
Zmluva o dielo 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

C1.I. 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: Základná škola 
sídlo: Komenského 959, 905 01 Senica 
za školu je oprávnený konať PaedDr. Krzysztof Siwiec, riaditeľ 
IČO: 34028226 
DIČ:2020958379 

kontaktná osoba: PaedDr. Krzysztof Siwiec 
v ďalšom texte len ako „objednávateľ" 

Zhotoviteľ: Amicus SK, s.r.o. 
sídlo: Koreszkova 9, 909 01 Skalica 
za spoločnosť je oprávnený konať Mgr. Juraj Vícen, konateľ 
IČO: 36 235 466 
DIČ:2020185684 

IČDPH: SK 2020185684 
kontaktná osoba: Mgr. Juraj Vícen 
spoločnosť je zapísaná v OR OS Trnava v oddieli Sro vo vložke číslo 
11845/T 
v ďalšom texte len ako „zhotoviteľ" 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, 
predmetom ktorej je vykonanie diela - inštalácia bezdrôtového systému zónovej regulácie 
IQRC, vrátane výmeny pôvodných radiátorových ventilov za termostatické ( v ďalšom texte 
ako „dielo") v budove Základnej školy Komenského 959 v Senici (v ďalšom texte len 
„budova"). Jednotlivé časti diela spoločne ako jeden celok zabezpečia v budove možnosť 
individuálnej regulácie a úsporného časovoteplotného nastavovania vykurovacích režimov pre 
jednotlivé miestnosti v budove. 
2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo 
podľa špecifikácie uvedenej v tejto zmluve, na základe požiadaviek objednávateľa 
a podkladov uvedených v rozpočte, ktorý je prílohou tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje 
zaplatiť zhotoviteľovi za zhotovené dieio dohodnutú cenu a riadne zhotovené dielo prevziať. 
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3. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania 
- zákazka s nízkou hodnotou podľa § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z..z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého 
víťazom sa stal zhotoviteľ. 

J Čl. III 

Cena za zhotovenie diela 
1. Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za 
zhotovené dielo cenu vo výške 29 238,48 eur, 
slovom dvadsaťdeväťtisícdvestotridsaťosem eur 48 eurocentov. Táto cena je cena s DPH a je 
konečná. Cena bez DPH je 24 365,40 eur, 20% DPH je 4 873,08 eur. Objednávateľ nie je 
platca DPH. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vystaví faktúru za zhotovené dielo 
bezodkladne po odovzdaní diela objednávateľovi s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa jej 
doručenia objednávateľovi. 
3. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa. 

Čl. IV 
Termín plnenia diela 

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo za podmienok dohodnutých v tejto zmluve v termíne odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do 30.08.2014. Tento termín je možné predĺžiť len na 
základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo z dôvodu na strane objednávateľa, kedy sa 
termín predlžuje o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol pokračovať v práci. 

Čl. V 
Povinnosti zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ j e povinný: 
a) zaškoliť určených zamestnancov objednávateľa, ktorí budú zodpovedať za správu 
a obsluhu systému IQRC 
b) vykonať úvodné nastavenie všetkých parametrov systému v čase zahájenia vykurovacej 
sezóny 
c) na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave postupu prác na zhotovovaní diela. 
2.0bjednávateľ je povinný: 
a) poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na zhotovenie diela najmä: 

umožnenie prístupu do budovy a jednotlivých miestností v termíne odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zmluvy do 30.08.2014 v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 
16,00 hod, 
- navrhnutie umiestnenia regulačných jednotiek, ktoré vyžadujú elektroinštalačnú prípravu. 
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Čl. VI 
Zhotovenie diela a jeho odovzdanie 

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo podľa tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, 
pričom sa zaväzuje rešpektovať technické normy a právne predpisy. 
2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
všetkých osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať práce na diele. 
3. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 dni pred dňom 
dokončenia diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol. 
4. Zhotoviteľ j e oprávnený odovzdať dielo aj skôr ako v dohodnutom termíne. 
5.'. So súhlasom objednávateľa je zhotoviteľ oprávnený čiastkové práce vykonať aj 
prostredníctvom subdodávateľov. 

• 

v 

Cl. VII 
Zodpovednosť za vady diela a záručná doba 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa noriem vzťahujúcich sa 
na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude 
spôsobilé na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. 
2. Záručná doba je 2 roky a začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. 
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po 
jej zistení a to písomnou formou. 
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád do 3 dní od uplatnenia 
oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky 
možnom termíne. 

Čl. VIII 

Sankcie 

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v dohodnutom termíne je 
objednávateľ oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny 
za dielo za každý deň omeškania. 
2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny za dielo je zhotoviteľ oprávnený 
vyúčtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlhovanej sumy za každý 
deň omeškania. 

Čl. IX 
Zánik zmluvy 

1. Táto zmluva zaniká riadnym zhotovením a odovzdaním diela zhotoviteľom 
objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy objednávateľom 
zhotoviteľovi. 
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2. Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si 
dohodnú. 

v 

Cl.X 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinnosť dňom, ktorý nasleduje po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
2. Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 
ustanovenia Obchodného zákonníka. 
4. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrží jedno. 

V Senici, dňa 

Objednávateľ: 

Základná škola 
PaedDr. Kryzstof Siwiec 

riaditeľ 

Zhotoviteľ: 

Amicus SK, s.r.o. 
Mgr. Juraj Vícen 

konateľ 

•v 

4/4 


