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Zmluva o dielo č. 9/2022
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného

zákonmka v znení neskorších predpisov
medri nagMovnýml anluvnýini atranaml a za nasledovných, zmIuvDýml stranami dojednuiých podmienok:

2.

objednávateF:
obchodné meno:
adresa sídla:

zástupca:
FČO:
DIČ:
IČDPH:
bankové spojenie:
kontakt:
e-mail:

zhotoviteF:
obchodné meno:
adresa sídla:

zástupca:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
ZÁpÍS:

bankové spojenie:
kontakt:
e—mail:

Psychiatrická neniocnica Profesora Matdaya Kremnica
Ceskoslovenskej annády 234/139, 967 01 Kremnica
Ing. Vladimír Husáiíek - riaditeľ
00606987
2020536562
níeje pIatíteFom DPH
BAN: SK37 8180 0000 0070 0028 8237
-M21 905 741142
vladimir. husarcek@pttkca. sk

(ďalej len ako „objednávateF")
a

Razvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sodďny podnik
Nám. SNP 14585/IA, 974 01 BanskáBystrica
Peter Buíko - konateF

52 123 553
2120901101
SK2120901101
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložkafi. 35660/S
SK16 0900 0000 0051 5298 0864
+421948874630
p.biicko@rozvojovesluzby.sk

(ďalej len ako „zÍiotoviteF")

ObjednávateF a zhotovheF sa ďalej v ustanoveniach tejto zmhivy spoloéne oznacujú aj ako ,^mluvné
strany" a táto zmluva sa ďalej oznaôuje len ako „zmluva".

Preambula;

Zmluvné strany berú ua vedomie, že zmluvaje luavretá s poukazom na ust. § 1 ods. 13 písm. a) Zákona
é. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v plataom znení, v zmysle ktorého:

Ods, 13 pism. a): „Tento zákon sa nevzfahige na zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je
uskutočnenie stavebrrychprácpre verejného obstarávíttela, ktorých dodávateľomje regisíravcoy sociálny
podnik"

Rozvojové služby BBSK, s.r.o. r^istrovaný sociáliy podnik, so sidlom: Ném, SNP I4585/1A, 974 01 Banská Bystrica
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zapfsaná v Obcfaodnom registri Okresnäio súdu Banská Bystrica dfia 03.01 .2019, oddiel: Sro, vložka äslo: 35660/S
v mene ktorej konikonateF Peter Bu!3ío, e-maU: p.buckoťarozvqjqy^slyá'yA. teL 6. : +421 948 874 630
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Článok 1
Predmet zinlnvy a miesto plnenia

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotovif pre objednávateľa dielo charakterizovmé v ods.
2 tohto filänku zmluvy azáväzok objednávatera zaplatíť zhotoviterovi cenu za dielo
charakterizovanú v 61. 2 ods. 2 zmluvy.

2. Dielom v zaiysle zmluyy je: "Úprava priestorov na poskytovanie sodálnych sluSdf podPa
poSadaviek iiájomcuu (ďalej lea ako „dielo"), pričom zahma práce špecifikované vo výkaze výmer
a rozpofite, ktoiý tvori prflohu č. 1 zmluvy (ďalej len ako „výkaz výmer").

3. Miestom plnenia predmetu zmluvy je : stavba sápisné Sklo 233 v KU Kremnica wpísaná naLV
1967 vedenem katastráliym odborom Okresnébo úradu Žiar ítadHronom nachádyyúca sa na
ulid Československej annády 234/139, Sremnica.

ČlánokZ
Cena a platobné podmienhy

1. Cena za dielo (ďalej len ako „cena") je určená ako súfiet položiek rozpo6ta obsiahnutých vo výkaze
yýmer.

2. Za sphienie predmetu zmhivy uvedmého v čl. 1 ods. 1 zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť
zhotoviteFovi sumu v nasledovnej výSke:

CenabezDPH:
DPH10%:
Cena s DPH:
Slovom:

55.312576
5.531 6€

60.843 83 €
šesťdesiattisícosemsto "dsaftri eur a osemdesiattri centov

3. Zmluvaé strany berú na vedomie, že v zmysle ust. § 27 ods. 2písm. b) Zákona č. 222^004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty vpkitnom znenl sa vramci fakturäcie uplatňuje znižená sadzba dane
z pridanej hodnoty vo výäke 10 % zo záldadu dane. Za správne vytíslenie sadzby dane z pridanej
hodnoty zodpovedá zhotovitel v phiom rozsahu.

4. Cena zahŕňa vSetky náklady, poplafky a úhrady zhotovitefa spojenô s vykoaávaním diela podTa
zmluvy, predo^etkým však náklady na prácu, stroje, vybavenie a zariadenia, vrátane ich používanía
a údržby, služby zabezpečujúce realizáciu prác, ich dokoncenie a údržbu poôas vykonávania diela,
Ulcvidáciu odpadu vzniknutého vsúvislosti sv^conávaním diela, náklady na zabezpečenie
bezpeônosti aochrany zdravia pri práci, zisk avšeobecné riziká stanovené zmluvou, zmluvne
uiôei^mi záväzkami a zodpovednosťou.

5. Ku zmene ceny môže dôjsť písomnou alebo e - maUovou fbimou (bez potreby dodatku k zmluve);
ak
a) objednávateF žiadosťou adresovanou zhotoviteFovi zmení rozsah diela jeho rozšfrením;

podkladom pre takéto zvýšeme ceay bude výkaz výmer, prifiom ak bude objednávateF požadovať
prace naviac, ktoré nie sú zahmuté vo výkaze yýmer, zhotoviteF predloží objednávaterovi návrii
zvýšenej ceay do 5 pracovných dní odo dňa obdržama žiadosti objednávateFa (postačuje e
mailom);
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b) objednávateF žiadosťou a<iresovanou zhotoviteFovi zmení rozsah dielajeho zúžeaím, t. j. vylúôi
akúkoFvek položku z výkazu výmer; cena sa zníži o cenu nezrealizovaných poloíiek výkazu
výmei;

c) nastane zmena technického riešenia diela požadovaaého objednávaterom; cena sa zmení dohodou
zmluvných stráa;

6. Ak sa pre riadne dokončenie diela ako ceUai vyžaduje použitie materiálov, výrobkov alebo
vykonanie ptóc, ktoré nie sú zahmuté vo výkaze vymer, takto vznilaiuíé náklady je zhotoviteľ
oprávneaý úfitovať výluéne vpripade, že tieto objednávateF vopred odsúhlasil eSte pred ich
samotaým použitfm (postačuje e - maik>m).

7 Zhotovitefje oprávnený fakturovať cenu za dielo na základe koneônej faktáry. Konečnú faktúni je
žhotoviteF oprävaený vystaviť po odovzdaDÍ diela ako celku, a to v lehote do 3 dní odo dfia, keď boli
riadne odstrénené všetky vady a/alebo nedorobky zistené pri preberaní a odovzdávaní diela (ďalej
len ako „preberacie konanie"). ZhotoviteF je zároveň oprávnený fakturovať oenu za dielo aj na
základe zálohovej &któru. Zálohovú faktúiu je zhotoviteF oprávnmý vystaviť na základe dohody
s objediiávateFom, a to za tovar potrebný k realizácii diela alebojeho éasti, prifiom zálohovú platbu
je možné poskytnúť najviac na obdobie 3 mesiacov a musí byť finanône vysporiadaná najneskôr do
konca toho ro2po5tového roka, v ktorom bola zálohová platí>a objednávateľom poskytnutá.

8. Objednávateľ sa zavfizuje zaplatif cenu za dielona zäklade konecnej faktúiy, ktoré vystaví
zhotoviteľ podPa predchádzajúceho odseku tohto článku zmluvy. Ak sa vrimci preberaciäio
koiiania vyskytsň drobné vady a aedorobky, ktoré nebránia dielo ako také užívať, objednávatef má
piévo zaplaíiť zhotoviterovi cenu za dielo krátenú o sumu vo výSke 10 % z ceny diela bez DPH. Ak
zhotoviteľ drobné chyby a nedoroblcy odsbáni, objednávateF sa zaväzuje čiastočne neuhradenú cenu
za dielo doplatiť v lehote do 14 kalendáraych dnf odo dňa odstránenia drobných vád a nedorobkov.
Člónok 6 ods. 7 zmluvy sa použije primerane. Objednävateľ sa zaväzuje zqilatíť cenu za dielo aj na
zálilade zálohovej faktuiy, ktorú vystaví zhotoviter podfa predchádzajúceho odseku tohto clánku
zmluvy a so splataosťou 7 kalendárnych dní odo dňajej vystavenia.

9. Zhotoviterje povinný ku fakture priložiť nasledovné prflohy:
a) kópiu súpisu väetítých vykonaných próc a dodávok,
b) kópiupreberaciehoaodovzdávaciehoprotokolu,
c) záznam o odstrónení vád a nedorobkov na diele.

10. Faktúra ako daňový dotíad musí mať vseúsy náležitosd uvedené v ust. § 10 Zákona 6. 431/2002 z.
z. o účtovníctve aust. § 71 Zákona 6. 222/2004 z. z. o daai zpridanej hodnoty, pričom splatnosť
bude 30 kalendimych dní odo dna jej preukázatefného doTuôenia do sídla objednávateľa. Ak
faktúra spolu s prflohami nebude obsahovať všefky dohodnuté náležitosti, objednávater vrótí faktóru
zhotoviteľovi a určí všetky nedostadQ', ktoré je potrebné odstrániť (postaíuje e - mailom). Plynutie
lehoty splatnosti sa tak preruší a za8ne opäť plyaúť dňom doruôenia opravenej fakttiry
objednávateľovi.

11. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra sa povaíuje za uhradenú dňom pripísania fínančnýeh
prostriedkov na úéet zhotoviteľa.
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ČIánok3
Termín plnenia a odovzdania diela

1. Termin zafiatía prácje 20. jnna 2022 a termín odovzdania dielaje do 31. júla 2022.

2. Zhotoviteľ je oprávnený požadovaf zmenu tennínu phenia diela iba v pripadoch, ktoré objektívne
a preukézatePae bránia vykonávaniu diela, a to v pripade:
a) zásahu orgánu verejne]" správy, ktoiý vznilcol z dôvodov mimo sféiy vplyvu zhotoviteFa,
b) prerušeniaprácnadieleobjednávateFom,
c) zmeny techaického riešenia dieki vyvolané objednávateFom,
d) vyššej moci, ktora znemožäuje riadne vykonávanie diela alebojeho casti (napr. okohiosti, ktoré

majú vplyv na dielo, ktoré sú nezávislé na vôli zmluvných strán, ktoré zmluvné strany nemôžu
oyplyvniť a ktoré ani pri zachovaní všetkej odbomej starostíivosti nemohli zmluvné straay
predpokladaf - vojna, mobilizácia, povstanie, panxiémia, a iné).

3. Zmenu termínu phienia diela podfa ods. 2 tohto článku zmluvy je zliotoviteľ povinný ohlásiť
objednávateľovi ôo do dôvodu písomnou alebo e -mailovou fonnou (bez potreby dodafkuk zmluve).
V takomto pripade zhotoviteľ nieje v omeškaní s ukonôenfin a odovzdaním diela.

4. Riadnym a úphiym yykonaním diela podľa zmluvy a riadnym splnením všetkých záväzkov
zhotoviteFa podľa zmluvy sa rozumie odovzdanie diela objednávaíeFovi aa základe preberacieho a
odovzdávacieho protokolu (ďalej len ako „protokol"), ktorýje povinný vypracovať zhotoviteľ.

5. V pripade, že sa objednávateF dostane do omeäkania s úhradou zálohovej faktúry vystavenej podl'a
cl. 2 zmluvy, zhotoviteF môže tennín odovzdania diela posunúť otáký pocet dní, koFko sa
objednávateF omeškal s touto úlnadou.

ČIánok4
Práva a povinností zhotoviteFa

1, Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vsúlade sjého cenovou poaukou (výkazom výmer
a rozpoôtom) okrem yýnuniek uvedených v zmluve, ktorú predložil objednávateľovi v zákazke na
uskutoôneiiie stavéhných prác: nÚprami priestorav na poskytova/tíe sodátnych sli^Qeb podPa
pí^adaviek néjomcu".

2. ZhotoviteF sa zaväzuje zhotoviť pre objednávatera kompletné dielo bez akýchkoFvek tochniclych
nedostatkov, a to vo vlastaom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní predpísaných
kvalitatfvnyctL a technickýcli podmienok, v súlade splatnými technickými normaaii avšeobecne
záväznýini právnymi pre^ismi, za podmieaok dohodnutých v zmluve, nadne a včas a zhotovmé
dielo odovzdaf objednávateFovi. Zatýmto úôelom sa zfaotoviteF zaväzuje použtf na vykonanie diela
tovar, materiál, diely, výrobky prfpadne stroje a zariadenia (ďalg len ako „veci"), ktoré sú uvedené
vo vypracovanej cenovcg ponuke a ktoré budú splňať predpisy a tedmické nonny STN.

3. ZhotoviteF je povinný zabezpečiť na svoje náklady nákup a dopravu všeď^ch vecí, ktoré sú
nevyhnutné k riadnemu vykonaniu diela a icli presun jna miesto yýkonu diela.

4. Zhotoviteľ je poviimý pri plnení zmluvy riadh? sa východiskovými podkladmi a pokynmi
objednávateFa (postaôuje e - maUom). Ak pokyn objednávateľa bude podTa názoru zhotoviteľa
nevhodný, zhotoviteľje povinný na to objednávatefa upozomh' bez zbytočného odkladu (postafiuje
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e - maifom). Ak bude objednávateľ aj a^mek takémuto upozomeniu trvaf na realizácii spomých
prác, zhotoviteľ nezodpovedná za pripadné škody spôsobené v dďsledku nevhodných pokynov
objednávateľa.

5. Zhotoviter sa zaväzuje poôas vykonávaiiia diela ako aj počas odstraňovaiiia prípadných vád a
nedorobkov:

a) postupovať s odbomou starostlivosťou, dodržiavaf vSeobecne záväzné predpisy, technické nonny
a podnúenliy zmluvy,

b) pkiiť predmet zmluvy na vlastné nebezpeôenstvo;
c) dodmavať všeflty povinnosti vyplývajúce zpredpisov pre PO aBOZP, hygienických

a ekologických pre<^)isov a predpísov iq>ravujúcÍch wVaňnme s odpadmi a až do odovzdania
diela zabezpeôiť ochranu hnaotuých prostriedkov sním súvisiacich pred poškodením
a odcudzeDÍm;

d) informovaf objednávateľa bez zbytoôného odkladu o všefkých zistených skutofinostiach alebo
skiytých prekážkach, ktoré by mohli spôsobiť prekážly vo vykonávaní diela dohodnutým
spôsobom, resp. ovplyvniť kvalitu a rozsah diela;

e) odovzdať objednávateľovi certifíkáty na použité matCTÍály a zariadema pred ich zabudovaiiím do
diela v zmysle platnýc]i právnych pre^piso^

f) vykoaať aa vlastné náklady všetíky skúšly, kontroly a merania, ktoré sá potrebné pre riadne
ukončenie diela;

g) udržiavaf na stavbe poriadok a cistotu, odstraäovať odpady a nečistoty vzniknuté zjeho Činnosti;
h) dokladovať objednávaterovi uskladnenie odpadov podfa predpisov upravujúcich nakladanie

so<^)admi;
i) odovzdaf predmet zmluvy v dohodnutom termíne a rozsahu.

6. ZhotoviteFje povimý ku dňu podpisu zmluvy mať uzatvorené a poôas doby vykonávania diela mať
v platnosti nasledujúce poistné zmluvy:

druh poistenia

poistenie proti poškodeniu diela

poistenie proti všetkým rizikám (proti strate alebo poSkodeniu
akéhokoFvek ma'etku dodaného na stavenísko

poistenie zodpovednosti voôi fiťtun osobám

istenie zo ovednosti vo6i zamesfnancom ob'edaávateFa

v^Ska poistného
sDPH

100.000,006

100.000,006

100.000,00 €

100.000006

7. Zhotoviteľ je povinný kedykoFvek, na vyžiadaiiie zodpovedného pracovníka objednávatera,
predložiť všetky požadované doklady z oblasti BOZP, PO a hygieny práce týkajúce sa cinnosti
zhotoviteFa.

8. Zhotoviter ajeho dodávatelia a subdodávatelia sú povinaí na požiadanie objednávatefa zúôastňovať
sa kontrolných dnl, ktoré zvoláva objednávateľ a na koDtrolných dňoch infonnovať objednávatera
o stave rozpracovanosti diela. Zmluvné strany sa dohodli, že kontrohiý deň sa bude koaať v tenmne
ureenom ich v2ájomnou dohodou, najneskôr však do 5 kalendámych dní odo dňa obdržania žiadosti
objednávateFa zhotoviteľovi (postacuje e - mailom).

9. ZhotoviteF sa 2avä2aje vykázať zo staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú dodiíiavať podmienlsy
ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku BOZP, ochrany pred požianni,
hygieay aochrany životaého prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porašujú, ako aj všetky
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osoby, ktoié nie sú uvedené vzozname pracovníkov (ak bol vypracovaný). Za týmto účelom sa
zhotoviteF zaväzuje, aby všetoi jeho pracovníci absolvovali všedq? školenia a disponovali vSetí^mi
nevyhnutnými certifíkátmi, osvedôeniami a povoleiiiami.

10. Zhotoviteľ sa zavBzuje s okamžftou úCinnosfou odvolať zprác na vykoaávaní diela pracovníka,
ktorý v priebehu vykonávania diela na žiadosť objednávaíera alebo nim poverenej osoby absolvoval
akúšku na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej / psychotropnej látky s pozitívnym
výsledkom.

11. Zhotoviteľ je oprayaený kedykoFvek pocas trvania zmluvy využiť na vykonanie diela
subdodávateľa. O tejto skutočnosti je povinný infonnovať objednávateFa bez zbytoôaého odkladu.
O využití nového subdodávateľaje zhotovhief povinný informovať objednávatefa do 2 kalendáraych
dni (postacuje e - mailom.).

ČlánokS
Príva a povinnosti objednávateľa

1. ObjednávateF je povimry na základe výzvy žhotoviteFa prevziať dielo, ktoré je zhotovené riadne
a včas bez akýchkoFvek chýb a nedorobkov, a to aj skôr, ako je dohodnulý tennín plnaiia, pokiaT
mu v tom nebudú brániť objektívne okohiosti.

2. Objednávateľje povinný zaplatiť zhotDviteľovi za zhotovené dielo cenu dohodnutú podl'a d. 2. ods.
2zinluyy.

3. Objednávater je povinný zabezpečiť pred poškodenim vlastaé zariadenia objednávateFa, ktoré sa
nachádzajú v priamom dotyku stavebných prác.

4. ObjednávateF sa zaväzuje:
a) uifonnovať zhotoviteFa bez zbytoôného odkladu ovmiku akýchkoFvek skutočnostf, ktoré by

mohli spôsobiť prekážfcy vo vykonávaní diela dohodnutým spôsobom, resp. ovplyvnif kvalitai
a rozsah dieki (postaôuje e - mailom);

b) umožniť zhotoviteFovi pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy v dohodautom tennine, ako
aj prfstiq) do ostataých priestorov súvisiacich s potrebami pre riadne vykonávanie diela; v tejto
súvislostije objednávateľ povumý protokoláme odovzdať zhotoviterovi stavenisko najneskôr dea
pred zaôatfm vykonávama diela a zároveň týmto protokolom aj urfiiť plochu urôenú na dofiasné
iisldadneme stavebného inateriálu, alco aj stavebného odpadu, ktorého vznik sa pri vykonávaní
diela predpokladá;

c) poskytnúf zhotoviteFovi pripojenie kodberu elektrickej energie potrebnej pre použitie
elektrickäio náradia, aíaktíež kostatnym iažinierskym sieťam nevyhnutným pre riadne
vykonanie diela;

d) uplatniť reklamáciu chýb výrobkov u zhotoviteFa písomne, a to bezodkladne po ich zisteni.

Článoké
Odovzdanie dida

1. ZhotoviteF je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 kalendáme dni vopred term&i, ku
ktorému bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie (ďalej len ako „preberacie konanie"), Na
základe uvedeného sa zmluvné strany dohodnú na dátume preberacieho koaania. Preberacie kouame
je zhotoviter poviimý oznámiť objednávatsFovi telefonicl^ alebo e - maUom.
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2. K preberaciemu konaniu je zhotoviteT povinný zabezpeôiť preberací a odovzdávací protokol (ďalej
len ako „protokol") s nasledovnými prflohanú:

a) dolaunentáciu o priebehu všeťkých realizovaných stavebných prácach,
b) dokladyouloženíalikvidácuo^paduvsúladesprávnyDUprec^ismi,
c) iné zápisy a doklady podľa dohody zmluvných stran.

3. Protokol musí byť písomný, datovaný a podpísaný oboma zmluvnými stamami, inak sa má za to, že
preberacie konanie sa neuskutoénilo. Ak protokol obsahuje dátum apod^isy oboch zmluvných stran
a všefky požadované prflohy, dielo sa považuje za odovzdané a prevzaté v deň uvedený na protokole.
V prfpade, že dielo bude odovzdávané po častiach, protokol sa vyžaduje pre každú odovzdávanú éasť
diela samostafaie, pricom za dni odovzdania sa považujújednotíivé dm každej odovzdanej Casti diela.

4. Objediiávateľ je povinný prevziať dielo, ktoré bolo vykonané riaxine avčas aktoré je bez
al^chkofvek vád a nedorobkov. V pripade, že v rámci preberacieho konfflria zisäa zmluvné strany
vady alebo nedorobky diela, spíšu ich zoznam do protokolu, spolu so zápisom dohodnutého spôsobu
a lehoty ich odstránenia podFa povahy víufy alebo nedorobku. V pripade, že vady a nedorobly budú
drohného charakteru, nehróniace riadnanu užfvaniu diela, môže objednávater prevziať dielo s
urCením spôsobu alehoty ich odstrónema na protokole. OodstráaCTí vád anedorobkov spíšu
zaaluvné strany 2áznam oodstránení vád anedorobkov, ktoiy musí byf podpísaný oboma
zmluvnými stranami. Tento záznam sa stáva neoddeliteľnou súfiasťou protokolu, pričom dátum na
ňom uvedený, sa považuje za deä prcvzatia a odovzdania diela.

5. Ak objednávater odmietne prevziaf dielo bezdôvodne, dielo sa považuje za prevzaté a odovzdané
v deô preberacieho konania alebo v deň, kedy sa malo konať.

6. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo z uréitého dôvodu, je povinný teato dôvod gpecifíkovaf
v zápise o odmietnutí prevzatía diela v protokole.

7. Po ukonôem prác na diele, avšak najneskôr do 7 kalendámych dnf po odovzdaní a prevzatí diela je
zhotoviteľ povinný stavenisko úphie vypratať, odstrániť zvysný materiál, odpady a ostatné ved
spojené s vykonávaním diela.

ČIánok?
Zárncná doba a reMamáde

1. ZáruSná doba začína plynúť v deň nasledujúci po dni podpísania protokolu a trvá 5 rokov. V yipade
výakytu drobných vád a nedorobkov sa záručná doba poôfta odo dňa podpisu protokolu o odstránem
drobných vád a nedorobkov.

2. V prfpade, že dielo bude odovzdávané po Sastiach, záročná doba bude pfynúť samostatae a osobitne
pre každú odovzdávaaú časť diela.

3. ObjednávateF je povinný oznámiť zhotoviteFovi fonnou písomnej reklamácie a bez zbytočného
odldadu vady diela, ktoré sa objavili pofias záručnej doby a ktoré sa vyskytíi aj sapiiek. primeraaq
starostĽvosti po odovzdaní. Zhotoviteľ je následne povinný písomne reagovaf na reklamáciu
najneskôr do 5 kalendóraych dní za úôelom dohody o spôsobe a lehote na ícli odstránenie. Ak medzi
zmluvnýau straaami nedôjde k dohode o spôsobe a lehcte na odstránenie vád (postafiuje e - cuulom),
platí, že je zhotoviteľ povumý ich odsfrániť v lehote do 30 kalendámych dní odo dňa obdržania
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písomnej reklamácie aspôsobom primeraným reklamovanej vade. Kodstráneníu vád diela je
objednávateF povimý zhotovíteľovi poskytnúť súôinnosť.

4. Ak vady podl'a ods. 3 tohto clánku zmluvy AotoviteF neodstráni v dohodnutej alebo urcenej lehote
a medzi zmluvnymi stranami sa nedohodlo inak, objednávateľ má právo zadať ich odstráaenie úphie
alebo čiastoône tretej stome na náklady zhotoviteFa. PrmiCTané náklady súvisiace s odstránenfin vady
budú zhotoviteFovi vyúčtované formou faktúry, ktorúje zhotoviteF povianý uhradiť v léhote do 14
kalendámych dní odo däajej doruéenia zhotovíteFovi, pokiaT zmluvnými stranami nebola dohoduutá
dlhšia lehota vzhTadom na povahu vady.

5. Záruíná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávater nemôže dielo užívať pre jeho vady, za ktoré
zodpovedá zfaotoviter. V pripade, žs pri odstraňovaní chýb došlo k výmene jednotlivých častí za
nové, pre nové časti diela zaôfna plynúť nová záručná doba.

6. Zhotoviteľje povumý chrániť dielo počasjeho realizácie a zabezpeôiť hotové ôastí diela ochrannými
prostriedkami tak, aby nedoälo k jeho zniSeoiu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby
odovzdama diela objednávatefovi.

ČlánokS
Odrtúpenie od zmluvy

1. Objednávaterjeoprávnei^odstl^)iťodzmluvy,ak:
a) zhotovitef aj napriek písomnému upozomeniu objednávateľa bezdôvodne pokračuje v chybnom

pluení alebo ak v primeranej lehote určenej na odstranenie cbyby zhotoviteF chybu diela
bezdôvodne neodsteánil;

b) zhotoviteľ bezdôvodne neprevezme stavenisko, nedokáže zhotoviť dielo riadne a vôas alebo
bezdôvodne zastaví práce na diele predjeho dokončenfin;

c) sa voči zhotoviteFovi vedie konkiuzné konanie, bol podaný návrh aa začade konkurzného
konania, návih na zaSatie koiikinaného konania bol 2amietoiirtý z dôvodu nedostatku majetku,
ak bolo zacaté vyrovnávacie kcmanie alebo ak zhotoviteľ vstúpU do likvidácie.

2. Zhotoviterje oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak:
a) objednávateF uréuje zhotoviterovi opakovane pokyny, ktoré sú podTa názoru zhotoviteFa

v rozpore so zmluvou;
b) objednávatef neinformoval zhotoviteľa bez zbytoôného odkladu ovzniku akýchkofvek

skutoéností, ktoré by mohli spôsobiť prekážky vo vykonávaní diela dohodnutým spôsobom,
resp. ovplyvniť kvalitu a rozsah diela;

c) objednávateF neumožnil žhotoviteľovi pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy
v dohoánutom tenníne;

3. Pokiaf niektoiá zo zmluvných strän odstúpi od zmluvy a zmluvné strany sa nedohodnú inak,
a) zhotoviteľje povvasy okamžite zastaviť práce na vykonávanom diele okrem tých, ktoré su

neodkladné; pod neodldadnýini prácaini sa rozumejú práce, ktoiých nev^conanie by mohlo
spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí,
majetku objednávateFa alebo tretej osoby;

b) zmluvné strany vykonajú odovzdanie a prevzatie doteraz vykonaných prác na yykonávanom
diele, oéom vyhotovia protokol, ktorý bude datovaný apo<4»ísaný oboma zmluviĽýnai
stranaiiu,

Rozvojové sIuzbyBBSK, s.r.o. reglstroyaný sociilny podnik, so sfdlom: Näm. SNť I45S5/1A, y?4 01 BanskáBystrica
IČO: 52123553, IČ DPH SK2I20901101

z^)ísanáv Obchodnom registri Okrem&o súdn Baaská Bystrica ďia 03.01.2019, oddiel: Sro, vloflca cfslo: 35660/S
v mene ktorc} koná konater Peter Bu&o, e-maU: p.bnclaXStrozvoiovesIuAv. sk, tel. 6. : +421 948 874 630



DťlBRÝKR 3
Rozvojové služby B8SK, s. r. o.
registrovaný sociálny podnik

c) zhotoviteF bezodkladne opustí stavenisko, priôom do tohto momentu zabezpečí ochranu
staveniska v zmysle zinluvy.

Článok9
Zmluvné pokaty a penále, náhrada Skody

1. ObjednávateF je oprávneiiý účtovať zhotoviteFovi zmluvné pokuty v nasledovných výškach a pre
pripad nasledovaých porušení:
a) ak sa zfaotoviteF bezdôvodne dostal do omeškania s odovzdanfm diela ako celku, zmluvnú

pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela s DPH, a to za každý aj zaíatý deň omeškaiua;
b) ak zhotoviteľ bezdôvodne porušil svoju zmluvnú poviimosť a / alebo záväzok, s .ktorým zmluva

spája právo objednávateFa od zmluvy odstúpiť, zmluvnú pokutu vo výSke 10 % z realizovaných
prác ku dňu odstupenia; zvySok vykonaných prác zhotoviteFom je objedaávater povumý
zaplatiť;

c) ak zhotoviteľ bealôvodne neodstránil v dohodnutom termíne chyby alebo nedorobky diela
reklamované objednávatefom počas ptynutia zámčnej doby, zmluvnu pokutu vo výške 100,00
€ (slovom; jednosto eur); a to za každé takéto neodsfránenie;

d) ak zhotoviteľ poiušil mektorú zpovinností uvedených vôl. 4 ods. 5 ptsm. a) až i), zmluvnú
pokutu vo výške 100,00 € (slovom: jednosto eur); a to za každé takéto poruäenie;

e) ak sa zhotovfteF nedostovil na požiadanie objednávateFa na koiitrolný deň v zmysle čl. 4 ods. 8
zmluvy, zmluvnú pokxriu vo výäke 100,00 € (slovom: jednosto eur), ato za každé takéto
nedostavenie.

2. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti dielo vyk<Miaf podTa podmienok
stanovených zmluvou.

3. Ustanoveniami o zmluvnej pokute dohodnutej podPa ods. 1 tohto £lánku zmluvy nie je dotimuté
právo objednávatefa na náhradu Sktxfy spôsobenú omeäkanňn odovzdania diela a právo na náhradu
škody, ktorú zhotoviteľ preukázateFne spôsobil objednávateľovi v súvislosti s vykonávanfin diela.

4. Zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávateFovi zmluvné pokuty v aasledovných výškadi a pre
pripad nasledovných porušení ak:

a) sa objednávateF bezdôvodne dostal do omeškania so splnením povinnosti zí^laäť
zhotovitefovi za zhotovené dielo cenu dohoánutú podľa fil. 2 ods. 2 zmluvy alebo cenu
stanovenú v zálohovej faktúre vystavenej podfa čl. 2, zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za
každý deň omeäkania;

b) objednávateF porušU povinnosť infonnovať zhotoviteFa bez ztytoôného odkladu o vzniku
akýchkoFvek skutoéností, ktoré by mohli spôsobiť prekážky vo vykonávaní diela
dohodnutým spôsobom, resp. ovpfyvaiť kvalitu arozsah diela, zmluvnú pokirtu vo výške
100,00 € (slovom: jedaosto eur), a to za každé takéto porušenie;

c) objednávateľ porusil povimosť umožniť zhotoviterovi pristup na miesto phtenia predmetu
zmluvy vdohodnutom tmníne, ako aj pristup do ostataých priestorov suvisiacich
spotrebami pre riadne v^íonávanie diela, zmluvnú pokutu vo v^ke 100,00 6 (slovom:
jednosto eur), a to za každé takéto porušenie;

d) objednávateF porušil povinnosť poskytaúť zhotoviterovi pripojenie k odberu eldctrickej
mergie potrebaej pre použitie elektrického náradia, ataktiež kostataým inžinierskym
sieťam nevyhnuta^m pre riadne vykonmie diela, zmluvnú pokutu vo výäke 200,00 €
(slovom: dvesto eur), a to za každé takéto poruäenie;
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5. Zaplatennn zmluvnej pokuty sa objectnávateľ nezbavuje povmností uhradiť zhotoviteFovi cenu diela
dohodnutá v zmysle £1. 2 ods. 2 zmluvy.

6. Ustanoveniami o zmluvnej pokute dohodnutej podľa ods. 4 tohto ôlánku zmluvy me je dotimuté
právo zhotovitera na náhradu Skotfy spôsobenú amieškaním s Ahradou ceny diela a právo na náhradu
skody, ktom objediiávateF preukázateFne spôsobil zhotoviteFovi v s&vislosti s vykonávaním diela.

ČIánoklO
Záverečné ustanovenia

1. Doruíovanie:

a) pokiaF sa v zmysle anluvy má doručovaf písomne, všctiy zásielku musia byť doručené na adresy
uvedeaé v záhlaví zmluvy alebo na iné adresy, ktoré si zxsáuvné strany preukázatefne oznámia;

b) pokiaT sa v zmysle zmluvy má doruôovaf e - mailom, má sa doruíovať na e - mailové adresy
uvedené v záhlaví zmluvy;

c) zásielka doruSovaná vzmysle zmluvy písomne sa považuje za doručenú jej odovzdaním
oprávnenej osobe zmluvnej strany alebo inej osobe oprávnenej prijňnať zásieUcy za táto zmluvnú
stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doruíovanej zásieľky alebo odmietnutím
prevzatia záaieUsy takou osobou;

d) písomnosť doručovaná vzmysle zmluvy e — mailom sa považuje za doručenú dňom jej
elektmnického odoslania na e - mailovú adresu uvedenú v záhlaví zmluvy;

e) zásielka dorucovaná prostredníctvom Slovenskej pošty a. s. alebo prostredmctvom tairiérskej
spoločnosti sa považuje za doručenú doruôením na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví
zmluvy avprfpade doporuôenej zósielky odovzdan&n zásielly osobe oprávnenej prijímaf
pfsomnosä za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby aa domčenke, n^neskôr vSak uplynutím
3. dňa nasledujúceho po dm podania zásielky na prepravu, a to bez ohl'adu na úspesnosť doruôenia
a bez ohľadu na to, £i sa druhá zmluvná strana s obsahmn zásielky oboznámila.

2. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu, priôom jeden rovnopis je urceaý pre
objednávateľa ajedenje urcený pre ziiotoviteFa.

3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť po pcx^iise obidvoma zmluvnými stranami, prfpadne pokiaT
ide o účianosť, deň nasledujúci po dni zverejnenia v prfslušnom registri.

4. AkékoFvek zmeny zmluvy, dophdy k nej alebojej zrušenie okrem pripadov vymedzených v zmluve,
musia byť vyhotovené fonnou písomného dodatku k zmluve v rovnakom množstve rovnopisov, ako
je zmluva, pričom pre platoosť a úcinnosť platf ods. 3 tohto Clánku zmluvy.

5. Právne vzťahy, ktoré nie sú priamo upravené zmluvou, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka vplataom znení (Zákon ô. 513/1991 z. z.) a ustanoveniami ObSianskeho zákonnlka
v platnom znení (Zákon č. 40/1964 z. z.).

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nqirevedie alebo
nepostúpi žiadne záväzky, práva alebo povinnosä vyplývajúce zo zmluvy na žiadnu tretiu osobu.

7. ZhotoviteF vyhlasuje, že má všetky plataé povolenia a liceacie, ktoré sú nevyhnutaé k zhotoveniu
diela a že tieto povolenia a licencie sú postačujúce k tomu, aby mohol zafiať s vykonávaním diela
a dielo aj riadne a vôas vykonať.
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8. V pripade, ak je aiebo ak sa z alíéhokoľvek dôvodu stane niektoré ustaHOvenie zmluvy neplatné,
neúčinné alebo nevynátiteľné (obsolentné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť,
aeúčumosť alebo nevynútiteľnosť ostataých ustanoveaí zmluvy pripadne zmluvy áko takej. Zmluvné
strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zésady dobiých mravov rokovaf tak, aby bolo neplatné,
neúcinné alebo nevynútitefaé ustanovenie zmluvy písomne nahradené iným ustanovením, ktorého
vecný obsah bude zhodný alebo So možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované,
pričom ú6el a zmysel znaluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto zmluva nebude uzavnetá,
rovnako v pripade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúcinného alebo
nevynútiteFného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, tak sa použijú
táké ustanovenia slovenslsych právaych predpisov a unštítutov, ktoré zodpovedajú kritériám
predchádzajúcej vety.

9. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú po dôkladnom oboznámCTÍ sa sjg
obsahom, slobodne, vážne, nie v omyle, nie v stave tiesae za nápadne ney^hodných podmienok a že
plne rozumejú dohodnutým zmluvným podmieDkam, tieto podnuenlm prijímajú a zavazujú sa ich
phiiť, na znak čoho všetkého zmluvu vlastaomcne podpisujú.

V Kremnici, dňa 16.062022

<;'sychiatr(ckd nemocnico

V Banskej Bystrici, dňa 16.06.2022

Raavojové ahiäSby BBSK, «.rA

(/M-
za objedaávateFa

Ing. Vladimfr Husárček - riaditeP
za zhotoviteľa

Peter Bučfco - konater
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