
zmluva o dielo
uzatvorená podl'a paragrafu 536 časti IX. Obch. zákonníka a zákona č. 5l3l199l

1.1. Objednávatel'

Zb.z.

Článok 1
Zmluvné strany

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42
831 05 Bratislava
tčo:ooost:ss
DIČ:2020796415
PhDr. I-ubomír Páleník, CSc., štatutárny zástupca
Štátna pokladňa
SK84 8180 0000 0070 0006 5164

Andrej Bartoš
murárstvo - obkladacie práce
Krížna 1069/1 1

925 22 Vel'ké Úl'any
TATRA BANKA
261680103211100
36919250
l 03 8550 1 39

Clánok 2
Predmet plnenia

2.1. Predmetom tejto zmluvy je oprava mal'oviek v budove Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
- časti Detské centrum , Cyprichova ul. č 42 v Bratislave (ďalej len "dielo"). Zhotovitel' uviedol
rozpisopouži§ch dodávkach, technológiách avyhotovení v celom rozsahu diela vprílohe č.1 (cenovej
kalkulácie), ktoré je neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Zlrotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa dokonale oboznámil s aktuá|nym stavom priestorov,
s objednávatel'om prerokoval dokonale súčasný ýchodiskový stav rovnako aj plánovaný stav k termínu
odovzdania diela a osobne zameral vÝmery. Na základe toho sa zavázuje odovzdat' dielo v celom rozsahu
v bezchybnom stave, vo vysokej kvalite, v dohodnutom čase a cene.

2.3. Obe strany sa dohodli, že osobne zabezpečia možnosť obojstrannej priamej komunikácie každý deň odo dňa
podpisu zmluvy až po konečné odovzdanie diela a jeho úplnej úhrady. Ďalej sa zavázťlú, že sa budú vzájomne
včas informovať o skutočnostiach, ktoré ovplyvňujú závažnejšie plnenie predmetu diela v tu dohodnutom
rozsahu. Za jednostranné nedodržanie tohto dolrovoru móže byt' zmluvná strana, ktorá ho poruší, pokutovaná
druhou stranou v zmysle dohodnutých sankcií, v prípade opakovaných porušení móže byt' zmluva vypovedaná
a to stranou, ktorá porušovanie zistí.

Článok 3
Čas plnenia

Objednávatel' a zhotovitel' sa dohodli na termínoch prác, a to: začiatok prác 15.7.2014 - 1 1 .8.2014.
Odovzdanie upravených priestorov 12.8.201 4.
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Članok +
Cena predmetu zmluvy

Zmluvná cena predmetu zmluvy je 4 078,20 € ( slovom: štyritisícsedemdesiatosem € dvadsat' centov) a jej
qýšku je možné meniť iba v súlade so zásadami stanovenými touto zmluvo4.2. V prípade, že objednávatel'
objedná u áotovitel'a d'alšie práce, ich ceny budú dohodnuté vo forme číslovaných vzájomne podpismi
odsúhlasených dodatkov k tejto zmluve, pričom fakturovať sa budú iba reálne vykonané práce, ýkony a
prípadne zakúpený materiál po ich prevzatí objednávateťom, prípadnejeho stavebným dozorom či inou určenou
osobou.

Cena diela vychádzaz jednotkových cien prác, ýkonov a materiálov vyčíslených zhotovitel'om v Prílohe č. i a

položkovou kalkuláciou vykonanou zhotoviteťom podl'a obhliadky

Članok s
Platobné podmienky

Objednávatel' uhradí zhotovitel'ovi dohodnutú cenu diela na základe konečnej faktúry, vystavenej zhotovitel'om
po prebratí diela objednávatelom.

Odovzdaním a prebratím diela sa pre tieto účely rozumie fyzické odovzdanie ukončeného diela v celom
dohodnutom rozsahu podl'a tejto zmluvy (vrátane odstránených závad a nedorobkov).

Članok 6
Záruky

Zhotovitel' zaručuje kompletnosť a kvalitné vyhotovenie predmetu zmluvy.

Zhotovitel' zaručuje dodržanie platných technologických postupov a noriem pri aplikácii používaných
materiálov a vykonávaní prác.

Záručná doba sa počíta od dátumu prevzaíia predmetu zmluvy aírvá36 mesiacov .

Zhotovitel' sa zavázuje, že odstránenie závad a nedorobkov vykoná do 10 dní alebo v inom technicky
zdóvodnenom termíne, po súhlase objednávatel'a na svoj náklad .

Objednávatel' je povinný ohlásit' zhotovitel'ovi zistené závady ihned' po ic,h vzniku, najneskoršie do termínu
uplynutia záručnej doby .

Zhotovitef nezodpovedá za závady, ktoré po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spósobili objednávatel'
alebo iný užívatel' nevhodnou prevádzkou. Taktiež nezodpovedá za závady, ktoré boli spósobené bežným
opotrebovaním, alebo boli zapríčinené požiarom, výbuchom, alebo z iných dóvodov, ktoré nezavinil zhotovitel.

Zhotovitel' sa zavázuje udržiavať na pracovisku primeraný poriadok počas celej doby plnenia zmluvy. Týka sa
to umiestnenia, resp. uskladnenia a likvidácie odpadu, ktorý súvisí priamo s dodávkami materiálu a pomócok
(obaly a iné zbytky odpadového materiálu) ako aj odpadu vznikajúceho v súvislosti s pobytom jeho
zamestnancov a v objekte (fl'aše, konzervy, zbytky potravín, odevov, ochranných pomócok atd'.).

Zhotovitel' sa zaručuje, že počas celej doby plnenia predmetu diela podl'a tejto zmluvy nedójde k poškodeniu
alebo inej ujme na majetku objednávatel'a v dósledku aktivít, správania alebo nedbalosti či už jeho samotného,
alebo jeho zamestnancov a subdodávatel'ov. Ak dójde k porušeniu tohto ustanovenia, má objednávatel' nárok
okem náhrady škody alebo okamžitej nápravy poškodeného majetku do póvodného stavu aj na zmluvnú pokutu
a okamžité vypovedanie zmluvy .

Článok 7
záverečné ustanovenia

Zhotovitel'vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu predmetu tejto zmluvy.
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Platnosť každej tu uvedenej prílohy je podmienená jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Meniť a dopÍRať
obsah tejto zmluvy je možné po dohode oboch zmluvných strán a to len písomnou formou.

Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z kto4ých po jednom obdrží každá zmluvná strana.

V Bratislave, dř'a09.07 ,2014

#nÝ ústav Cetsket psvchOlÓg;3

Objednávateí:' e pairls,.|olcgie

phclá 42,_331 tj5 Biatisia"a
zhotovitel:

fuidrej Bártoš

nslilffie,tiťí;í:;::,i1r^
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