa zavázuje, Že ptáce budri vykonané podÍa všeobecne záváznych platnych
právnych riprav a STN, resp. prípadné zistené nedostatky z hladiskaBoZP a Po odstráni
bezodplatne a bez zbytočného odkladu Po uplatnení oprávnenej poŽiadavky
objednávateÍom alebo orgánom štátneh o poŽiarneho dozotu.

6.) ZhotoviteÍ okamžite vymení svojho pracovníka, voči ktorému budri Zo strany
objednávateÍa vznesené váŽne pripomienky po stránke odbornej či morálnej, alebo za
hrubé porušenie predpisov oBP a Po alebo za poŽitie alkoholickych nápojov.

7.) Ak zhotovitell porušibezpečnostné predpisy platné pre príslušné pracovisko,
s ktorymi objednávatell zhotoviteÍa vopred riadne oboznámil, je objednávateÍ oprávneny
dať zhotovite]lovi príkaz prerušiť práce do tych čias, neŽ zhotovitell urobí nápravu. Toto
porušenie nezbavuje zhotoviteťa zodpovednosti za dodrŽanie dodacej lehoty, prípadne
dohodnutych medzilehÓt.

8.) Zhotovitel1 zodpovedá za poriadok a čistofu na vymedzenom pracovisku a je povinny
odstrafiovať na svoje náklady odpady a nečisto , vzniknuté jeho prácami.

9.) Zhotoviteí sa zavázuje dodtŽiavať v priestoroch pracoviska pracovny poriadok. V
prípade hrubého porušenia Pracovného poriadku pracovníkom zhotovite(a, tomuto bude
odobrané optávnenie pre vstup do areálu bez ďopadu na plnenie zmluvnych závázkov
zhotovitella.

10.) Zhotovitel1 sa zavázuje viesť denník ptác, ktory predloŽí Po ukončení diela
objednávateÍovi.

Článok VI.
PovINNoSTI oBIEDNÁvarEf, A

1.) objednávateÍ j" povinny sprístupniť zhotoviteíovi včas priestory pre vykon prác,
zabezpečí povolenie na vstup pracovníkov zhotoviteťa do objektov Úvz SR, Trnavská
cesta 52,826 45 Bratislava, v ktorych budri vykonávané práce a vytvoriť mu podmienky na
riadne a včasné plnenie, vtátane poskytnutia potrebnej sričinnosti.
Pri neskoršom odovzdaní pracoviska na vykonanie prác objednávateÍ pristupi na
zodpovedajricu Zmenu termínu ich ukončenia.
Právo na náhradu zavinenej škody zostávatymto nedotknuté.

2 ) objednávateÍ je povi*y zaplatiť cenu za adne odovzdané dielo.



Članok vII.
Zátuky

1'.) Zhotoviteí nie je v omeškaní s plnením predmetu diela v prípa de, Že
objednávateí v priebehu realizácie diela zisti potrebu vykona ť ptáce naviac. Naviac ptáce
budri odsrihlasené samostatnym dodatkom.

Prípadny novy termín vykonania diela bude dohodnut.jl písomnou formou dodatku k tejto
zmluve o dielo.

2.) ZhotoviteÍ poskytne objednávateíov í zátuku za vykonané práce 36 mesiacov po
odovzdaní diela.
3.) ZhotoviteÍ zodpov edá za vady v diele v zmys|e obchodného zákonníka.

Clánok VIII.
ZMENA ALEBo ZRUŠENIE ZML|JVNÉHo zťvilzxv

1'.) Zmena alebo zrušenie zmluvného závázku bude riešená podÍa obsahu a rozsahu
zmeny dohodou - dodatkom k zmluve o dielo medzi objednávateÍom a zhotoviteÍom.
2) v prípade dohody o obsahu dodatku k tejto zmluve o dielo zmluvná strana , ftdstrane
ktorej vznikol dÓvod pre Zmenu alebo zrušenie závázku, je povinná nahradiť druhej
strane pteukázateťné náklady, ktoré juj ' srivislosti s prípravou na plne nie závázku alebo
jeho zrušením vznikli'

3.) Táto zmluvaje vypracovaná v štyroch rovnopisoch, zktotych objednávateí obdrŽídva
rovnopisy a zhotoviteÍ dva rovnop isy ZoD.

4.) odstripenie od zmluvy a na právo a povinnosti s tym srivisiace sa vzťahuje S 344 až
s 351 obchodného zákonníka.

5.) Zm|uva nadobrida platnosť podpisom obidvomi zmluvnymi stranami.

Dátum: 3. 'í. 2 oŮa

Zhotoviteí:

ELPOS - mont, s.r.o.

3 ,(f, 2aop
Dátum: \./ l u

obi1 ávateÍ:

"ť,,&Bratislava/ \

460 406


