
                                               ZMLUVA   O   DIELO 

      uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

Objednávateľ :   Stredná odborná škola obchodu a služieb 

                             T. Vansovej 2, 955 01  Topoľčany 

                             Zastúpená :  Mgr. Milan Naňo - riaditeľ 

                              

                             IČO:    00893480 

                             DIČ:    2020419665               

                             Bankové spojenie: štátna pokladnica, Bratislava 

                           číslo účtu IBAN :   SK94 8180 0000 0070 0030 8066 

                                                                                                                                /“ďalej len odberateľ“/ 

 

A   

Zhotoviteľ :    AM Personal Invest, s.r.o. 

                         Stará Vajnorská č. 4. 831 04  Bratislava 

 

                         Zastúpená:  Andrej Martoš Bc. 

                         IČO :  46817930 

                         IčDPH :   SK2023594188 

                          Bankové spojenie : Tatrabanka 

                          Číslo účtu IBAN : SK60 1100 0000 0029 4304 3347  

                                                                                                                          / ďalej len „zhotoviteľ“/ 

                                                                  Článok I. 

                                                                  Preabula 

1. Objednávateľ na zhotovenie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania 

podľa § 117 odst. 1 a § 5 odst. 4 zákona č. 343/2015 Z.z., o verejnom obstarávaní v platnom 

znení a v súlade so Smernicou vo verejnom obstarávaní, ktorého úspešným uchádzačom sa 

stal zhotoviteľ. 
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                                                                  Článok II. 

                                                      Všeobecné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu, 

ktorá bola objednávateľom vybraná ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojedna- 

ných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná dodávku a montáž retiazkových žalúzií. Cenová 

ponuka je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Za zameranie žalúzií je zodpovedný zhotoviteľ. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojedna- 

nú sumu podľa článku VII. Tejto zmluvy.  

                                                                     Článok III. 

                                                                 Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka a montáž žalúzii na okná a  balkóny  na budove školského 

internátu na ulici Mudroňa 2, Topoľčany. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo  kvalifikovaných a technicky spôso-

bilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy.  

                                                                     Článok IV. 

                                                               Vykonanie diela  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl.III 

tejto zmluvy s termínom začatia  do 5 dní od podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami 

a s termínom ukončenia plnenia najneskôr do 30.6.2019. 

2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa. 

3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú 

súčinnosť. O prevzatí dokončeného diela musí byť spísaný odovzdávajúci protokol podpísaný 

objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa 

považuje za deň odovzdania diela.  

4. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa 

odovzdaním predmetu diela .  

                                                                     Článok V. 

                                                           Povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že sprístupní zhotoviteľovi priestory na montáž predmetu zákazky.  

2. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať. 

3. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi  cenu za zhotovenie diela podľa platných 

podmienok dohodnutých v článku č.VII. tejto zmluvy o dielo.  

                                                                    Článok VI. 

                                                           Povinnosti zhotoviteľa 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy a jej prílohy, vrátane dodania 

potrebného materiálu. 
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2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému 

dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie. 

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi vykonanie diela 

a vyzvať ho na podpis odovzdávajúceho protokolu. Objednávateľa sa zaväzuje po výzve 

zhotoviteľa podpísať odovzdávací protokol, v ktorom potvrdí prevzatie diela.  

4. Zhotoviteľ môže vykonať dielo aj pre termínom špecifikovaným v čl. IV. tejto zmluvy. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v súlade s platnými predpismi ochrany bezpečnosti, 

ochrany zdravia pri práci 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že 

poškodenú časť diela uvedie do pôvodného stavu na vlastné náklady. 

                                                                   Článok VII. 

                                                                   Cena diela 

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom /t.j. cena prác a cena materiálu / je stanovená vo výške  

8.000 €  slovom  = osemtisíc eur =. 

2. Po odovzdaní diela a podpísaní preberacieho protokolu zhotoviteľ vystaví faktúru, ktorá musí 

obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu s dobou splatnosti 14 dní odo dňa jej  doru--- 

čenia objednávateľovi.  

                                                    Článok VIII 

                                                  Záručná doba 

 

1. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy  je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu 

odovzdávajúceho protokolu.  

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu tejto 

zmluvy  alebo poškodením predmetu zmluvy s objednávateľom.  

3. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 

do  30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom. 

                                                                       Článok IX. 

                                                                 Záverečné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie požiarnych a bezpečnostných predpisov na pracovisku 

počas výkonu prác u svojich zamestnávateľov . 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na pracovisku poriadok, čistou a odstraňovať odpady 

a nečistoty, ktoré vznikli pro výkone prác. 

3. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, prípadne daľšími právnymi predpismi . 

4.  Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti týkajúce  sa vzťahov z tejto zmluvy sa považuje za 

doručené, len čo ju druhá strana prevezme a jej prijatie potvrdí svojim vlastnoručným 

podpisom alebo podpisom inej osoby oprávnenej na prijímanie písomnosti. Zmluvné strany sa 

dohodli, že účinky doručenia písomností nastanú aj dňom odmietnutia ich prevzatia druhou 

zmluvnou stranou alebo ak neboli prevzaté v odbernej lehote, posledným dňom tejto lehoty 

alebo dňom kedy sa odosielateľovi vrátila zásielka  ako nedoručená. Zmluvné strany sa dohodli, 

že všetky písomnosti budú doručované na adresy zmluvných strán uvedených v záhlaví zmluvy.  
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5. Zmluva je platná dňom jaj podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná v súlade s § 47 

a odst. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v  zmysle zákona 

č.546/2010 Z.z.,  a  §  5  zákona č. 211/2000 z.z. o slobodnom prístupe k  infomáciam v znení 

neskorších predpisov.  

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 

jednom  rovnopisy . 

7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú 

slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.  

 

 

V Topoľčanoch, dňa  13.6.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                za objednávateľa                                                            za zhotoviteľa     

          Mgr. Milan Naňo riaditeľ                                                    Andrej   Martoš                                                
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