ZMLUVA O DIELO č.1,1202l
uzavretá podl'a § 536 a nasl. zákona č. 513/1

I.

ZMLUVNB
"*l

-

99l Zb. v znení neskorších predpisov

srnaxy

*',

1.1 Objednávatel':

Názov:
SídIo:

stredná odborná škola technická
Partizánska1,07l92 Michalovce
Konajúci: Ing. Jaroslav Kapitan, riaditel' školy
IČo: 4209665l

DIČ:
IBAN:

2022434337
SK 03 8180 0000 0070 0030 30 11

1.2 Zhotovitel'z

Názov:

Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.ř.o, r.s.p.
so sídlom : Námestie Maratónu mieru l ,042 6ó Košice

IČo:
DIČ:

53000064
2121223566
3|<2121223566
tČ
Ing. Karolína Bortáková, konatel'ka
zapisaná v OR OS Košice I, Odd,:Sro, Vl.č.: 48632lY
SK89 0900 0000 0051 7395 900l

ppu:

zast:.

IBAN:

II.

PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom tejto zmluvy na základe vzájomnej a nespochybnitel'nej dohody
objednávatel'a a zhotovitel'a. je závázok zhotovitel'a vykonat' pre objednávatel'a dielo
podrobne špecifikovanév bode 2.2. tejío zmluvy v dohodnutom rozsahu a za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve a závázok objednávatel'a vykonané dielo prevzíat', zaplatit' za
zhotovenie diela zmluvnú cenu zhotovitel'ovi v zmysle č1. N. tejto zmluvy a poskytnút'
zhotoviteťovi dohodnuté spolupósobenie,
2.2. Dohodnutý rozsah predmetu diela pozostávaz výkonu: výmena časti obvodového
plášt'a telocvične |J|. panizánska 1, SOŠTMichalovce , detailne špecifikovaných v prílohe č.
1 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddelitel'nú súčast'.

2.3. Predmet diela bude vykonávaný na zák|ade požiadaviek predložených

zhotovitel'ovi zo strany objednávatel'a pri podpise zmluvy

.

2.4. Zhotovitel' sa zavázuje počas doby realízácie diela riadit' sa pokynmi

objednávatela, o ktorých ho bude objednávatel'počas realizácíi diela informovat'.
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III.

DOBA A MIESTO PLNENIA
3.1. Zhotovitel'sa zavázuje splnit'riadne túto zmluvu v celom rozsahu dojednaného
predmetu diela (bod 2,2.) v termíne rea|izácie prác od 11.10.2021 do 30.11.2021.

SošT

je objekt
3.2. Miestom plnerria tejto zmluvy nazák|ade dohody oboch zmluvných strán
_
školy na Ulici partizánskej , Michalovce čl. II. bod 2.2. tejto

budova telocvične

zmluvy.
nastať
3.3. Termíny zhotovenia diela sú pre zmluvné strany závázné a ich zmena,mÓŽe
výlučne podpísanímdodatku k tejto zmluve.

Iv.
CENA DIELA
4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená na záklaďe dohocly oboch
zmluvnýchstránvzmysle zákoiač. 18/1996 Z.z.o cenáchavsúladesrozpočtomzodňa
28.5.702l. Cena zazhoíovené dielo činí:
15 520.56 €
Celková cena bez DPH

DPH 00%
Celková cena s DPH

1 552,06 €
11 072,62 €

zhotoviteťom
4.2. Dohodnutá cena diela je odvodená zrozpoětu,ktorý bol spracovaný
ponuky, kde
cenovej
vo
forme
zmluvy o die|o a predložený objednávatel'ovi
pred
-došiouzavretím
k dohode v zmysle č1. IV. bod 4.1. tejto zmluvy,

4.3. Cena vzmysle čl. Iv. bod 4.1. tejto zmluvy je cenou konečnou, vrozsahu
nákupu materiálu
dohodnutých prác a jó cenou za vykonanie predmetu zmluvy, vrátane
zmluvY,
nevyhnutne pótrebnéňo narealizáciuzávázkov zhotoviteťa, vyplývajúcichztejto

4.4.Naviac práce móžu byt vykonané ažpo podpísanídodatku k zmluve zmluvnými
stranami.

v.
PLATOBNB pootvtIENKY
lehote
5.1. objednávatel, sa zavázťle zaplatil'zhotovitel'ovi cenu diela v dohodnutej
_
14_tich dní pó obdržaníkonečnej faktúry daňového dokladu .
Faktúra je uhradená
Fakturácia je podmienená vecným, kválitnym a termínovým plnením.
podmienky správnych
dňom oapiianla finančných próstriedkou Ž úetu objednávatela, za
náležitostívystaveného daňového dokladu,
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5.2, Faktúra bude obsahovat'tieto údaje:
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, ICO, DIC

číslofaktúry
deň odoslania a deň splatnosti faktúry
označenie peňažnéhoústavu a čísloúčtu,na ktorý sa má platiť
fakturovanú sumu - oznaěenie diela
pečiatka a podpis oprávnenej osoby a všetky ďalšie náležitosti v zmysle § l7 zák. č.289195
Z. z.
-

VI.

zÁnučNÁ ooga - zoDpovEDNosŤ zAvADy
6.1. Zhoíovitef zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podl'a tejto
zmluvy a že bude mat'vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že záruěná lehota na dielo je 24 mesiacov. Záruěná
lehota začina plynút' dňom podpi su odovzdávaci eho a preberacieho protoko lu.

6.3. Zhotovitel' nezodpovedá za vady, ktoré boli spósobené použitímpodkladov

prevzatých od objednávatel'a a zhotovitel' ani pri vynaloženívšetkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost', prípadne na to upozornil objednávatel'a a ten na ich použití
trval.

6.4.Pre prípad vady diela dojednávajú zmluvné strany právo objednávatel'a poŽadovat'
a povinnost' zhotovitel'a poskytnút' bezplatne odstránenie vady. Zhotovitel je povinný vadu
odstránit'do siedmich (7) dní po písomnom nahlásení reklamácie. Možnost'inéhodojednania
nie je vylúčená.Zhotovitel' sazavázuje prípadné vady odstránit'bez zbytočného odkladu po
uplatnení oprávnenej reklamácie, Objednávatel' je povinný vady diela reklamovat' písomnou
formou, bezodkladne po ich zistení.

vII.
ZMLUVNB POXUTY
7.1

V prípade omeškania objednávatel'a

7.2

V prípade omeškania zhotovitel'a

s úhradou faktúry, zap\ati objednávatel'Úrok

z

omeškania vo výške 0,02 "/o z ťakturovanéhozákladu dane, í.j. zo základnel ceny ako aj dane
z pridanej hodnoty zakaždý deň omeškania.
s dodávkou diela uplatní objednávatel' zmluvnú

pokutu vo výške 0,02 oh z dohodnutej ceny príslušnejfakturovanej časti zakaždý omeškaný
deň, maximálne však 5 "Á z ceny diela.

Zmluva o dielo

č. r./20Z1,

Stránka

3

VIII.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA
8.1. Zhotovite|' vykoná dielo na vlastnú zodpovednosť a znáŠa nebezpeČenstvo ŠkodY
na zhotovovanom diele. Zodpovednost'za škody na diele prechádza na objednávatel'a dňom

odovzdania a prevzatia diela.

8.2. Zhotovitel' bude informovat'objednávatefa o stave plnenia predmetu diela.

s odbomou
tejto
podmienky
predpisy
a
právne
starostlivos í'ou. Zavázuje sa dodržiavat' všeobecne závázne
zmluvy.
8.3. Zhotovite1' bude pri vykonávaní predmetu diela postupovat'

8.4. Zhotovitel'sa zavázuježejeho pracovníci počas výkonu práce sa budú pohYbovat'
len na mieste špecifikovanom v čl. II. bod 2.2. tejto zmluvy a nebudú vstupovat'do priestorov
objednávatel'a, ktoré nesúvisia so stavbou.
8.5. Zhotovitel'sa zavázuje že jeho pracovníci budú počas výkonu činnosti dodrŽiavat'
všetky predpisy BoZp tak aby nespósobili ani sebe ani objedrrávatel'ovi Úrazy a ŠkodYna
majetku.

Ix.

vyŠŠtaMoc
pre úěely a potreby tejto zmluvy sa za vyššiumoc považujúprípady, ktoré nie sú
objektívne zavisle oá vóle oboch zmluvných strán a ani ich nemÓžu zmluvné Strany ovPlYvnit',
lnapr. vojna, mobilizácia, povstanie. živelnépohromy a pod,/,
'
& sa splnenie tejio zmluvy stane nemožným vplyvom vyskytnutia sa vyŠŠejmoci,
vo
strana ktorá sa bude chciet' odvolat'na vyššiumoc, požiada druh stranu o ÚPravu zmluvY
vzt,ahu k predmetu a času plnenia. Ak nedójde k dohode, má zmluvná strana ktorá sa odvoláva
na vyššie moc, právo odstúpit'od zmluvy.

x.

súčtxNosŤon.lnnNÁvATELA
objednávatel' sa zavázlýe poskytnúťpo dobu platnosti tejto zmluvy vŠestrannú
súčinnost', nevyhnutne potrebnú na riadne splnenie predmetu tejto zmluvy,
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xI.
DORUČOVANIE
11.1. Doruěením akýchkol'vek písomností nazáklade tejto zmluvy alebo v súvislosti s

ňou medzi zmluvnými stranami (ďalej len ,,Písomnost"') sa rozumie doruěenie Písomnosti
doporučene poštou s doručenkou preukazujúcou doručenie na určenúadresu zmluvných strán
uvedenú v tejto zmluve. doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnou zmluvnou
stranou. Doručovanie sa uskutočňuje výhradne na adresu určenúsídla objednávatel'a a
zhotovitel'a.
II.2. Za deň doručenia Písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je
adresátom, odoprie doručovanú Písomnost' prevziat' (a to bez ohl'adu na zvo|ený spósob
doručovania), alebo ak je Písomnost' doručovaná zmluvnej strane prostredníctvom pošty ako
obsah poštovej zásielky, aj deň, v ktorý márne uplynie úložná doba určená poštou pre
vyzdvihnutie si tejto poštovej zásielky. alebo je na tejto poštovej zásielke preukázatefne
pracovníkom pošty vyznačená poznámka, že ,,adresát sa odst'ahoval", ,,adresát je neznámy"
alebo iná poznámkapodobného významu, ak sa súčasnetakáto poznámka zakladá na pravde.
11.3. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použije adresa zmluvných
strán uvedená v záhlavi tejto zmluvy. V prípade akejkol'vek zmeny adresy určenej na
doručovanie Písomností sa príslušná zmluvná strana zavázuje o zmene adresy bezodkladne
písomne informovat'druhú zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca
nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním Písomnosti.

xII.
OSTATNE USTANOVENIA
12.1, Zhotovitel' sa zavázuje dodržiavat'všeobecnézávázné predpisy, technické norTny
a podmieŇy tejto zmlur.ry.

12.2. Objednávatel' je povinný dielo prevziat' do troch (3) pracovných dní od
písomnéhovyzvania zhotovitel'om za predpokladu že nemá výhrady voči kvalite diela.
V prípade že objednávatel' bezdóvodne odmietne prevziaí'dielo do troch (3) pracovných dní
od Písomného vyzvania zhotovitel'om, pokladá sa dielo za riadne vykonané bez vád v deň
písomného vyzvania zhotovitel'om na prevzatie diela.
12.3. O odovzdaní diela bude spísaný spoločný zápis, z ktorého bude zrejmý stav diela

v okamžiku jeho prevzatia objednávatel'om.

xIII.

zÁvpnEčNp usraNovENIA
13.1. Zmluva nadobúda platnost' a účinnost'dňom podpisu všetkými zmluvnými
stranami.
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13.2. Zm1uva vzniká prejavením súhlasu s.jej obsahom. Zm|uva musí byt' podPÍsaná a

potvrdená zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila,

13.3. Menit', alebo doplňovat' text tejto zmluvy je možnélen formou písomných
dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísanézástupcami zmluvných
strán.

13.4. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavázujú vyjadrit'v lehote
siedmich (7) dní od doručenia dodatku druhej strane.
13.5. Všetky prípadnésporné body v rámci vzájomného plnenia povirrnosti zhotovitefa

a objednávatel'a, ktoré nie sú obsiahnuté a upravené v znení tejto zmluvy sa budú rieŠiťna

základepríslušných odstavcov Obchodného zákonníka platiaceho k termínu podPisu ZmIuvY
o dielo.
Na vzt'ahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujúpríslušnéustanovenia Obchodného
zákonníka.
13.6. Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vóli,
uzatvárďlúju dobrovol'ne a na znak súhlasu s jej obsahom je podpisujú.

13.7.Táto zmluva je vypracovaná v dvoch (2) vyhotoveniach. Každá Strana obdrŽÍ Po
jednom (1) vyhotovení.
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