
Zmluva o dielo
uzatvorená podl'a § 269 a nasl. Obchodného zákonníka, medzi týmito ~''''''''_''-JL':J.

stranami

Článok č.1

Zmluvné strany

Objednávateľ

Obchodný názov .

Sídlo .

Zastúpený .

Bankové spojenie .

Číslo účtu .
IBAN .
IČO .
DRČ .

a

Dodávateľ:

Obchodný názov .

Sídlo .

Zastúpený .

Bankové spojenie .
Numerický kód banky .
Číslo účtu .
IBAN .
IČO .
DRČ .

Článok č.2

Predmet zmluvy

D~lo:

Člslo:

Centrum sociálnych služieb
Slnečný dom
Važecká Č. 3
080 05 Prešov
MVDr. Anna Suchá
Riaditeľka CSS
Štátna pokladnica

Bratislava
7000511865/8180
SK40 8180 0000 0070 0051 1865

00691968
2021303042

Ing. Vladimír Pastrnák

Stará Baštová č. 2,
040 O 1 Košice
Ing. Vladimír Pastrnák

VÚB Košice - mesto
0200-

2.1. Dodávateľ sa zaväzuje:
Vykonať odborné prehliadky, skúšky, opravy a vyhotovenie odborných posudkov
prenosných elektrických zariadení v rozsahu, v termínoch podľa vyhl. MPSVaR SR



č. 398/2013 Z. z. , ktorou sa mení a dopÍňa vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. Z.,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie BOZP s technickými zariadeniami
a platných STN ,ako aj dodávku potrebného materiálu, náhradných dielov na opravy.
Vykonať revízie, kontroly a opravy elektrického ručného náradia počas ich užívania
podľa STN 33 16 OO a STN 33 1610.
2.2. Dielo zhotoviteľa v dohodnutom rozsahu bude mať akostné a technické parametre
vyhovujúce platným technickým normám.
2.3. Dodávateľ odovzdá zrealizované dielo objednávateľovi a ten sa zaväzuje za riadne
dokončené dielo zaplatiť dohodnutú cenu.
2.4. Dodávateľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnou manipuláciou so
zariadením zo strany objednávateľa.

Článok č. 3

Miesto plnenia

3.1. Predmetná činnosť sa vykoná v Centre sociálnych služieb, Slnečný dom, Važecká
č. 3,08005 Prešov.

Článok č. 4

Fakturácia a platby

4.1. Dodávateľ vystaví a doručí objednávateľovi faktúru za vykonané práce a služby.
4.2. Prílohou faktúr musí byť : originál súpisu vykonaných prác, v prípade odbornej

skúšky - Periodická správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického
zariadenia.

4.3. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúry najneskôr do 14 dní odo dňa ich
doručenia.

Článok č.5

5.1. Ceny za práce a služby vo veci odborných prehliadok, skúšok prenosných
elektrických spotrebičov, sú určené dohodou medzi objednávateľom
a dodávateľom na základe jeho cenovej ponuky.

5. 2. Dodávateľ nie je platcom DPH.
53. Cena za vyhotovenie opráv a odborných technických posudkov je určená dohodou

medzi objednávateľom a dodávateľom na základe cenovej ponuky. Ak je
súčasťou prác aj dodávka materiálu 1 náhradných dielov l, tieto sa organizácia
zaväzuje dodávateľovi na základe fakturácie zaplatiť.



Článok č. 6

Záručné podmienky

6. 1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať 6 mesačnú záruku na vykonané práce a 24
mesačnú záruku na dodaný materiál.

6. 2. Záručná doba začína plynúť dňom písomného potvrdenia o prevzatí prác
objednávateľom.

6. 3. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať práce v kvalite zodpovedajúcej účelu zmluvy,
záväznými STN a právnym predpisom. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu prác
a dodávok v zmysle tejto zmluvy a platných noriem.

Článokč. 7

Platnosť zmluvy

7. 1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú - od Ol. Ol. 2015 do 31. 12.2017, resp. do
naplnenia finančného limitu platného pre zákazku podľa § 9, ods. 9 Zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, t. j. do sumy 20. 000 € bez DPH, v závislosti od
toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

7. 2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť, dňom nasledujúcim po zverejnení, najskôr však Ol. Ol. 2015.

Článok č. 8

Záverečné ustanovenia

8. 1. Zmluvné strany sú povinné sa navzájom včas informovať o zmenách dôležitých
skutočností uvedených v tejto zmluve.

8. 2. Všetky zmeny v tejto zmluve je možné vykonať len písomne, a to formou dodatku
k zmluve.

8. 3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých po jednom obdrží
každá zmluvná strana.

8. 4. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že ustanoveniam zmluvy
porozumeli, čo do obsahu a rozsahu a zaväzujú saju plniť.

V Prešove, dňa 23.12.2014
E
O....._ -.c.


