
 
 
 
 

 

 ZMLUVA O DIELO  

 (ďalej len zmluva) 

 

uzatvorená   podľa      § 536  a nasledne zákona č. 513/1991 Zb.   Obchodného     zákonníka v znení 

neskorších predpisov a  § 3 ods. 3 zákona    č. 343/2015 Z.z.  o  verejnom  obstarávaní   a   o zmene  

a   doplnení    niektorých    zákonov   v   znení   neskorších    predpisov  medzi   týmito  zmluvnými 

stranami v čl. I. tejto zmluvy. 

 

 

Článok I.   

Zmluvné strany 

 

   Objednávateľ:      “MÔJ DOMOV“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany 

                                   Sídlo: P.O. Hviezdoslava  66, 955 01  Topoľčany 

                 Zastúpený:   Ing. Viera Bútorová , riaditeľka 

                 IČO: 42118727  

                 DIČ: 2022567723  ( kupujúci nie je plátca DPH )    

                 Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

                 IBAN: SK10 8180 0000 0070 0032 4613 

                 BIC/SWIFT: SPSRSKBA     

                                   (ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

 Zapísaný v Registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Úrade Nitrianského 

samosprávneho  kraja, Rázusová 2A, 949 01 Nitra, Reg. číslo: 150   

                          (ďalej len „odberateľ“) 

 

 

    Zhotoviteľ:       LINOTEX, s.r.o  

                                   Sídlo: Obchodná 2504, 913 21  Trenčianská Turná 

                                   V zastúpení: Ing. Peter Hozlár – konateľ spoločnosti 

IČO: 34130161 

DIČ: 2020386918 

IČ DPH: SK2020386918  

IBAN: SK 44 1100 0000 0026 2829 0081 

BIC/SWIFT: TATRSKBX 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

                                                                       Článok  II. 

                                                                       Preambula 

 

       Objednávateľ    na    obstaranie   predmetu  tejto zmluvy použil  postup  verejného obstarávania  

       podľa § 117  zákona  č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých  

       zákonov  a znení   neskorších   predpisov, ktorého   právoplatným   víťazom   sa stal zhotoviteľ. 

       Objednávateľ    má    záujem   na   odbornom   a kvalitnom   zabezpečení    diela     spočívajúci  

       v splnení  predmetu  tejto   zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že on ako aj ním zmluvne  poverení  

       zamestnanci    sú    odborne    kvalifikovaný  a    spôsobilí    k    vykonaniu  tohto   diela  podľa  

       slovenských právnych  predpisov a noriem a toto  dielo objednávateľovi ponúka.                                                             



 
 
 
 

 

 

Článok III. 

Predmet zmluvy 

 

1.  Predmetom   tejto    zmluvy    je  záväzok    zhotoviteľa    vykonať  pre objednávateľa dielo, 

     pričom sa jedná o  „Výmenu podlahy za PVC linoleum podľa špecifikácie “.   

 

 

      2.  Zhotoviteľ   sa    zaväzuje, že    na     základe     cenovej    ponuky, ktorá     bola     vybraná  

           objednávateľom    ako    najvýhodnejšia ,    vykoná   dielo  na   svoje   náklady  a  na  svoje  

           nebezpečenstvo v dojednanom čase. 

 

      3.   Objednávateľ  sa   zaväzuje, že   dokončené   dielo   prevezme   a zaplatí za jeho zhotovenie  

            cenu dohodnutú zmluvnými stranami. 

 

      4.   Miesto     plnenia diela:       "MÔJ DOMOV",       ZSS    Topoľčany,   P.O. Hviezdoslava 66,  

            955 01   Topoľčany. 

 

  

Článok IV. 

 Čas plnenia  

    1.   Zhotoviteľ sa zaväzuje , že dodá objednávateľovi predmet plnenia „ Výmenu  podlahy za  

          PVC linoleum „  v termíne   od  15.08.2018  do 15.10.2018.     

          

          Kontakt: 

            telefonicky – na kontaktné číslo: 0917502382 p. Dolinaj 

            e-mailom na e-mailovú adresu: projekty@linotex.sk 

 

 

      2.   Zhotoviteľ vykoná dielo   v mieste  jeho  plnenia. 

 

      3.  Objednávateľ        sa      zaväzuje, že       vykonané       dielo        prevezme     a       zaplatí  

            zhotoviteľovi dohodnutú cenu.       

 

 

  Článok  V. 

Cena 

 

       1.  Cena za  zhotovenie   predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. III  tejto   zmluvy je stanovená  

            dohodou      zmluvných        strán    v     zmysle         zákona   č. 18/1996    Z. z.   o cenách, 

            v znení neskorších predpisov :    

 

       2. Cena za zhotovenie celého diela podľa článku III. pozostáva: 

 

   Z ceny  za všetky práce a dodávky  spolu bez DPH : 68 052,40 Eur    

   hodnota DPH:                                                                13 610,48 Eur         

   cena celkom vrátane DPH:                                           81 662,88 Eur    
     

        



 
 
 
 

 

            Slovom:   osemdesiatjedentisícšesošestdesiatdva eur  osemdesiatosem centov                              

 

      Táto cena je konečná a nemenná.  

 

       3.  V cene podľa tohto článku bodu 2   sú    obsiahnuté   aj  náklady na vybudovanie staveniska,  

            prevádzku, odvoz  odpadu, vypratanie    zariadenia   staveniska,  náklady   na    zásobovanie  

            staveniska     vrátane     iných    nákladov zhotoviteľa. 

 

 

Článok VI.  

Platobné podmienky 

 

     1.   Cenu   za vykonané   dielo   uhradí   objednávateľ  na základe  faktúry  zhotoviteľa. Faktúru  

           zhotoviteľ vystaví v dvoch vyhotoveniach objednávateľovi. 

 

     2.   Lehota splatnosti faktúry je  30 dní odo dňa jej doručenia.  

 

     3.  V prípade  vady  je   kupujúci    oprávnený  vrátiť  faktúru  na  prepracovanie. V takom  

           prípade  začne  plynúť nová    lehota   splatnosti  dňom    doručenia   opravenej faktúry  

           kupujúcemu. 

 

 

Článok VII. 

Možnosť odmietnuť predmet zmluvy 

 

     1.  Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania 

          kvalitatívnych podmienok pri realizácií diela. 

 

     2.  Objednávateľ   má    právo dielo    neprevziať    najmä   v prípade, ak vady diela budú takého 

          charakteru,  že užívanie diela alebo jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude  

          ohrozené alebo podstatne zhoršené.  

 

     3. Pre   potreby tejto   zmluvy a výkladu   jej ustanovení   sa   vadou rozumie odchýlka v kvalite, 

          kvantite a parametroch diela, ktoré sú    určené    všeobecne záväznými technickými normami  

          a predpismi. 

 

 

Článok VIII. 

Zodpovednosť za vady a záruka 

 

 

  1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce vykoná podľa podmienok tejto zmluvy a že počas 

záručnej doby bude mať predmet  zmluvy všetky vlastnosti uvedené v tejto zmluve. 

 

  2.   Zhotoviteľ   zodpovedá    za   vady, ktoré    má  dielo  v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 

        Na   vady   predmetu   zmluvy   zrejmé   už   pri   preberaní   objednávateľ  písomne  upozorní  



 
 
 
 

 

        zhotoviteľa. 

 

  3.   Záručná   doba   na   dodané   dielo  je  60   mesiacov  a  začína    plynúť   odovzdaním   diela 

        zhotoviľom objednávateľovi. 

 

  4.   Zmluvné     strany   sa     dohodli, že   v prípade, že   sa   na  predmete  zmluvy   vyskytne vada  

        počas    záručnej   doby   má    objednávateľ    právo   požadovať  od   zhotoviteľa  bezodplatné 

        odstránenie vady  a zhotoviteľ je povinný vadu na predmete zmluvy bezodplatne odstrániť.        

 

  5.  Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy bez   zbytočného odkladu, do  

       7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť  

       v dohodnutej dobe. 

 

 

Článok IX. 

 Zmluvné pokuty a sankcie 

 

 

  1.  Ak   zhotoviteľ   bez   zavinenia   objednávateľa   nesplní   predmet zmluvy  uvedený v Čl.III.      

       v   dohodnutom termíne, zaplatí   zmluvnú   pokutu    vo výške 0,02% z    dohodnutej ceny za    

       každý deň omeškania.  

 

  2.  Objednávateľ    zaplatí     úrok     z     omeškania    vo výške   0,02 % z dlžnej sumy v prípade    

        omeškania  so zaplatením faktúry za každý deň omeškania.  

 

   

 

Článok X. 

Odstúpenie od zmluvy   

                                                                                                 

 

  1.  Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, najmä ak:  

                                                               

         a. zhotoviteľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, ktorý        

neumožňuje vecnú a časovú realizáciu prác,  

                                                               

      b.   zhotoviteľ porušuje   svoje   povinnosti    vyplývajúce   z tejto    zmluvy   opakovane alebo  

            úmyselne. 

 

 

                                                                      Článok    XI. 

        Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

 

    1. Zmluva  sa uzatvára na dobu určitú odo dňa objednania  diela objednávateľom a jeho 

odovzdanie  zhotoviteľom od  03.08.2018  do  15.10.2018. 

 

    2.  Zmluvu je možné meniť len písomnou formou. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa 

vzťahujú ustanovenia § 536 a následne platného Obchodného zákonníka. 

 



 
 
 
 

 

    3. Zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží objednávateľ tri 

a zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

 

    4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými objednávateľom  v tejto zmluve. 

 

    5.  Zmluva     nadobúda   platnosť   dňom   podpisu   obidvomi   zmluvnými   stranami a účinnosť    

         dňom nasledovným o zverejnení na internetovej stránke verejného obstarávateľa. 

 

     

V Trenčianskej Turnej, dňa 03.08.2018               V Topoľčanoch, dňa  03.08.2018 

 

 

 

      ––––––––––––––––––––––––––                              ––––––––––––––––––––––––– 

                                                  

               zhotoviteľ                                                                             objednávateľ     

   Ing. Peter Hozlár – konateľ spoločnosti                      Ing. Viera Bútorová – riaditeľka 

 

 

 

 

Príloha – zhotoviteľa: 

 

MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb, P.O. Hviezdoslava 

66, 955 01 Topoľčany  

     

 

Špecifikácia predmetu zákazky – krycí list rozpočtu, podrobný 

harmonogram prác 

m.j. Výmera Cena za 

jedn. bez 

DPH 

Cena 

spolu bez 

DPH 

Cena 

spolu/ s 

DPH 

Dodávka vysokozaťažové PVC novoflor extra 2,0 mm  TR34/43 m2      2 135     9,13 19 492,55 23 391,06 

Montáž PVC vrátane lepidla , zvarovacej šnúry a zvárania m2      2 032     3,90 7 924,80   9 509,76 

Brúsenie podkladu pred apl . nivel .stierky m2      2 032     1,20 2 438,40  2 926,08 

Vysprávkové práce na podklade pred nivel. stierkou /25% plochy/  

m2 
 

       508 
 

    2,50 

 

1 270,00 

 

  1 524,00 

Dodávka rýchlej samonivelačnej. stierky vrátane penovej hmoty do  

hr.3 mm 

m2      2 032     8,60 17 475,20 20 970,24 

Montáž samonivelačnej.stierky m2      2 032     2,50 5 080,00   6 096,00 

Dodávka soklíka vrátane prvkov plast 6 cm  bm     2 133     2,30 4 905,90   5 887,08 

Montáž soklíka bm      2 133     1,40 2 986,20   3 583,44 

Demontáž pôvodnej PVC z plôch lepeného na podložku m2      2 032     1,90 3 860,80   4 632,96 

Odvoz a likvidácia odpadu m2      2 032     0,40 812,80      975,36 

Doprava ks           1 950,00 950,00   1 140,00 

Dodávka prechodových profilov vo dverách ks         105     5,90 619,50     743,40 

Montáž prechodových profilov vo dverách vstupy ks         105     2,25 236,25     283,50 

Suma  celkom:      68 052,40 13 610,48 81 662,88 

 

 

Vypracoval:  Dolinaj                                                                             V Trenčianská Turná, dňa  03.08.2018 

           


