CENTRUM ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ,
Rekreačná 13, 921 01 Piešťany
CÚZ – ZM - ................./2020

ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona c. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obch. Z.“)
I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Centrum účelových zariadení
Rekreačná 13, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
JUDr. Ján Dubovec - riaditeľ
421 370 04
SK2022739697
2022739697
Štátna pokladnica
SK95 8180 0000 0070 0052 7365

(ďalej len „objednávateľ“)
1.2 Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej ako „zmluvné strany“)
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II.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom na základe zrealizovaného prieskumu
trhu a Výzvy na predloženie cenovej ponuky č. CÚZ-VO-9/2020 zo dňa .............09.2020.
III.
PREDMET PLNENIA
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať v strediskách objednávateľa podľa článku IV. tejto
zmluvy a časového harmonogramu uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy, nasledovné dielo:
a) Zabezpečenie odborných prehliadok a odborných skúšok (ďalej len "OPaOS") VTZ
elektrických – LPS / bleskozvodov, podľa § 13 ods. 1 - 7 zákona č. 124/2006 Z. z. o
bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci.
b) Vykonávanie pravidelných – periodických OPaOS / ( LPS) bleskozvodov
pasívnych / aktívnych na existujúcich objektoch CÚZ v SR v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.
z. a STN EN 62 305-03 resp. STN EN 34 1398, STN 33 2000-6, STN 33 1500.
c) Vypracovanie správy o OPaOS, vyhodnotenie prehliadky, skúšky, merania
a všeobecne všetkých poznatkov a faktov nadobudnutých počas výkonu OPaOS, zhrnutie
a vymedzenie nedostatkov a nezhôd, určenie termínu pre najbližšiu, alebo opakovanú OPaOS,
odovzdanie a prebratie správy prevádzkovateľom..
3.2 Požiadavky objednávateľa na zhotovenie diela: dielo bude zhotovené podľa cenovej
ponuky zhotoviteľa zo dňa ..............09.2020, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy
ako jej Príloha č. 1.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo/časť diela podľa tejto zmluvy prevziať
a zaplatiť zaň dohodnutú zmluvnú cenu.
IV.
ČAS A MIESTO PLNENIA
4.1 Čas realizácie diela je určený v súlade s Výzvou na vypracovanie cenovej ponuky
v období od 01.10.2020 do 30.09.2024.
4.2 Miestami zhotovenia diela, t.j. dodania a odovzdania predmetu tejto zmluvy sú strediská
a prevádzky Centra účelových zariadení:
•
Stredisko SUZA, Drotárska cesta 46, 811 04 Bratislava
Kontakt: Gašparovič Milan, tel.: 0918 719 049, milan.gasparovic@cuz.sk,
•
Stredisko Signál, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany
Kontakt: Valentová Miroslava, tel.: 0915 577 366, valentova.signal@gmail.com,
•
Stredisko IVS, Sch. Trnavského 1/ A, 844 10 Bratislava
Kontakt: Vlk Arnold, tel.: 0904 910 343, arno1d.vlk2@minv.sk,
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•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Prevádzka IVS – Spišská Nová Ves, Predná Huta 13, 053 31 Novoveská Huta
Kontakt: Mgr. Dana Mahútová, tel.: 053/4461124, dana.mahutova@minv.sk,
Prevádzka Maják, Juh 546, 903 01 Senec
Kontakt: Vachová Alena, tel.: 0918 653 425, alena.vachova@cuz.sk,
Milan Gašparovič, tel.: 0918 719 049, milan.gasparovic@cuz.sk,
Stredisko Duchonka, Duchonka 721/1, 956 22 Duchonka
Kontakt: Mária Grznárová, tel.: 0907 651 303, grznarova.maria@azet.sk,
Prevádzka Krupina, Tepličky 1180, 963 01 Krupina
Kontakt: Mária Kuzmová, tel.: 0907 988 082, maria.kuzmova@minv.sk,
Stredisko Smrekovec Donovaly, Smrekovec č.100, 976 39 Donovaly
Kontakt: Ing. Martina Maštalírcová, tel.: 0905 431632,
smrekovec.prevadzkar@cuz.sk,
Prevádzka Trlenská, Biely Potok 7564, 034 84 Ružomberok
Kontakt: Ing. Martina Maštalírcová, tel.: 0905 431632,
smrekovec.prevadzkar@cuz.sk,
Stredisko Kremenec T. Lomnica, Kremenec č. 150, 059 60 Tatranská Lomnica
Kontakt: Anna Zoričáková, tel.: 0905 614 574, kremenec.prevadzkar@cuz.sk,
Stredisko Kremenec Štrbské Pleso, Ul. športová 4025/4, 059 85 Štrbské Pleso
Kontakt: Marta Giacková, tel.: 0918 747 949, strbske.prevadzkar@cuz.sk,
Stredisko Svidník, Čatára Nebiljaka 457, 089 01 Svidník
Kontakt: Mgr. Ján Franko, tel.: 0905 302 961, svidnik@cuz.sk.

4.3 Objednávateľ má právo jednostranným písomným oznámením zmeniť počet stredísk
uvedených v článku IV. tejto zmluvy a túto zmenu sa zhotoviteľ zaväzuje akceptovať.
4.4 V prípade omeškania objednávateľa s nedodržaním harmonogramu prác podľa prílohy č.
1 tejto zmluvy má zhotoviteľ právo uplatniť úrok vo výške 0,02 % z ceny výkonu podľa
prílohy č. 1 za každý začatý deň omeškania.
4.5 Objednávky na plnenie predmetu zmluvy podľa článku III. tejto zmluvy budú vystavené
na miestach plnenia zodpovednými osobami objednávateľa, prípadne osobou zodpovednou za
veci technické v dvoch rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a jeden pre objednávateľa.
4.6 Kontaktné osoby objednávateľa:
Milan Gašparovič, tel.: 0918 719 049, milan.gasparovic@cuz.sk,
Mgr. Iveta Kotelesová, tel.: 0918 322 097, iveta.kotelesova@cuz.sk.
4.7 Kontaktné osoby zhotoviteľa:
.................................................................
.................................................................

V.
CENA DIELA
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5.1 Cena predmetu tejto zmluvy je stanovená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán
v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a v súlade s platnou cenovou
ponukou zhotoviteľa zo dňa ..............09.2020,
Príloha č. 1 v sume: ............................. EUR bez DPH
Slovom: ......................... eur
5.2 Cena bude fakturovaná na základe skutočne vykonaných revíznych prác. Ceny sú
záväzné tak, ako sú uvedené v cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
ako jej príloha č. 1.
5.3 Cena diela je konečná, vrátane všetkých nákladov súvisiacich s dodaním a realizáciou
v mieste plnenia.
5.5 Cena diela je splatná na základe vystavenej faktúry zhotoviteľom.
VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1 Podkladom pre vystavenie faktúry zhotoviteľa je riadne splnený záväzok zhotoviteľa,
preberací protokol odsúhlasený a podpísaný povereným zástupcom objednávateľa, ktorý
preberie zrealizované práce a ukončené dielo/časť diela v stanovenom čase realizácie – podľa
prílohy č. 1 za jednotlivé stredisko/prevádzku objednávateľa.
6.2 Zhotoviteľ doručí objednávateľovi v súlade s platnou legislatívou vystavenú faktúru,
prípadne v elektronickej podobe „Elektronická faktúra“ najneskôr do 5 dní od ukončenia
diela/časti diela so splatnosťou 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
6.3 K cene bude fakturovaná DPH v zmysle zák. c. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších
predpisov.
6.4 V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s poskytnutím služby podľa tejto zmluvy
vrátane nákladov na dopravu. Zálohy ani preddavky objednávateľ neposkytuje!
6.5 Úhrada doručenej faktúry bude vykonaná bezhotovostným spôsobom prostredníctvom
bankového inštitútu objednávateľa na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a doručenej
objednávateľovi.
6.6 Ak zhotoviteľ vo faktúre uvedie nesprávny údaj alebo faktúra nebude obsahovať všetky
náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona c. 222/2004 Z. z. alebo v tejto zmluve, je to dôvod na
vrátenie faktúry bez jej úhrady a bez následku omeškania. Objednávateľ je povinný uviesť
dôvod vrátenia faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť doručením novej
faktúry.
6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepostúpi pohľadávky vzniknuté z tejto zmluvy tretej osobe, a
to pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške postúpenej pohľadávky.
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6.8 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo uplatniť úrok
z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania. Objednávateľ
nemešká s úhradou faktúry pokiaľ najneskôr v posledný deň jej splatnosti bola suma z účtu
objednávateľa odpísaná.
VII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA
7.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy riadne a včas, na svoje náklady a nebezpečenstvo,
pričom svoju zmluvnú povinnosť splní vykonaním predmetu zmluvy vo všetkých
prevádzkach uvedených v článku IV. tejto zmluvy.
7.2 Zhotoviteľ pri vykonávaní revízií sa zaväzuje dodržiavať platné právne normy
a technologické postupy, všeobecne záväzné technické požiadavky, platné prevádzkové
a bezpečnostné predpisy, pričom postupuje v súlade s legislatívou SR platnou v období
výkonu revízií.
7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní revízií dbať na ochranu majetku objednávateľa
pred jeho poškodením a zničením.
7.4 Zhotoviteľ pri vykonávaní predmetu zmluvy postupuje samostatne alebo s osobami
oprávnenými vykonávať dané činnosti, pričom takúto skutočnosť oznámi vopred
objednávateľovi.
7.5 Zhotoviteľ vždy zodpovedá za vykonané dielo, akoby ho vykonával sám. Zhotoviteľ je
oprávnený poveriť vykonaním diela alebo jeho časti iného zhotoviteľa len na základe
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie tejto povinnosti je
podstatným porušením tejto zmluvy.
7.6 Objednávateľ za účelom vykonávania predmetu zmluvy umožní zhotoviteľovi:
a) vstup do všetkých objektov uvedených v článku IV tejto zmluvy.
b) zabezpečí a odovzdá zhotoviteľovi všetku dokumentáciu a podklady, ktoré má
k dispozícií súvisia s plnením predmetu zmluvy.
VIII.
ZMLUVNÉ POKUTY
8.1 V prípade porušenia povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľom je objednávateľ
oprávnený uplatniť si u zhotoviteľa nasledovné zmluvné pokuty:
a) Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí
objednávateľovi pokutu vo výške 0,02% z dohodnutej ceny diela za každý deň
omeškania.
b) V prípade, že v dôsledku zanedbania povinností zhotoviteľa súvisiacich s plnením
predmetu tejto zmluvy bude objednávateľovi udelená pokuta zo strany štátneho alebo
iného oprávneného orgánu, zhotoviteľ sa zaväzuje na úhradu zmluvnej pokuty vo
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výške pokuty uhradenej objednávateľom oprávnenému orgánu a zaväzuje sa
k spoločnej súčinnosti s objednávateľom vo všetkých konaniach s tým súvisiacimi.
IX.
ZÁNIK ZÁVÄZKOVÉHO VZTAHU
Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká :
a) obojstranne podpísanou písomnou dohodou alebo,
b) písomnou výpoveďou, a to i bez udania dôvodu, s 2-mesačnou výpovednou lehotou,
ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej
zmluvnej strane alebo,
c) písomným odstúpením od zmluvy v prípade závažného porušenia zmluvy alebo,
d) zmarenia účelu zmluvy alebo,
e) uplynutím dohodnutej doby trvania tejto zmluvy.
9.2 Za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom sa okrem prípadov uvedených v
jednotlivých jej článkoch považuje aj :
a) nedodržanie dohodnutej ceny diela;
b) omeškanie s vykonaním diela/časti diela podľa tejto zmluvy oproti dohodnutého
termínu o viac ako 14 kalendárnych dní;
c) nedodržanie dohodnutého plnenia zmluvy.
9.3 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy
druhej zmluvnej strane.
9.4 V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú do 15 kalendárnych dní odo
dňa doručenia oznámenia o odstúpení dohodnúť spôsob vyrovnania záväzkov im z tejto
zmluvy vzniknutých.
9.5 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty a náhrady
škody vzniknutej porušením tejto zmluvy.
9.1

X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
10.1 Právne vzťahy založené a vzniknuté touto zmluvou budú riešené v zmysle Obchodného
zákonníka.
10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú
riešiť predovšetkým vzájomným rokovaním a dohodou. V prípade, ak nedôjde k dohode,
strana domáhajúca sa plnenia uplatní práva z tejto zmluvy o dielo na príslušnom súde
v Slovenskej republike.
10.3 Zmluva nadobúda platnosť neskorším dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia tejto zmluvy na
centrálnom registri zmlúv. Zverejnenie zmluvy zabezpečí objednávateľ.
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10.4 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne formou vzostupne očíslovaných
dodatkov ku zmluve. Pre platnosť dodatku sa vyžaduje jeho podpísanie oboma zmluvnými
stranami. Platný dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
10.5 Táto zmluva vrátane jej príloh, je vypracovaná v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy
sú určené pre každú zmluvnú stranu.
10.6 Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že bola spísaná a uzatvorená podľa
ich slobodnej vôle, s jej obsahom súhlasia, zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
10.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy, ktorými sú:
Príloha č. 1. Cenová ponuka zhotoviteľa na kontroly a revízie zo dňa .........................,

V Bratislave dňa
Za objednávateľa:

............................................
JUDr. Ján Dubovec,
riaditeľ CÚZ

V ...................... dňa
Za zhotoviteľa:

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