ZMLUVA O DIELO č. 2/2019
uzavretá v zmysle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)
Čl. 1
Zmluvné strany
Objednávateľ
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu – IBAN:

Centrum sociálnych služieb ORAVA
Medvedzie 136, 027 44 Tvrdošín
00632783
2020573346
PhDr. Martin Gočala, riaditeľ CSS ORAVA
Štátna pokladnica
SK7081800000007000484844

Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach:
PhDr. Martin Gočala
- realizačných veciach:
Ing. Bibiána Trnková
Telefón:
E-mail:

043/5831811
cssorava@vuczilina.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ
Názov:
Gabriela Matulová
Sídlo:
Západ 1141/25-22, 028 01 Trstená
IČO:
41239172
IČ DPH:
SK1070367133
Zastúpený:
Gabriela Matulová
Bankové spojenie:
SK8456000000002745046002
Číslo účtu – IBAN:
Osoby oprávnené jednať v:
-zmluvných veciach: Gabriela Matulová
- realizačných veciach: Gabriela Matulová
Telefón:
0907 846 974
E-mail:
masiarova.gabriela@orava.sk
Zapísaný v registri: Obvodný úrad Námestovo, číslo živnostenského registra :550-15076
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Čl. 2
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonať a dodať zhotoviteľom pre objednávateľa dielo :
očalúnenie miestnosti pre bezpečný pobyt PSS (bezpodnetová miestnosť), ďalej len „dielo“,
v zariadení Centrum sociálnych služieb ORAVA, Medvedzie 136, Tvrdošín, podľa :
- cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy,
- podľa podmienok v rámci procesu verejného obstarávania a tejto zmluvy

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve zhotoviteľovi
cenu za vykonanie a zrealizovanie diela .
2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, a to riadne
a včas. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie diela v zmysle
príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je
známe a jasné technické riešenie diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými
znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.
2.4 Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, prieskum trhu na zákazku
s nízkou hodnotou, ktoré uskutočnil objednávateľ : Centrum sociálnych služieb ORAVA,
postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na predmet zákazky : „očalúnenie miestnosti pre bezpečný pobyt PSS“.
Čl. 3
Miesto a termíny realizácie „Diela“
3.1 Miesto vykonania „Diela“: Centrum sociálnych služieb ORAVA, Medvedzie 136, Tvrdošín,
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v nasledovných termínoch realizácie diela:
- I. etapa : očalúnenie stien 4x (2,5 m x 3,13 m x výška 2,5 m), v prevedení : materiál,
farby, upevnenie – podľa cenovej ponuky, v termíne do 10.11.2019
- II. etapa : - očalúnenie dverí 200x80cm, obojstranne
- tapacírovanie podlahy
- ukončovacie práce a odovzdanie diela, v termíne do 22.11.2019
Termíny realizácie diela sú pre zmluvné strany záväzné.

Čl. 4
Cena, fakturácia a platobné podmienky
4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo podľa cenovej ponuky:
Cena bez DPH : 3 541,67
DPH 20%
: 708,33
spolu s DPH : 4 250,00 EUR (slovom: štyritisícdvestopäťdesiat EUR)
4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo bude uhrádzaná v dvoch čiastkových faktúrach,
vystavených podľa podľa Čl.3, bod 3.2 nasledovne :
I. etapa : očalúnenie stien – suma 2 833,00 EUR s DPH
II. etapa : očalúnenie dverí, tapacírovanie podlahy – suma 1 417,00 EUR s DPH
4.3 Zhotoviteľ je oprávnený a súčasne povinný v priebehu vykonávania diela vystaviť prvú
a druhú faktúru na základe bodu 4.2, a po objednávateľom odsúhlasených súpisov skutočne
vykonaných prác a dodávok.
4.4 V cene podľa bodu 4.1 tohto článku sú obsiahnuté všetky náklady zhotoviteľa spojené
s vykonaním a dodaním diela.
4.5 Zmluvná cena je splatná na základe daňového dokladu (faktúry) zhotoviteľa, ktorá bude
odovzdaná súčasne s predmetom zmluvy. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.

Lehota splatnosti faktúry za vykonanie a odovzdanie prác I. etapy je 3 dní odo dňa jej doručenia.
Lehota spratnosti faktúry za vykonanie a odovzdanie prác II. etapy je 30 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi.
Čl. 5
Zodpovednosť za vady, záruka
5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce vykoná podľa podmienok tejto zmluvy a že počas
záručnej doby bude mať predmet zmluvy všetky vlastnosti uvedené v tejto zmluve.
5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za
vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho
povinnosti.
5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na predmete zmluvy vyskytne vada počas
záručnej doby, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa bezodplatne odstránenie vady
a zhotoviteľ je povinný vadu na predmete zmluvy bezodplatne odstrániť.
5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie/vady diela bez zbytočného
odkladu, najneskôr však v lehote do 7 dní od uplatnenia reklamácie.
Čl. 6
Podmienky uskutočnenia prác
6.1 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo včas a riadne. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce
vymedzené v Čl. 2 vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné
nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu tejto zmluvy.
6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce pri plnení predmetu tejto zmluvy uskutoční v rozsahu a za
podmienok dojednaných v tejto zmluve, v požadovaných kvalitatívnych podmienkach, pri plnení
predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať technické
normy a podmienky tejto zmluvy.
6.3
Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov,
protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa
a objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho zamestnanci na majetku
objednávateľa.
6.4 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť
plynulosť prevádzky objednávateľa. Dôvod, rozsah a predpokladanú dobu obmedzenia plynulosti
prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom vopred.
Čl. 7
Zmluvné pokuty
7.1 Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné zmluvné
pokuty :
a) Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi
pokutu vo výške 0,02 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
b) Za omeškanie objednávateľa so zaplatením zmluvnej ceny úrok z omeškania vo výške 0,02 %
z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 8
Spoločné a záverečné ustanovenia
8.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto
zmluvy sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho
zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom
o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri
stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky,
s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.
8.2 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených
oboma zmluvnými stranami.
8.3 Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží objednávateľ dva
a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
8.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že súhlasí s podmienkami uvedenými v tejto zmluve.
8.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
8.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :
Príloha č. 1 : Cenová ponuka zhotoviteľa
Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho
pripájajú svoje podpisy.

V Tvrdošíne, dňa 10.11.2019

Za zhotoviteľa :

..........................................
Gabriela Matulová

V Tvrdošíne, dňa 10.11.2019

Za objednávateľa :

.............................................
Centrum sociálnych služieb ORAVA
PhDr. Martin Gočala
riaditeľ CSS ORAVA

