
Zmluva o dielo 

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších právnych predpisov medzi zmluvnými stranami: 

 

 

Objednávateľ: „FÉNIX",Zariadenie sociálnych služieb Levice 

                                    Komenského 29, 934 01 LEVICE 

Zastúpený: PhDr. Robertom Budinským, MBA riaditeľom 

IČO: 00596825  

DIČ: 2021224128 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000306861/8180           

IBAN:SK3781800000007000306861  

   

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

a 

 

 

Zhotoviteľ:   MERAX SK s.r.o. 

Zastúpený:   Marián Černák 

Sídlo:    Kpt. Nálepku 1690/102 

Bankové spojenie:  ČSOB, a.s. 

Číslo účtu:   SK91 7500 0000 0040 0809 8645 

IČO:    36849359 

DIČ:    2022473178 

IČ DPH:   2022473178 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 

 

 

Preambula 

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na základe výsledku verejného obstarávania v zmysle 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet 

zákazky „Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek “  , realizovanej ako zákazka s nízkou 

hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. vyhlásenej verejným obstarávateľom – 

objednávateľom. 

 

 

 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia  

 

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať všetky činnosti potrebné na zrealizovanie 

predmetu zákazky, že má dostatok odborných znalostí, skúseností, schopností a prostriedkov 

(finančných, materiálnych a personálnych), aby zhotovil pre objednávateľa dielo uvedené 

v článku II tejto zmluvy a podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri 

dodržaní platných STN,  technologických postupov a všeobecne záväzných technických 

požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov. 



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

dohodnutú cenu. 

4. Miestom plnenia predmetu zmluvy je „FÉNIX“ , Zariadenie sociálnych služieb Levice, 

Komenského č. 29, 934 01 Levice.          

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 

 

1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela „Dodávku a montáž klimatizačných jednotiek“. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť dielo v rozsahu vypracovanej  predloženej 

cenovej ponuky a všetkých požiadaviek obstarávateľa za podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo po jeho riadnom zhotovení za podmienok uvedených v tejto 

zmluve od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela vo výške, rozsahu 

a spôsobom podľa tejto zmluvy. 

 

 

Článok III 

Termíny plnenia 

 

1. Termín dodania je do 21 dní od podpisu tejto zmluvy o dielo. 

 

Článok IV 

Cena diela  

 

1. Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 

Z. z. o cenách znení neskorších predpisov, na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, 

predloženej v procese verejného obstarávania, ktorá tvorí súčasť tejto zmluvy – Cenová 

ponuka. Cena za zhotovenie diela je stanovená ako maximálna a predstavuje: 

celkovú sumu bez DPH    9 633,20 eur 

DPH      1 926,64 eur 

suma vrátane DPH  11 559,84 eur 

suma slovom:  jedenásťtisíc päťstopäťdesiatdeväť  eur a 84 centov 

 

2. V cene sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady súvisiace so zhotovením diela  a to 

najmä:  

a) náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela a funkčné skúšky 

b) náklady na odstránenie vád a nedostatkov zistených počas protokolárneho odovzdania 

diela 

c) náklady vyplývajúce zo spôsobu realizácie prác, zo starostlivosti o bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci a protipožiarnych opatrení  

d) náklady na dopravu 

e) náklady na likvidáciu odpadu 

f) náklady na návody a manuály k prevádzke a obsluhe 

 

 

Článok V 

Platobné podmienky 

 

 

1. Objednávateľ  neposkytuje na plnenie tejto zmluvy žiadne zálohové platby 

2. Cena za dielo sa bude uhrádzať na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a doručenej 

objednávateľovi. 



3. Zhotoviteľ nebude vystavovať čiastkové faktúry za skutočne realizované práce na 

zhotovovaní diela.      

4. Podkladom pre zaplatenie je faktúra vystavená zhotoviteľom po ukončení diela 

a preukázateľne doručená objednávateľovi, ktorej súčasťou bude súpis skutočne 

vykonaných prác a odpočet položiek. 

5. Platba bude vykonaná výlučne bezhotovostne na bankový účet zhotoviteľa uvedený vo 

faktúre. 

6. Právo na vystavenie konečnej faktúry bude mať zhotoviteľ po ukončení diela a po jeho 

odovzdaní a prevzatí objednávateľom, do 10 dní po podpísaní  Zápisnice o odovzdaní 

a prevzatí diela – Odovzdávací protokol.   

7. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti dohodnuté v tejto zmluve má 

objednávateľ právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie. Splatnosť takto 

vystavenej a vrátenej faktúry sa zruší a nová splatnosť v súlade s bodom 8 tohto článku 

začne plynúť dňom doručenia opravenej a správne vystavenej faktúry. 

8. Lehota splatnosti riadnej vystavenej a doručenej faktúry je 30 dní odo dňa jej 

preukázateľného doručenia objednávateľovi. 

 

Článok VI 

Podmienky vykonania diela 

 

1. Pre styk s objednávateľom pre realizácii prác určuje zhotoviteľ ako zodpovednú osobu  

Gabriel Török. 

2. Zhotoviteľ zodpovedná za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných zamestnancov. 

Pri práci v priestoroch a majetku v správe objednávateľa je povinný dodržiavať bezpečnostné 

a protipožiarne predpisy pri zváracích prácach, prácach na elektrických zariadeniach a tieto 

práce vykonávať len osobami oprávnenými na predmetné činnosti. 

3. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie 

a vody v priestore montážnych prác. 

4. O odovzdaní a prevzatí dielam bude spísaný preberací protokol podpísaný zodpovednými 

zástupcami zhotoviteľa a odberateľa. 

5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že odbornosť – kvalifikácia, zdravotná spôsobilosť  pracovať vo 

výškach, školenie BOZP v rozsahu vykonávaných činností a odborností u svojich 

zamestnancov sú zabezpečené. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstúpia do objektu, 

v ktorom sa vykonáva dielo, sa pri zhotovovaní diela budú pohybovať len v potrebnom 

priestore. 

7. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a bezpečnosť na pracovisku. 

8. Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu odpadu a vypratanie pracoviska pred odovzdaním diela 

objednávateľovi. 

 

 

 

 

Článok VII 

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na 

objednávateľa okamihom jeho odovzdania zo strany zhotoviteľa  na základe „Zápisu 

o odovzdaní a prevzatí diela“. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku alebo 

v súvislosti s porušením povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na živote, zdraví a majetku akýchkoľvek osôb, ktoré 

vzniknú v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. 



4. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá bola objednávateľovi 

spôsobená v súvislosti s vykonaním diela ako aj náklady, ktoré objednávateľ preukázateľne 

vynaložil na náhradu škody, ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti s vykonaním diela. 

 

 

 

Článok VIII 

Záručná doba 

 

1. Zhotoviteľ poskytuje na zariadenia uvedené v čl. II tejto zmluvy záruku v trvaní 36mesiacov 

a na montáž v trvaní 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela odovzdávacím a preberacím 

protokolom. 

2. Vykonané dielo má vady, ak nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný touto zmluvou 

a nezodpovedá účelu, na ktorý bolo dielo zhotovené alebo svojím rozsahom nezodpovedá 

rozsahu stanovenému touto zmluvou. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v záručnej dobe. 

Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu (vrátane finančných strát), ktoré vznikli 

objednávateľovi v dôsledku vád na diele, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

4. Zhotoviteľ sa zaručuje počas záručnej doby za kvalitu a funkčnosť diela. 

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku neodborného zásadu alebo 

neodborného užívania zo strany objednávateľa alebo tretích osôb. 

6. V prípade riadne oznámenej reklamovanej vady predmetu zmluvy má objednávateľ právo 

požadovať bezplatné odstránenie vady a zhotoviteľmá povinnosť vadu bezplatne odstrániť. 

7. Reklamáciaobjednávateľa musí byť podaná výlučne písomne a v záručnej dobe, musí 

obsahovať označenie vady a popis, ako sa prejavuje, inak je neplatná. 

8. Zhotoviteľ zodpovedá za vady aj v prípade, ak práce, resp. ich časť vykonávala tretia osoba. 

 

 

 

Článok IX 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

2. Spory, ktoré vzniknú z plnenia tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým 

dohodou a vzájomným rokovaním. 

3. Akákoľvek zmena tejto zmluvy sa môže urobiť len písomnou formou, očíslovanými 

písomnými dodatkami.  Podpisovať dodatky k zmluve sú oprávnené len štatutárne orgány 

oboch zmluvných strán. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke verejného obstarávateľa. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka .  

6. Zmluva sa uzatvára na dobu až do úplného splnenia záväzku uvedeného v predmete zmluvy. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s charakterom originálu, z ktorých dva 

dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ. 

8. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, že bola 

uzatvorená podľa ich vážnej a slobodnej vôle, nie v tiesni, jej obsahu rozumejú, uzavreli ju zo 

slobodnej vôle a na znak súhlasu so zmluvou pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

 

 

 

 



Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

 

 

V Leviciach dňa.....18.5.2018..........   V Leviciach dňa.....18.5.2018...... 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________   ____________________________ 

PhDr. Robert Budinský, MBA, riaditeľ                                 Marián Černák 

„Fénix", Zariadenie sociálnych služieb Levice         konateľ MERAX SK, s.r.o. 

 

 

 

 
   
 
 

Základnú  finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole  

vykonal/a/: 

finančná operácia, alebo jej časť:. uzavretie zmluvy :Zmluva o dielo s ERAX SK s.r.o. –  na dodanie a montáž 

klimatizačných zariadení v počte 7 ks do celkovej hodnoty 11.559,64 Eur s DPH 

1. a).......... v súlade s rozpočtom 

b) ...........v súlade s osobitnými predpismi 

c)............v súlade s vnútornými predpismi 

Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať, pokračovať v nej 

 

Alžbeta Melichová, ekonómka     Podpis: ...........................        dátum ZFK: 17.5.2018 

 

2.a) .............v súlade s osobitnými predpismi, ako aj so zákonom  č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

b) ............v súlade s vnútornými predpismi 

Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať, pokračovať v nej 

 

Mgr. Denisa Hlavácsová, MBA ved. prevádzky      Podpis: .................    dátum ZFK: 17.5.2018 

 

3.a) .......... v súlade s rozpočtom 

b) ...........v súlade s osobitnými predpismi 

c) ...........v súlade s vnútornými predpismi 

Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať, pokračovať v nej 

 

PhDr. Robert Budinský, MBA, riaditeľ    Podpis: ...........................  dátum ZFK: 17.5.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 


