ZMLUVA

O DIELO

č. 286 - 2018
uzatvorená podľa § 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka a č. 343/2015 Zákona
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
ďalej len zmluva

I.
Zmluvné strany
1.1. Objednávateľ :
Sídlo :
Štatutárny zástupca :
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
BIC kód:

BKIS
Židovská 1, 815 15 Bratislava
Ing. Vladimír Grežo
30794544
2021795358
Slovenská sporiteľňa a.s.
SK0509000000005028001024
GIBASKBX

/ ďalej len ako „objednávateľ “/
1.2. Zhotoviteľ :
Sídlo :
Konajúci osobou :

Ján Halás – ELEKTRO
Pavla Horova 18, 841 07 Bratislava
Ján Halás

IČO :
32154984
DIČ :
1020201435
IČ DPH :
SK1020201435
Bankové spojenie :
PRIMA BANKA a.s.
Číslo účtu :
SK16 3100 000 000 4040049309
BIC kód :
LUBASKBX
/ ďalej len ako „zhotoviteľ“ /
uzatvárajú túto zmluvu o dielo nasledovného znenia:
II.
Predmet zmluvy
Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať pre objednávateľa s odbornou starostlivosťou a za
podmienok stanovených touto zmluvou najmä :
2.1.1. Servis a inštalácie elektrických zariadení v objektoch podľa bodu 3.4,
2.1.2. Vykonávanie, usmerňovanie a kontrola bezporuchovej prevádzky elektrických zariadení a
elektrotechnických systémov v priestoroch podľa bodu 3.4,
2.1.3. Zhotovenie a oprava doplnkov elektrických prívodov prenosných a bezpečnostných osvetlení,
2.1.4. Zisťovanie príčin chýb elektrickej inštalácie v prevádzkach,
2.1.5. Kontrola stavu a chodu elektrických zariadení, zabezpečovanie ich prevádzky vykonaním ich opráv,
2.1.6. Dozor a kontrola elektrických zariadení pri realizácii podujatí, v priestoroch a budovách, ktoré
prevádzkuje BKIS, najmä podľa bodu 3.4.
/ ďalej ako „ dielo“ /

2.1

III.
Miesto a čas plnenia diela
3.1
3.2
3.3
3.4

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na základe objednávky objednávateľa.
Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávku objednávateľa potvrdiť, alebo odmietnuť najneskôr do dvoch dní od
jej doručenia. V prípade, že zhotoviteľ nepotvrdí, alebo neodmietne písomnú objednávku objednávateľa
v lehote podľa predchádzajúcej vety, má sa za to, že zhotoviteľ objednávku objednávateľa akceptuje.
Objednávateľ sa zaväzuje v objednávke uviesť miesto a čas vykonania diela, ako aj iné špecifické
požiadavky viažuce sa k vykonaniu diela.
Miestom vykonávania diela podľa tejto zmluvy je najmä:
Židovská č.1, Bratislava
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Mlynská dolina č. 47, Bratislava
MDPOH, Laurinská č. 20, Bratislava
Klarisky, Farská č. 1, Bratislava
exteriéry podľa pokynov objednávateľa
IV.
Doba trvania zmluvy
4.1.
4.2.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 1.8.2018 do 31.7.2019, alebo do vyčerpania finančného
objemu 10 000 eur bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zmluvu je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená kedykoľvek
vypovedať bez udania dôvodu, pričom výpovedná doba je 3 / tri / mesiace a začína plynúť odo dňa
doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
V.
Záväzky zmluvných strán

5.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje:
5.1.1. Pri realizácii diela rešpektovať pokyny objednávateľa;
5.1.2. Riadne vykonať dielo v rozsahu požiadaviek objednávateľa, vrátane všetkých súvisiacich prác
5.1.3. Upozorniť bez zbytočného odkladu objednávateľa na nevhodnosť resp. vady projektovej
dokumentácie, na vady na materiály slúžiacom k zhotoveniu diela a na akékoľvek skryté prekážky,
ktoré by bránili riadnemu vykonaniu diela;
5.1.4. Vykonať dielo vlastnými pomôckami a prostriedkami;
5.1.5. Pri plnení podľa tejto zmluvy používať prístroje, nástroje, zariadenia a stroje, ktoré sú bezpečné
certifikované;
5.1.6. Dodržiavať pri vykonávaní diela všetky príslušné právne normy, a to najmä právne predpisy na úseku
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi ako aj na úseku životného prostredia,
príslušné technologické postupy a bezpečné pracovné postupy;
5.1.7. Bude vykonávanie diela realizovať plne v súlade so zákonným oprávnením /odbornou spôsobilosťou/
tak zhotoviteľa, ako aj svojich jednotlivých zamestnancov a dodávateľov. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje,
že nepoverí svojich zamestnancov ani dodávateľov prácou na ktorú nie sú spôsobilí, alebo nemajú
príslušné oprávnenia stanovené platnou legislatívou SR;
5.1.8. Zodpovedať za kvalifikáciu, zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov /dodávateľov, školenie
poučenie/ z predpisov o BOZP, o ochrane pred požiarmi a za inú odbornú spôsobilosť potrebnú pre
plnenie zmluvy. Zhotoviteľ súhlasí s kontrolou platnosti oprávnení, osvedčení o odbornej spôsobilosti
poučení jednotlivých pracovníkov, kedykoľvek v priebehu realizácie predmetu zmluvy;
5.1.9. Vykonať všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil na mieste vykonávania diela v súvislosti
s plnením zmluvy bezpečnosť svojich zamestnancov, zamestnancov objednávateľa a ďalších osôb,
ktoré sa zdržujú v mieste plnenia predmetu zmluvy;
5.1.10. Pri plnení vyplývajúcom z tejto zmluvy dodržiavať zákaz fajčenia a používania alkoholických
nápojov;
5.1.11. Zodpovedať pri vykonávaní diela za prípravu a vykonávanie opatrení na zaistenie bezpečnosti,
ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, za koordináciu činností a táto povinnosť sa
vzťahuje aj na
zamestnancov zhotoviteľa a na osoby konajúce v jeho mene;
5.1.12. Odovzdať objednávateľovi dielo prostredníctvom písomného preberacieho protokolu, v ktorom
objednávateľ svojím podpisom odsúhlasí jeho riadne vykonanie.
5.1.13. Bol úplne a riadne oboznámený s objektami kde sa má dielo vykonávať a so všetkými súvisiacimi
rizikami a že si plne uvedomuje rozsah prác, ktoré má vykonať a zaistiť.
5.2 Objednávateľ je oprávnený:
5.2.1. Kontrolovať, alebo nechať kontrolovať vykonávanie diela a kvalitu a vhodnosť všetkých používaných
materiálov a výrobkov v priebehu realizácie diela.
5.3 Objednávateľ i zhotoviteľ sa zaväzujú, že všetky podklady i technické informácie, ktoré im boli
zmluvným partnerom zverené, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu a nepoužijú tieto
informácie pre iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
VI.
Cena diela
6.1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi za riadne a včasne vykonanie diela odplatu.
6.2 Zmluvné strany sa dohodli v súlade s výsledkom prieskumu trhu zákazky s nízkou hodnotou a so zákonom
č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na odplate za vykonanie diela vo výške 9,50 eur /
hod. /slovom deväť eur, päťdesiat centov na hodinu./
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6.3 Cena uvedená v predchádzajúcom bode je bez DPH a zahŕňa všetky náklady spojené s vykonaním diela,
vrátane nákladov na dopravu zhotoviteľa. Peňažný záväzok sa považuje za splnený dňom odpísania z účtu
objednávateľa.
6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za vykonanie diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.
Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia.
VII.
Záručná doba
7.1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že dielo bude vyhotovené podľa tejto zmluvy, platných
právnych predpisov a technických noriem.
7.2. Zhotoviteľ poskytuje na vykonanom diele záruku na akosť v dĺžke 24 mesiacov odo dňa odovzdania a
prevzatia diela, mimo tých častí dodávok diela, u ktorých ich výrobca určuje inú záruku.
7.3. Po dobu záruky podľa ods. 7.2. je zhotoviteľ povinný neodkladne na svoje náklady odstrániť vady diela,
ktoré bude objednávateľ písomne reklamovať. V prípade nedodržania povinnosti má objednávateľ právo
zabezpečiť si odstránenie reklamovaných vád osobne alebo prostredníctvom tretej osoby. V tomto prípade
má objednávateľ nárok na náhradu nákladov účelne vynaložených na odstránenie týchto vád.
7.4. Písomne reklamované vady je dodávateľ povinný odstrániť do 3 / troch / dní od obdržania reklamácie.
VIII.
Záverečné ustanovenia
8.1. Zmluva nadobúda platnosť podpismi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení
v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov.
8.2. Zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov po dohode oboch zmluvných strán.
Dodatky sa po podpise oboma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
8.3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré táto zmluva bližšie neupravuje, sa riadia príslušnými
ustanoveniami obchodného zákonníka v platnom znení.
8.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.
8.5 Táto zmluva je vyhotovená v 2 / dvoch / vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana má jedno
vyhotovenie.
V Bratislave dňa:

……………………………..
Ing. Vladimír Grežo
Objednávateľ

V Bratislave dňa:

……………………………..
Ján Halás - ELEKTRO
Zhotoviteľ
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