ZMLUVA O DIELO
Podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami :
1.

Objednávateľ :
Sídlo :
Štatutárny zástupca :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO :
DIČ:
IČ DPH:

Poliklinika Karlová Ves
Bratislava
Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava
Ing. Galina Lopatová, riaditeľka polikliniky
Štátna pokladnica
SK43 8180 0000 0070 0047 5630
17336236
2020890432
SK2020890432
/ďalej len „objednávateľ“ /
a

2.

Dodávateľ :
Sídlo :
Štatutárny zástupca :

SAKU spol. s r.o.
Smolnícka 6, 821 03 Bratislava
Peter Szabó, konateľ spoločnosti
Radovan Kusý, konateľ spoločnosti

Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IBAN:
SWIFT:
IČO :
DIČ :
IČ DPH :

Tatra banka a.s., Bratislava
2625080978/1100
SK90 1100 0000 0026 2508 0978
TATRSKBX
35 702 591
2020324691
SK2020324691
/ ďalej len „ dodávateľ “/

Článok 1.
Predmet zmluvy
Dodávateľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
zrealizovať „Vykonanie odbornej skúšky a odbornej prehliadky elektrických
zariadení, elektrických spotrebičov a vypracovanie revíznych správ
v priestoroch Poliklinika Karlova Ves podľa harmonogramu tvoriaceho prílohu
č.1 zmluvy“ ( Ďalej len predmet zmluvy ) v súlade s s platnými predpismi a STN 33
1500. Revízne správy musia byť vypracované písomne v troch origináloch, z toho 2
originály pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa a jedenkrát v elektronickej forme
vo formáte doc.
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Článok 2.
Doba platnosti a účinnosti zmluvy, ukončenie a vypovedanie zmluvy
1. Dodávateľ sa zaväzuje začať s realizáciou predmetu zmluvy podľa článku 1. tejto
zmluvy dňom podpisu zmluvy.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2017.
3. V prípade, ak ani jedna zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej zmluvnej strane
najneskôr v lehote 3 mesiace pred ukončením doby trvania zmluvy podľa ods. 2 tohto
článku, že na ukončení zmluvy trvá, táto zmluva sa automaticky predĺži na dobu
neurčitú.
4. Túto zmluvu možno ukončiť kedykoľvek vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán
písomnou formou.
5. Túto zmluvu môže písomne vypovedať bez udania dôvodu ktorákoľvek zmluvná
strana v 30 dňovej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť od prvého dňa po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane písomnou formou.
6. Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak zistí, že dodávateľ neplní
predmet zmluvy riadne alebo opakovane alebo iným spôsobom porušuje podmienky
tejto zmluvy.
7. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade začatia konkurzného
konania voči dodávateľovi.
8. V prípade odstúpenia sa zmluva skončí dňom doručenia písomného oznámenia
o odstúpení dodávateľovi alebo neskorším dňom uvedeným v oznámení o odstúpení.
Článok 3.
Čas plnenia zmluvy.
1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať predmet zmluvy následne po podpise zmluvy a to s
dodržaním lehoty pravidelných revízií v súlade s harmonogramom, ktorý tvorí prílohu
č.1 zmluvy a lehotami stanovenými v STN 33 1500.
Článok 4.
Cena za predmet zmluvy
1. Cena za vykonanie predmetu zmluvy je stanovená v zmysle predloženej cenovej
ponuky dodávateľom na základe prieskumu trhu za účelom výberu dodávateľa pre
zákazku podľa §9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Za dodávateľom odovzdaný a objednávateľom prevzatý predmet zmluvy, riadne
zhotovený za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, zaplatí objednávateľ v zmysle
zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dodávateľovi cenu
dohodnutú podľa ust. § 546 ods. 1Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení
neskorších predpisov, ako maximálnu cenu.
3. K zmene dohodnutej výšky ceny uvedenej pod bodom 1, môže dôjsť len v prípade
písomne odsúhlasenej zmeny rozsahu predmetu zmluvy, dokladovanej položkovitým
rozpočtom. Tieto zmeny je možné vykonať len na základe písomného súhlasu
objednávateľa.
4. Položkové ceny pre výkon OP a OS elektrických zariadení a elektrických spotrebičov
za jednotlivé revízie tvoria prílohu č.2 – cenová ponuka zo dňa 28.04.2014.
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5. Zmluvné strany sa dohodli na prípadnej zmene ceny z nasledujúcich dôvodov:
ak bude objednávateľ žiadať práce naviac, ktoré nie sú obsiahnuté v zmluve.
Podmienkou úhrady naviac prác je zdokladovanie písomného súhlasu objednávateľa
s ich vykonaním, resp. objednávky, a ich riadne vykonanie.
6. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa spojené s vykonaním
predmetu zmluvy.
Článok 5.
Platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje za zhotovenie predmetu zmluvy uhradiť faktúru za
vykonané práce preukázané a dokladované odovzdávacím protokolom odsúhlaseným
objednávateľom , v zmysle vykonaných prác.
2. Fakturácia bude predložená po dodržaní odst. 1. , vždy k poslednému dňu v mesiaci
na základe skutočne vykonaných prác predmetu zmluvy.
3. Objednávateľ zaplatí cenu dodávateľovi na základe dodávateľom vystavených faktúr
v splatnosti faktúry 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.
4. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväznými právnym
predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju do
termínu splatnosti dodávateľovi na prepracovanie resp. doplnenie. Oprávneným
vrátením faktúry sa preruší lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť
odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
5. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v určený deň splatnosti, zaplatí dodávateľovi za
každý deň omeškania pokutu vo výške 0.05% z fakturovanej ceny.
Článok 6.
Odovzdanie predmetu zmluvy
1. Konkrétny termín vykonávania revízií dohodnú zmluvné strany v dostatočnej lehote
vopred. Dodávateľ je povinný rešpektovať prevádzkové hodiny jednotlivých
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a iných prevádzok v priestoroch Polikliniky
Karlova Ves a termíny vykonania prác im prispôsobiť.
2. Dodávateľ vyzve na prevzatie predmetu zmluvy objednávateľa , najmenej 3 pracovné
dni vopred raz za mesiac na základe skutočne vykonaných prác predmetu zmluvy.
3. O odovzdaní predmetu zmluvy, t.j. o vykonaní zmluvne dohodnutých prác spolu
s odovzdaním príslušných revíznych správ, bude spísaný odovzdávací protokol,
z ktorého bude zrejmý stav plnenia predmetu zmluvy v čase jeho prevzatia
objednávateľom . V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov nebude vyhotovený
odovzdávací protokol, práce sa považujú za zhotovené a odovzdané dňom
vyhotovenia príslušnej revíznej správy.
4. Vady predmetu zmluvy, ktoré budú zrejmé pri odovzdávaní, musí objednávateľ
špecifikovať dodávateľovi v zápise o prevzatí.
Článok 7.
Podmienky vykonania predmetu zmluvy
1. Objednávateľ zabezpečí po dohode s dodávateľom vstup do miestností ambulancií
v budove na vykonanie predmetu zmluvy.
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2. Objednávateľ zabezpečí pre vykonanie predmetu zmluvy dodávateľovi prístup
k rozvodniciam NN, ktoré
sú súčasťou elektrických zariadení ambulancií
a neoddeliteľnou súčasťou vykonania odbornej prehliadky a odbornej skúšky.
3. Dodávateľ vykoná predmet zmluvy na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
4. Zariadenie staveniska si zabezpečuje dodávateľ sám na vlastné náklady.
5. Dodávateľ je povinný na stavenisku a v priestoroch , po ktorých sa pohybuje
zachovávať čistotu a poriadok, odstraňovať svoje odpady a nečistoty vzniknuté
vykonaním. Priestory, v ktorých pracuje je povinný zabezpečiť proti úniku prašnosti
a roznášaniu nečistoty do priestorov polikliniky.
6. Dodávateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov
v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce v platnom znení a v súlade so
zákonom č. 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších
predpisov.
7. Dodávateľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, požiarne
a bezpečnostné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
8. Pokiaľ v priebehu vykonávania prác dodávateľ zistí, že je potrebné vykonať
väčšírozsah prác ako bolo dohodnuté, musí túto skutočnosť bezodkladne oznámiť
objednávateľovi, ktorý je povinný písomne potvrdiť či súhlasís navŕšeným rozsahom
prác a so zmenou dohodnutej ceny a termínu vykonania predmetu zmluvy.
9. Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za škody, ktoré spôsobí počas alebo
v súvislosti s vykonávaním prác v zmysle tejto zmluvy na majetku objednávateľa
alebo na majetku a zdraví tretích osôb.
Článok 8.
Záručná doba a zodpovednosť za vady
1. Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok
tejto zmluvy, bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, bude vyhotovený
v kvalite zodpovedajúcej príslušným technickým normám vzťahujúcim sa na
vykonanie predmetu zmluvy ako celku. Dodávateľ zodpovedá za vady predmetu
zmluvy, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi, uvedené
v odovzdávajúcom protokole a ktoré dodávateľ v dohodnutom termíne neodstráni ako
aj počas záručnej doby. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu zmluvy
zodpovedá dodávateľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
2. V prípade, že pri protokolárnom odovzdávaní a preberaní predmetu zmluvy
objednávateľ zistí, že predmet zmluvy má vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu,
nie je povinný predmet zmluvy prebrať a spíše s dodávateľom zápis, ktorý bude
obsahovať zistené vady, lehoty a spôsob ich odstránenia. Dodávateľ je v tomto čase
v omeškaní s plnením a je povinný platiť úroky z omeškania a zmluvnú pokutu
v zmysle čl. 9 ods. 1.
3. Ak dodávateľ neodstráni vady predmetu zmluvy počas záručnej doby do dohodnutého
termínu ani po písomnej výzve, objednávateľ zabezpečí odstránenie vady iným
subjektom na náklady dodávateľa, ktoré je dodávateľ povinný uhradiť do 14 dní po
predložení faktúry.
4. V prípade ojedinelých drobných vád resp. nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v spojení
s inými nebránia riadnemu užívaniu predmetu zmluvy, sa dodávateľ zaväzuje na ich
odstránenie do 10 dní odo dňa protokolárneho prevzatia objednávateľom.
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Článok 9.
Záručné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád predmetu zmluvy vzniknutých neodborne
prevedenou prácou dodávateľa, že počas záručnej doby má objednávateľ právo
požadovať a dodávateľ povinnosť bezodplatne a bezodkladne odstrániť vady.
2. Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť písomnou formou bezodkladne po
zistení vady. V prípade reklamácie je dodávateľ povinný nastúpiť na odstránenie vady
najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie a vadu odstrániť bezodkladne, príp.
v lehote dohodnutej s objednávateľom.
3. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania
predmetu zmluvy objednávateľovi. Záručná doba sa vzťahuje osobitne ku každej
jednej práci vykonanej v zmysle tejto zmluvy a odovzdanej objednávateľovi na
základe odovzdávacieho protokolu, resp. na základe vyhotovenia revíznej správy.
Článok 10.
Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:
1. Dodávateľ sa zaväzuje, že pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu dokončenia
predmetu zmluvy uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny
predmetu zmluvy za každý deň omeškania.
2. Dodávateľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každé jedno
porušenie povinnosti odstrániť reklamovanú vadu predmetu zmluvy v dohodnutých
lehotách.
Článok 11.
Vyššia moc
1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré zmluvné strany
nemôžu ovplyvniť ako vojna, zemetrasenie, živelné pohromy, teroristický výbuch,
požiar spôsobený živlom. Zmluvné strany sú oslobodené od zodpovednosti za
nesplnenie zmluvných záväzkov v dôsledku vyššej moci.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 5 mesiacov vyskytnutia sa vyššej
moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu
o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode,
má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky
odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.
Článok 12.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovej stránke
objednávateľaTúto zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba formou písomných dodatkov
k tejto zmluve, schválených a podpísaných štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
3. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží
objednávateľ a dve dodávateľ.
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4.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali,
že bola uzatvorená podľa ich vážnej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
5. Ako prejav svojej vôle, potvrdzujú zmluvné strany túto zmluvu svojimi podpismi.
V Bratislave dňa :
Za dodávateľa :
SAKU spol. s r.o.

Za objednávateľa :
Poliklinika Karlova Ves Bratislava

.........................................................
Radovan Kusý
konateľ spoločnosti

...........................................................
Galina Lopatová
riaditeľka
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