Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Sídlo:
Mamateyova 17, 850 05 Bratislava
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sa, vložka č. 3602/B
Zastúpený:
Ing. Marcelom Foraiom, MPH, predsedom Predstavenstva
IČO:
35 937 874
DIČ:
2022027040
IČ DPH:
SK2022027040
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:
7000182424/8180
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvy: Ing. Mikuláš Marcinko, riaditeľ sekcie prevádzky
Osoba oprávnená rokovať v technických veciach: Ing. Ivan Šinský , tel: 0910864177
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ':
Sídlo:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ................, oddiel: .........., vložka č..............
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvy:
Osoba oprávnená rokovať v technických veciach: .........................tel:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
uzatvárajú túto Zmluvu o dielo podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako
výsledok verejného obstarávania.
Čl. II
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie a dodanie diela:

Vypracovanie štúdie návrhu administratívnych priestorov pre budovu v Banskej
Bystrici na Skuteckého 20. (ďalej len „štúdia“)
za účelom adaptácie existujúcej budovy bývalej SPŠS na Skuteckého 20 v Banskej
Bystrici na administratívne priestory prvého a druhého kontaktu pre pobočku
objednávateľa.
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2. Štúdia bude pozostávať z častí:
-

vypracovanie úvodnej správy k projektu
návrh variantných riešení pôdorysov nového stavu objektu – minimálne 3 varianty
vypracovanie legendy miestností s počtom pracovníkov
kalkulácia odhadu nákladov na rekonštrukciu objektu v dvoch alternatívach (vrátane,
resp. bez bočného traktu telocviční)
dopracovanie vybraného variantu + zapracovanie zmien požadovaných
objednávateľom
zapracovanie presunu regálového systému zo súčasnej budovy objednávateľa na
Skuteckého 22 v Banskej Bystrici
návrh technického štandardu a technických parametrov vybavenia priestorov
vypracovanie návrhu rozsahu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
projekt interiéru
sadzobník použitý pre výpočet ceny,
predpokladaný obsah projektovej dokumentácie,
ponuka ceny v eurách bez DPH, výška DPH, cena s DPH za celý predmet zákazky,
informáciu, či sa pre potreby realizácie budú vyžadovať stanoviská iných inštitúcií – ak
áno, ktorých (uviesť názov a kontaktnú adresu),
v prípade, že bude potrebná inžinierska činnosť, uviesť v akom rozsahu a v akej
predpokladanej cene.

Zhotoviteľ dodá podklady pre účely vyhotovenia projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie v mierke 1:50.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa tohto článku zmluvy riadne, včas, na
požadovanej odbornej úrovni, na vlastné náklady a v termínoch dohodnutých v tejto
zmluve.
3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za
zhotovené dielo dohodnutú cenu vo výške a spôsobom tak, ako určuje zmluva.

Čl. III
Miesto, čas a spôsob plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v lehote do 1 mesiaca
odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ je oprávnený dielo vykonať aj pred dohodnutým časom plnenia a objednávateľ sa
zaväzuje dielo prevziať, pokiaľ bude vykonané v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto
zmluve a v objednávateľom požadovanej kvalite.
3. Zhotoviteľ odovzdá štúdiu objednávateľovi:
- 6x v listinnej podobe,
- 2x na CD v digitálnej podobe – formát pdf a dwg,
spolu s preberacím protokolom podpísaným oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.
4. V prípade výskytu akejkoľvek skutočnosti brániacej včasnému splneniu predmetu zmluvy
je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu informovať o tejto skutočnosti objednávateľa.
Čl. IV
Cena a platobné podmienky
1. Cena za zhotovenie diela je stanovená na základe dohody zmluvných strán v súlade so
zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:
Cena bez DPH:...................
eur,
DPH 20%: .......................... eur,
Cena vrátane DPH:....................eur, slovom: (..............................eur, ...................centov).
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2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za dielo dohodnutú v bode 1 tohto článku zmluvy,
na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po
protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela zhotoveného v súlade s touto zmluvou. Prílohou
faktúry bude preberací protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.
3. Splatnosť faktúry je 21 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
4. Zhotoviteľom predložená faktúra musí byť vyhotovená v súlade s touto zmluvou a
s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. V opačnom
prípade má objednávateľ právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi na opravu, resp. doplnenie.
V tomto prípade lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp.
doplnenej faktúry objednávateľovi.
Čl. V
Záruka a zodpovednosť za vady
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s touto zmluvou, bude
zodpovedať všetkým požiadavkám stanoveným v slovenských technických normách a
platných právnych predpisoch.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré
sa vyskytnú po prevzatí diela v záručnej dobe, pričom dĺžka záručnej doby je dva roky.
3. Objednávateľ je povinný vady diela reklamovať u zhotoviteľa písomne bez zbytočného
odkladu.
4. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovanej vady diela, bez zbytočného
odkladu od písomného vyzvania objednávateľa a reklamované vady odstrániť v termínoch,
ktoré budú dohodnuté písomnou formou, najneskôr do 15 dní po tom, čo sa zhotoviteľ
o reklamácii dozvedel. Odstránenie reklamovanej vady diela bude zaznamenané formou
zápisu.
Čl. VI
Sankcie
1. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela objednávateľovi, alebo je v omeškaní s
odstránením vád zistených pri odovzdaní diela a reklamovaných vád v rámci záručnej
doby, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za
každý kalendárny deň omeškania.
2. Ak je objednávateľ v omeškaní s plnením peňažného záväzku, zhotoviteľ si môže uplatniť
nárok na úroky z omeškania vo výške podľa Obchodného zákonníka v platnom znení.
3. Uplatnením zmluvnej pokuty podľa ods. 1 tohto článku nezaniká právo objednávateľa na
náhradu škody preukázateľne vzniknutej porušením zmluvnej povinnosti zhotoviteľa.
4. Uplatnením zmluvnej pokuty podľa ods. 1 tohto článku objednávateľovi nezaniká ani právo
na náhradu škody preukázateľne vzniknutej nesplnením vlastnej daňovej povinnosti
zhotoviteľa, platcu DPH, v zmysle § 78 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov. Objednávateľ má zároveň právo uplatniť u zhotoviteľa trovy
konania, ktoré mu vzniknú v konaní s príslušným daňovým úradom podľa § 69b zákona č.
222/2004 Z. z..
Čl. VII
Ukončenie Zmluvy
1. Táto zmluva zaniká:
a) splnením predmetu zmluvy,
b) dohodou zmluvných strán.
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak sa zhotoviteľ stane dlžníkom
poistného na zdravotné poistenie poisťovne. V tomto prípade zmluva zaniká dňom
doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy zhotoviteľovi.
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3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak zistí, že zhotoviteľ je zverejnený
v zozname osôb, u ktorých nastali dôvody zrušenia registrácie dane z pridanej hodnoty
podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorý v zmysle tohto zákona zverejňuje Finančné
riaditeľstvo Slovenskej republiky na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky. Zmluva
zaniká dňom doručenia písomného odstúpenia zhotoviteľovi.
4. V prípade predčasného ukončenia zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú všetky, a to aj
finančné záväzky, prevzaté na základe tejto zmluvy, o čom vyhotovia písomný protokol.
Čl. VIII
Prechod vlastníctva
1. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k dielu protokolárnym odovzdaním a prevzatím
diela a zaplatením ceny podľa čl. IV tejto zmluvy.
Čl. IX
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomného dodatku,
podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.
3. Zmluvné vzťahy, neupravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.
4. V prípade nejednotného výkladu ustanovení tejto zmluvy sa obidve zmluvné strany budú
prednostne snažiť o mimosúdne vyriešenie sporných otázok.
5. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dve pre objednávateľa a jedno pre
zhotoviteľa.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
ju podpisujú.

V Bratislave, dňa:

V........................., dňa

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

....................................
Ing. Marcel Forai, MPH
predseda Predstavenstva
Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.

.......................................
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