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Zmluva o dielo   

číslo:  ..../2020 

v odbore 50531200-8 Servisné a odborné prehliadky plynových a tlakových 

zariadení  

uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

  

  

Článok I.  

Zmluvné strany  

  

Objednávateľ :     

  

Názov:   Domov MÁRIE 

Ulica:   Ul. Špitálska č.3  
Mesto:  Banská Štiavnica  

V zastúpení:    

PSČ:  969 00  

IČO:    00647926      

DIČ:   2021107627  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava  

IBAN:  SK1981800000007000397492  

Telefón.  045/6921366 Fax: 
 045/6921408          

e-mail: postmaster@domovmarie.sk,     

            riaditel@domovmarie.sk   

 

Spoločnosť nie je platcom dane z pridanej hodnoty                  

    

 Zhotoviteľ  :  
          

Názov:     

Ulica:    

Mesto:      

PSČ:  

IČO:    

DIČ:       

IČ DPH:    

Zápis:   

                       

Štatutárny orgán:  

 Bankové spojenie.  

IBAN:   

Telefón:  

Fax:  

e-mail:   

mailto:postmaster@domovmarie.sk
mailto:riaditel@domovmarie.sk
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1. Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).  

  

        Článok II.  

Predmet zmluvy  

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie odborných a servisných prehliadok plynových a tlakových 

zariadení v objekte Domova MÁRIE – Špitálska3 a Strieborná 15 Banská Štiavnica.  

 

Kontaktná osoby objednávateľa:  Ing. Miroslava Bernátová, riaditeľka   tel: 045/6921366 

          Ing. Andrea Lambertová, ekonómka   tel: 045/6921366 

  

Kontaktná osoba zhotoviteľa:                  tel.   

Revízny technik zhotoviteľa:                               tel.  

Článok III.  

Miesto dodania predmetu zmluvy  

 

 Servisné  prehliadky kotlov  JUNKERS ZBR  na ul Špitálska 3 – 3 ks  

 Servisné prehliadky kotlov MODRATEHRM VULKAN 40 na ul. Strieborná 15 – 3 ks  

 Opakované vonkajšie prehliadky expanzných nádob.  

 Opakované vonkajšie prehliadky ohrievačov vody.  

 Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových kotlov, rozvodov plynu a plynových 

spotrebičov.  

 Opakovaná vonkajšia a odborná prehliadka tlakových nádob. 

 

 

Článok IV.  

Prevzatie diela  

Po vykonaní odborných a servisných prehliadok kotlov dodávateľ vystaví revíznu správu – 2 ks, 

vypracuje technickú správu, protokol o prehliadke a aktualizuje prevádzkový poriadok kotolní.  
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Článok V.  

Cena a platobné podmienky  

1.  Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za vykonané 

dielo sumu:  

Cena bez DPH   EUR. 

DPH 20%          EUR 

Cena s DPH      EUR  

Slovom: ................ EUR  

2. V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté práce špecifikované v Prílohe 

č. 1 tejto zmluvy.  Pod pojmom servisná prehliadky kotlov sa rozumie prehliadka, údržba 

a nastavenie základných parametrov kotlov – kontrola tesnosti spojov, funkčnosti horákov, 

funkčnosti ovládania, funkčnosti zabezpečovacích zariadení, meranie výkonu a efektívnosti 

spaľovania, vyčistenie spaľovacej komory. Náklady na materiál (opotrebované náhradné diely) 

a jeho výmenu, nie sú súčasťou ceny servisnej prehliadky.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je v zmysle článku V. bodu 2 tejto zmluvy konečná 

a zhotoviteľ nemá nárok účtovať si vyššiu cenu.  Všetky náklady nad rámec článku V. bodu 2 tejto 

zmluvy hradí objednávateľ.  

4. Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie diela, podľa bodu 1 tohto 

článku do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr  do 30 dní odo dňa 

odovzdania diela. 

6. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa. 

7. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb má zhotoviteľ právo účtovať 

odberateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka. 

 

Článok VI.  

Záručná doba  

6.1.       Záručná doba za vykonané práce trvá 24 mesiacov t.j. do nasledujúcej revíznych 

prehliadok.  

  

Článok VII.  

Platnosť zmluvy  

  

7.1.  Zmluva sa uzatvára na 12 mesiacov od nadobudnutia platnosti zmluvy.  

             Od 17.02.2020 – 16.02.2021.  
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Článok VIII.  

Fakturácia a preberanie prác  

 8.1.  Práce budú fakturovane jednorázovo a doložené dokladmi o vykonaní prác viď čl.IV. 
Preberanie a potvrdzovanie revízií na kotloch vykoná poverený zástupca                

objednávateľa diela .  

Objednávateľ sa týmto zaväzuje, že uhradí prebratú (a odsúhlasenú) faktúru do 30 dní od jej 
prevzatia zhotoviteľovi diela na jeho účet.  

  

Článok IX:  

Záverečné ustanovenia  

9.1.    Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ust. § 5a ods. 1 a ods. 4 zákona č.                                                                                                 

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení jeho poslednej novelizácie 
zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v   

znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony ( ďalej len    zákon 
č. 546/2010 Z.z.), sa v prípade tejto zmluvy jedná o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá sa 

zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv faktúr a objednávok vedenom BBSK (ďalej len 

„CRZ“).  

9.2    Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Účinnosť 
táto zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ v  zmysle ust. § 47a 

Občianskeho zákonníka doplneného zákonom č. 546/2010 Z.z.  

9.3.   Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie zmluvy v CRZ v súlade a v rozsahu podľa 

zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, 
nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva.  

9.4.   Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1, ktorá obsahuje podrobnú cenovú 

špecifikáciu predmetu zmluvy.  

9.5.   Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých kupujúci obdrží dva exempláre a 

predávajúci dva exempláre.  

9.6.    Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená po riadnom oboznámení sa s jej 
obsahom, ktorému porozumeli a bola uzatvorená bez tiesne a bez nápadne nevýhodných 

podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.  

  

  

V Banskej Štiavnici dňa     V  

    

  

  

 Objednávateľ:         Zhotoviteľ:  

 

 

   ...............................................                            ................................................................ 
             Ing. Miroslava Bernátová v.r.   .................. v.r. 
             riaditeľka Domova MÁRIE        
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