
zmluva o dielo

úprava a oprava priestorov

l. Zmluvné strany

Odberatel': Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Cyprichová 42
831 05 Bratislava
v zastúpení PhDr. l-ubomír Páleník, CSc - riaditel'

tčo: oooatsas
DlČ.2020796415
Bank.spojenie: Štátna pokladnica
Č,uetu 70OOO 65 164/ 8180

d'alej len,,odberatel"'

Zhotoviteť: lng. Peter VlNCE - STAVREP
Priečna 10

831 03 Bratislava
lčo: t 1691263
DlČ: 1020326923
tč opH: SK1020326953
Bank,spojenie: VÚB, a.s Bratislava
Č. účtu: 34648-1 1210200

d'alej len,,zhotovitel"'

Uzatvárajú zmluvu o dielo - úprava a oprava priestorov Detského centra, nachádzajÚceho

sa na prízemí budovy VÚOPaP-u, na Cyprichovej ul. ó. 42,831 05 Bratislava

ll. predmet diela

2.1 oprava a úprava časti priestorov budovy Výskumného ústavu detskej psychológie

a patopsychológie NÚDPaP) - čast' Detské centrum- prízemie, nachádzajúcej sa na ul.

Cyprichová 42, Bratislava - Krasňany.

lll. Termín plnenia

3.1 Zhotovitel'sa zavázuje, že za podmienok uvedených v tejto zmluve zrealizuje a odovzdá

dielo v rozsahu a kvalite dohodnutej pri osobnej obhliadke priestorov.

Začatie prác: 23.07 2012
Ukončenie prác: 20.08,2012



3.2 objednávatel' sazavázuje umožnit'plnenie zmluvy denne v Čase od 07.00 hod - 17.00

hod,

3.3 V prípade prerušenia realizácie diela resp. jeho časti, ktoré vznikne prekáŽkou zo stranY

objednávatel,a, móže zhotovitel' primerane preOÍZit termín dokonČenia diela, alebo jeho

príslušnej časti bez toho, aby bol v omeškaní so svojím plnením. Týmto nie je dotknutý nárok

zhotovitel'a na náhradu škody.

3.4 Zhotovitel,sa zavázuje v stanovenom termíne odovzdat' priestor v stave spÓsobilom na

riadny výkon- prevádzku zariadenia.

lv. cena a fakturácia

4.1 Cena diela bude stanovená na základe cenovej ponuky, ktorú zhotovitel' PredloŽil

odberate|,ovi v celkovej sume 6,5o4,07 Euro (slovom : Šest'tisícpát'stoŠtYri Euro a sedem

centov) vrátane DpH. Zhotovitel' bude fakturovat' na základe skutoČne vykonaných Prác.

4.2 V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s vyhotovením diela - doPrava, demontáŽ,

likvidácia odpadu, poistenie počas prác,

4.3 prílohu k tejto zmluve tvorí položkový rozpoČet diela. Zmluvné strany berú na vedomie,

že cena realizačnej ponuky bola spracovaná na základe uskutoÓnených výmer Priestorov.

4.4 Konečná suma móže byť navýšená maximálne v tolerancii 10 o/o z dÓvodu

nepredvídaných prác po odsúhlasení s odberatel'om. Zhotovitel' sa zavázule Pri oceňovaní

prác naviac použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny ako pouŽil pri spracovaní PonukY.

V. Sankcie

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách,
_ zhotovitel, uplatní 0,5 o/o sankciu voči odberatel'ovi za každý deň z omeŠkania ÚhradY

faktúry
_ odberatel, uplatní o,5 o/o sankciu voči zhotovitel'ovi za kaŽdý deň omeŠkania termínu

ukončenia prác.

Vl. Záruka a zodpovednost'za vady

6.1 Zhotovitel'poskytuje odberatel'ovi záruku na vykonané práce 24 mesiacov od odovzdania

prác odberateťovi,

6.2 prípadnú reklamáciu vady predmetu plnenia tejto zmluvy je objednávatel' Povinný

uplatnit, u zhotovitel'a ihned' po zistení vady, a to písomnou formou i s popisom, ako sa táto

vada prejavuje.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady diela poČas záruČnej dobY, má

objednávatel' právo požadovat'a zhotovitel'povinnost' bezplatne odstránit'.



6.4 Zhotovitel' sa zavázuje zaóat' s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia

vzmysle ods. 6.1 a6.2 článku Vl. Tejto zmluvy do 24 hodín od uplatnenia reklamácie

objednávatel'a a vady odstránit' v čase, ktorý je technicky možný ako najkratŠÍ, bez

zbytočného odkladu.

Vll. Ostatné dojednania

7.1 Zhotovitel' zodpovedá za dodržanie požiarnych a bezpečnostných predpisov na

pracovisku počas výkonu prác u svojich zamestnancov a u zamestnancov svojho

subdodávalel'a. Zároveň zabezpečí, aby jeho zamestnanci abso|vovali predpísané Školenia.

zhotovitel' sazavázuje zaistit'povinnosti vyplývajúce z § 8 Zákona NR č. 330/1996 Zb.z. a §
132Zákona 2g7l1ggg, ktoryím sa mení a dopíňa Zr.

7,2 Zhotovitel' je povinný v priestoroch budovy a prístupových komunikáciach udrŽiavat'

čistotu a poriadok, odstraňovat'priebežne na svoje náklady odpady, stavebnú sut'a neČistoty

vzniknuté pri vlastnej činnosti.

7.3 Zhotovitel' sa zavázuje preukázatel'ne vyzvat' objednávatel'a na kontrolu vŠetkých prác,

ktoré majú byt'zakryté alebo sa stanú neprístupnými min .2 prac. dni vopred.

7.4 Zhotovitel'bude priebežne informovat'objednávatel'a o stave rozpracovaného diela.

7.5 Dielo ja riadne ukončené a prevzaté podpísaním protokolu a odovzdaní a prevzaIÍ diela

poverenými pracovníkmi oboch zmluvných strán. V prípade, ak objednávatel' odmietne

prevziat'dielo, spíše zápis o odmietnutí prevzatia diela s uvedením svojich dÓvodov.

vlll. záverečné ustanovenia

B.1 Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach. z ktorých 1 dostane kaŽdá zmluvná

strana.

8.2Zmluva nadobúda platnost' jej podpísaním oboma zmluvnými stranami, ÚČinnost'

nadobúda dňom odovzdania a prevzatia priestorov objednávatel'om zhotovitel'ovi.

V Bratislave 17 .07 .2012
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riaditel'

Za zhffi",fiEíH Uilet . §'§'AtItlDPpntečtqn to
§gí03_BRATlsLAVA

- lCO: 116 912 6§
l0 9PX: SK1020326923
M9F,:0so}--q o9__,-

lng. Peter Vince
konatel'

tt 41


