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RIADIACA A AUTOMATIZAČNÁ TECHNIKA a.s.

/-'1<'--;;

,:LY:J,

Tolst6ho 3, 040 01 KoälCE

ZMLUVA O DIELO

č.12/2007

Článok 1. : Preambula
Zmluvné vzťahy medzi zhotovite!om a objednávalerom sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakormlka SR a ustanoveniami tejto zmluyy.

Článok 2. : Zmluvná strany
2.1

Zhotov tt&l' :

Bank, Spojenie;

Zastúpená:

R.A.T. a. 8.
Tolstého 3. Q40 01 Ko~ice
zaplsáný v Obch. ftJgistri OS Ko!ice /.. vložka

Č,

1003N, oddiel Sa

VÚBa.s

ČlslO účtu

: 211661225310200

ICO
OIC

: 36 187 20e
; SK 2020058359

Ing. Vodrážka Vladimir - elen predstavenstva
- oprávnený Jednať vo veciach zmluvných, obchodných a
lech nJckých
Ing, Fiala Boris, Ing. Zummer Vladimir· oprávnan! jednať vo veciach
obchodných a technických
Zhotovitef t~mto prehtasuje, že je odborne spO$llbilý k vykonllniu diela.

2.2

Objednavatel' :

Obvodný banský úrad Kotiee
Timonova 23 , 040 01 Ko~loe

zriaden? rozhodnutrm minisIra hospodárstva SR C. 134
Bankove spojenie:

Státna pokladnica,

tislo
ICO

účtu

: 700006184118180
: 31780270

DIC

Zastúpená:

I ng. Dušan éeilár - predseda OBÚ

Článok 3. : Základné údaje

3.1

Zikatkové 4.

KO·03812007No

3.2

Stavba

Oatredné vykurovanie, kotolňa

3.3

Objekt I Súbor:

OK • ZTI , SR t PRS

r
/:,

.'t. '

ľ:·

..'
•

R-AT. a,s. KoSIce

Článok 4. : Predmet plnenia
Predmetom plnenie je zhotovenie kotolne a rozvodov ÚK v objekte oaO Ko§ice v rozsahu dodávka
ft morná!, uvedenie zariadenia do prevádzky. odboméskúšky a odborné prehliadky.
Zhotov ite! S8 zaväzUje. 1e dielo bude zhotovené v súlade 8 projektc>vou dokumentáciou
spracovanou spo ločnosťou lOS s.r.o, Košice arch lv ne tislo 02012007 a v súlade 80 slavebn~m
povoienim spiS. čo Mk..fJ71208361-003 V§etky prlpadné technické zmeny budú prerokovaná a
odsllhls&ené a budú vykonané po predchádzajúcej plsomnej ~iadavke obJednt\vatefa.
Objednávate! sa ~avazuje. že riadne ukoneené dielo od zhotovitela preVezme a zaplati dohodnutú
cenu za jehQ vykonanie.

Zi! riadna vykonané dielo ss pritom rozumie odovzdané a prev%BIé dielo bez vad a nedorobkov.
Článo\< 5. : Čas

plnenia

Predmet plnenia sa zhotoviie! zaVäzUje

splniť

Zahájenie diela

do 10 dni po

Ukoneenie diela

15.10.2007

nasledovne :
podp i s~ ZoO

Článok 6. : Cena diela
6.1

Na základe zákona ~. 18196 Z.z. o cenách sa 2jednt\va zmluvna cena:
Cena bez DPH za predmet plnenia el. 4
Cena celkom bu DPH

. . . . .. 537,900,- Sk

DPH 18%

" .. .• 102.201,- Sk

CENA CELKOM 5J)PH

..... . 640.101 , -

Sk

6.2

Zmluvná cena mO!e byt' zmenená, len ak si prlpadné viacpréce. alebo dodávkY objednávatel'
pls.omne .objlldná. Podkladom pre ocenenie viacpréc bude vzájomne odsúh l asen~ névrtl ceny.

6.3

Cena je kalkulavana v zmysle colných predpisov platných v dei'l uzatv.orenia ZoO. Zhotovíte! si
vyhtadZ1.lje právo prlpadnu zmanu colných sadzieb. Ktoré majú bewrostredný vplyv na cenu SaZ
premietnuť <lO ceny diela.

Článok 7. :

Odovzdanie vykonaného diala

7.1

Zhotovite! odovzdá vykQnané dielo objednávateroví po naplneni predmetu plnenia, alebo jehc easti
v zmysle bodov článku 4. Pod časťou predmetu plnenia sa pritom rozumie bezozbytkové plnenie na
pri slušných ucelených objektoch alebo súboroch.

7.2

POdkladom pre odovzdanie vykcnaného diela. alebo jeho časli bude vzájomne odsúhlasen ý a
pOlYrdený "Supl$ vyléonaných prác a dodávok" s prlslušn9ml podkladm i a dokumentilmi.
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1.3

Zhotoviteľ

odol/zdá jedno pare dokumantacie skutkového stavu
odovzdania diala.

predmatnéhQ aiela ku d~u

Článok 8. : Fakturácia diela
8.1

Zhoto\llter je oprávnen}' cenu za dod.llvl<y SaZ vyfakturovať dňom potvrdenia dodacieho li&tu. ktof~
je podkladOm pre fal<turáciu.

8.2

Zhotovitel je oprevnený oenu za vykonané práce vyfakt1.lroval' dňom potvrdenia "Súpisu vykonan}<ch
prác' a montátneho dennika, ktoré sQ podkladom pre fakturáciu.

B.3

Splatnosť

faktilr je 14 dni odo

dňa

vystavenia .

Článok 9, : Spoluúčast' objednávateľa
9.1

Objednavatef odovzdá zhotov"eľovi stavenll;ko pre započatie prác najneskÔr v dali nástupu na
montá2,

9,2

Prlpadné nedodrža[lie dohodnutých termlnov zhotovilel kvalifikuje ako nezavinené ohrozenie
termínu plnenia podta § 373 a nesledne dodatkom ku zmluve o dielo dohodne zmenu termfnu
plnenia.

9.3

Vlietky stavebné práce súvisiace s plynulým pInenim predmetu diela zabezpetf zhotovitel.

9,4

Zhotovite! je povinný odpoeftar;z ceny dtela cenu :za prlpadné dodávky zabezpeCované
objedflávatelom.

Článok 10. : Zvláitna dohody
10,1

Zhotovita! je povinný vlesľ na stavbe montážny dennik. V prlpade nesOhlasu so záznamom
v montážnom denniKu Je povinná druhe strana vyjadrif svoje stancvisko do dvoch pracovných dnI.
Montá!ny dennlk musi byť lrvalo k dispoziCii zástupcovi objednavate ľa .

10.2

Opatrenia z hradiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. ako aj protlpožiame opatrenia sa
riad ia ustanoveniami bezpečnostných predpisov.
Pri nástupe pracovnikov zhotoviteľa na montá.tne práce zaisti objadn.llyater odbornCl lnätnuktáž o
bezpečnostn)'ch predpisoch na predmetnej stavbe.

10.3

opatrenia z h ľadiSka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako i protipo.tiarne opatrenia
vypl5'VBJOce z povahy vlastných práczabezpeel na svojiCh pľacovis""Ch ;:hotoviteľ.

10.4

V pr!pade v;1:niku prekážok v práCi, alebo v prlpade vlacprác z dOvodu projektom nerleäan)'ch kollZiI
v prevádzke, zhotovitef vykoná zápis (Io montážneho dennika Ozistenej SKutočnosti.
Objednávate! vykoná opatrenie K odstráneniu preká2ky, pripadne odsúhlasl v montá2nom denniku
ods!ré.nenie tejto prek.ll2ky, alebo rieAenie akc viacpräce.
V prlpada. že nie je možm(, z hore uvedených dOvodov pokračovar v práci, dava táto skutočnosť
zhotovttslovi právo Oinnos{ prenušif na predmetnej časti <1iela.

10,5

Zhotoviteľ je povinný oznámiť ťimysel preruáiť práce objednávatel'ovi 5 dni pred praru~en l m
vykonávania diela, alebO ea$ti diela písomnou formou II udanim d6vodu prerušenia vykonllvania
diala a podmienky. za ktorých je motné obnoviť práce sOvisiace s vykonévanlm diela.
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10.6

Doba trvania pT1iru~ania prác z u~edenej prl6iny má vplyv na tarmln plnenia
ktorú sa tento termin predltuje.

v zmysle

10.7

Objednávate! je povinný oznámiť zhotovite!ovi prlpadné zmeny týkajúce sa organizácia stavby a
zmeny údajov potrebných pre fakturáciu.

10.8

Zhotoviteľ

článku

5, o

je povinný zúčastniť sa funkených skllAok zariadenia podle vopred odsúhlElseného

programu,

Článok 11. : Zmluvná pokuta
11.1

Zmluyné strany sa dohodli, že pri nesplneni zjednan~ch termlnov vykonania diela uhradl zhotoviteľ
'objednávatel'ovi zmluvnú pok\!tu v zm)'Sle obchodného zákonn Ike.

11.2

ZmlUvné pokuty zjednané v 1ejto zmluve uhrádza povinná strana nezavisie na tom, ei a v akej vý!ke
vznikne drUhej strane v tejto 5(1vI5105ti §koda, ktorú mo2no vymáhar samostatne.

11.3

Zhotovitel' !kodu spOsobenú objednévataľov l nahradi v plnom rozsahu,

Článok 12, : Odalúpimie od .z:mluvy
12.1

Zmluvné stralJY sa dohoQli, te táto Zmluva o dl&lo nie je jednostranne vypoVedale!na a od jej
plnenie . ja možné odstúpiť len 'v prlpade hrubého porušovania ustanoveni tejlo zmluvy a pri
dlhodobom a opaKovanom. neplneni zmluvných termlnov a cenoV)ich podmienok.

12.2

Pri bazdOvodnom odstQpení od zmluvy uhradl objednávster zhotoviterovi väetky pnsukézeterné
náktady $pojené s plnením predmetu diela, ktoré boli vynalofené k terminu vypovedania zmlUvy.
minimálne v!lak 20 % z cllny diela.

Článok 13. : Záruky a vady diela
13.1

Zhotovital' poskytuje na zhotovené diela záruku za jeho aKost' po dobu 36 mesiacov odo d~a
odovzdanie a prevzatia diela.

13.2

Zhotovital' sa zaväzuje. ža bezplatne a bezodkladne odstráni vady diela v termínoch do 24 hodin od
nahlásenia vady (poruchy) v dobe plynutia záruČIlaj doby diela.

13.3

Vady diel~ sa pri tom m~lia zavady na vllatkých prvkoch. ktoré sú dodávkou tajto zmluvy,
lIlotovita! vAak neru~ 1 za vady a poruchy vzniknuté neodborným zasahom obsluhy.

13,4

Škody vzniklé vadnym zhotovenim diela uhradl zhotovitef po ich vyelslenl pod ľa všeobecných
ustanoveni §373 a nasl. Obchodného zákonnika formou 2rát,.,y z ceny diela .

Článok 14, : L!končanie diela

14.1

Komptaxn&vyskllianla
Zhotoviteľ vykoná komplexné vyskúšanie zariadenia za u~elom overenia akosti montllže po dobu
48 hodfn, Toto vyskúAanie je SÚČ.8st'ou predmetu plnenia vzmysle čl. 4 a objednávater si
vyhradzuje právo sa ho zúčastniť
Zhotovitel j e pollÍnný jeho term in dohodnút s objednavateľom a objednávatefa nall pozval'.

14.2

Skú~obna prevádzlla nie je predmetom diela,
Prlpadná d'al~ia účasfzhotovitefa na skú§obnej prevédzke bude riešená dodatkom k tejto zmluva.
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14,3

PClvin'lcsť vykonať dielo zhotoviteľom bude splnená podpisom , Protokolu o odovzdaní <l. prevzati
vykonaného diela" a leho riadnym ukončením , odovzdaním <l prevzat1m predmetu diela v mieste
vykonávania diela a v zmysle predmetu plnenia podra čL 4,

14.4

Zhotovite! oznámi objednáváteJoyi p riptalienasť k odovzd,miU a prevzatiu riadne vykonaného diela,
alebo jeho časti v zmysle 'bOdov článku 4 ZoO, 3 dni vopred písomnou formou a Objednávatel' je
povinný bez zbytočného odkladu, najviac však do 5 dn i po doručeni lej to vyzvy sa prevzatia
zúčastn iť ,

14,5

Protokol o odovzdaní a prevzati vykon.néhCl diela musi byť riadne a platne podpisaný jedine
zástupcom objednávatela a z"stupcom zhotoviteľa ,

14,6

Objednávat'll' moie podľa vlastnéhO uváženia prevziat' dielo I s drobnymi vadámi a nedorobkami.,
pokiaf t lelo nebránia bezpečnej, ekologicky nezávadne) a trvalej prevádzke, P re tento prípad sa v
.Protokole o odovzdani a prevzoti vykonanéhO diela' súčasne dohodnú podmienky, dôsledky a
lerminy Ich odstránenia,

Článok 15. : Platnosť zmluvy
15,1

Pre platnosť zmluvy a jei dodotkov je potrebná dohOda vo všetkých Jej ustanoveniach a dadr;;anie
pisomnej formy, Návrhy dod.a tkolf sú oprávnené predkladat' obe zmlUvné strany .

15,2

Skutočnosti

15,3

LeMta jlre prijatie návrhu zmluvy je 10 dní od doručenia,

uvedene lf tejto zmluve sa považujú za dôverné a v plnom rozsahu sa na nich vzťahtlje
uslanovenie § 271 Obchodného zákonnika,

z. zhotovite!a :

Za objedn ávateľa :

,...."B.A.
......--:=--.
. T . 0..8.

,.'caclnli itail};!:\í úraú Kúšicc

Tolstéh o :I
040 Ol KOŠICE

JmQnova t. 23 f;)SC 040 0 1
Tol: 51 &03 bO.
l;jol(

'12

~1t16

l!~

9ô5 O,G

:~oL

D()

Ing. Vladimir VODRÁŽKA
člen predstavenstva

V Ko šiciach dlÍa :

1.7. tj.

,fot? 'I-

V Košiciach , dňa 12 ,09,2007
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