
ZMLUVA O DIELO č.: OS/PDD2/1/2767

l. Zmluvné strany

1.1. OBJEDNÁVATEĽ: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza

Matice slovenskej 16

971 01 Prievidza

Zastúpený: PaedDr. Eleonóra Porubcová, riaditeľka školy

IČO: 00160750 DIČ: 2021351860

Č. účtu: 7000505414/8180
IBAN:SK0581800000007000505414

1.2 ZHOTOVITEĽ: Martin Duhaj - Salamander DM

Sídlo: K. Nováckeho 389/4

971 01 Prievidza

Zastúpený: t1,fRTlN J)f/HtJJ

IČO: 44313063
DIČ: 1049485316

Č. účtu: 2475229254/0200

IBAN:SK4902000000002475229254

II. Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje a objednávateľ preberie a zaplatí dielo: výmena

okien v telocvični Č. 123 za plastové. Použitý bude 5 komorový (zaoblený) profil, šedé

tesnenie. Zasklenie trojsklom Ug = 0,7 (g = 0,5). Na západnú stenu navyše dymové sklo.

Ďalej bude použitý teplý dištančný rámik. Na východnej a západnej stene všetky okná

neotváratel'né. Na severnej a južnej stene po 7 sklopných okien (spolu 14 vetračiek),
otváratel'ných kľukou.

2.2. Zhotovitel' sa zaväzuje, že odovzdá dielo spôsobilé na účel užívania, ktoré bude splňat
všetky platné normy STN, ON, TP. Všetky vady a nedostatky zistené pri preberaní diela,
ako aj všetky škody spôsobené na majetku objednávateľa sa zaväzuje zhotoviteľ

odstrániť ihneď bez zbytočného odkladu po vyzvaní objednávatel'om.

2.3. Zhotoviteľ prehlasuje, že k prevedeniu týchto prác má potrebné oprávnenia a práce

zabezpečí osobami odborne spôsobilými.

III. Termín realizácie

3.1. Začatie prác: 10. 12. 2014

Ukončenie prác: 23. 12. 2014



3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je vomeškaní s ukončením diela po

dobu, počas ktorej nemohol svoju povinnosť plniť následkom zlých poveternostných

vplyvov, zásahu vyššou mocou alebo okolností, ktoré vznikli na strane dodávateľa.
V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predlženie lehoty realizácie diela.

IV. Miesto realizácie

4.1. Miestom realizácie je Matice slovenskej 16,97101 Prievidza.

V. Cena predmetu zmluvy

5.1. Cena, za ktorú dodávateľ predáva a objednávateľ kupuje je 20313,60 € s DPH.

VI. Platobné podmienky

6.1. Faktúra musí obsahovať:

- obchodné meno objednávateľa, zhotoviteľa a ich adresy, IČO, DIČ,

- číslo zmluvy o dielo,

- číslo faktúry,

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry,

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba previesť,

- označenie diela,
- fakturovaná suma,

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby,

- súpis vykonaných prác.
6.2. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.1. tejto zmluvy,

objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.
6.3. Zhotoviteľ stavby si uplatňuje nárok na úhradu prác formou faktúry - daňového

dokladu. Objednávateľ vykoná úhradu do 30 dní od obdržania a zaevidovania faktúry

objednávateľom.
6.4. V prípade, ak sa pri realizácii predmetu diela vyskytne požiadavka prác naviac, alebo

zmena prác, zaväzujú sa zmluvné strany začať rokovanie o uzavretí dodatku k ZoO,

ktorými upravia rozsah, cenu, platobné podmienky, príp. termín plnenia.

6.5. Objednávateľ prehlasuje, že má na dielo zabezpečené finančné prostriedky.

VII. Podmienky realizácie diela

7.1. Za ochranu a bezpečnosť práce všetkých osôb zhotoviteľa po celú dobu realizácie diela

zodpovedá zhotoviteľ. Po celú dobu realizácie diela zaistí zhotoviteľ dodržiavanie

predpisov o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ekológie a



zodpovedá za škody vzniknuté ich porušením jemu, objednávatel'ovi alebo tretím

osobám. Objednávatel' je oprávnený dať zhotovitel'ovi príkaz na odstránenie

nedostatkov. Zhotovitel' nemá v takom prípade nárok na odškodnenie.
7.2. Zhotovitel' zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné

náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky materiály použité na zhotovenie diela budú
l. akosti.

7.4. Počas vykonávania prác je zhotoviteľ povinný označiť páskou časť pozemku popri južnej

a západnej stene telocvične, ktorá môže byť ohrozená pádom predmetov alebo

materiálu z výšky.

VIII. Podmienky odovzdania a prevzatia diela

8.1. Dielo bude dokončené dňom jeho prevzatia objednávateľom.

8.2. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu preberacieho konania predloží objednávateľovi atesty a

certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov.

8.3. Dielo pokladajú zmluvné strany za odovzdané podpísaním protokolu o odovzdaní
a prevzatí diela. Protokol bude podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných

strán.
8.4. Vlastnícke právo a zodpovednosť za škody na zhotovenom diele prechádza na

objednávatel'a odovzdaním predmetu zmluvy.

IX. Záručné podmienky

9.1. Na predmetné dielo poskytuje dodávateľ záruku 24 mesiacov.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmetné dielo bude vyhotovené v požadovanej kvalite

a v termínoch dohodnutých v tejto zmluve.
9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád do 14 dní od oznámenia

oprávnenej reklamácie objednávatel'om a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase,

vrátane spôsobených škôd.

X. Zmluvné pokuty

10.1. Zhotoviteľ zaplatí poplatok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania s

odovzdaním diela.
10.2. Objednávatel' zaplatí poplatok z omeškania úhrady faktúry vo výške 0,05 % za každý

deň omeškania.

11.1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať realizáciu diela.

Xl. Ostatné ustanovenia



11.2. Zhotovitel' nevykoná žiadne zmeny prác bez súhlasu objednávatel'a.

XII. Záverečné ustanovenia

12.1. Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 obdrží zhotovitel' a 1

objednávatel'.

12.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť

dňom jej zverejnenia.

12.3. Na body neupravené v tejto zmluve sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka a

ďalších platných právnych predpisov.

V Prievidzi dňa 27. 11.2014

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedwerského
Matice slovenskej 16

Q71 01 p~I~Vln7A

Za zhotovitel'a:

c)UH4"J


