ZMLUVA O DIELO č. 4/2007
uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka (zákona č.513/1991 Zb.)

1.1.

Objednávateľ
Sídlo
v zastúpení
bank. spojenie
číslo účtu

: Úrad priemyselného vlastníctva SR
: Jána Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica
: Ing. Darina Kyliánová - predsedníčka
: Štátna pokladnica ÚPV SR
: 7000060734/8180

1.2.

Zhotoviteľ
: ENTERPRISE, spol. s r.o.
Sídlo
: Kapitulská 8,974 01 Banská Bystrica
v zastúpení
: Ing. Martin Úradníček - konateľ spoločnosti
IČO
: 36 009 768
IČ DPH
: SK2020458209
bank. spojenie
: Tatra banka, a. s., pobočka B. Bystrica
číslo účtu
: 2625480883/1100
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici,
oddiel Sro, vložka Č.3812/S
ČI. I.
Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zabezpečí projekčné, stavebné
a elektroinštalačné a aranžérske práce v rámci revitalizácie vstupného vestibulu
v budove Úradu priemyselného vlastníctva SR na ulici Jána Švermu 43 v Banskej
Bystrici v rozsahu prác podľa prílohy č.1 k Zmluve o dielo č. 4/2007 (ďalej len príloha
Č.1).
2. Hmotný výsledok činnosti podľa bodu 1 bude tvoriť v zmysle tejto zmluvy jednotný
celok - dielo.
3. Objednávateľ sa zaväzuje za vyhotovené dielo zaplatiť.
ČI. II.
Cena
1. Zúčastnené strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu
za zhotovenie diela podľa zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších
predpisov vo výške 423 104,60 Sk a 19% daň z pridanej hodnoty vo výške 80 389,90
Sk, teda cena spolu s DPH 503 494,50 Sk. Jednotlivé cenové položky, ktoré tvoria
výslednú cenu za dielo, sú uvedené v prílohe č. 1.
2. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo upraviť cenu zhotoveného diela dohodnutú vo
financom objeme podľa bodu 1. pri preukázaní nákladov, ktoré zhotoviteľ márne
vynaložil na prípravu a realizáciu diela z dôvodov zastavenia alebo obmedzenia
montážnych prác na pokyn a požiadavku objednávateľa, podľa ktorých zabezpečené
materiály a montážne úpravy sa stali zbytočnými.
3. V prípade, že objednávateľ bude požadovať od zhotoviteľa služby nad rámec
predmetu zmluvy, budú tieto riešené formou písomného dodatku ku zmluve.

ČI. III.
Termín vyhotovenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku diela podľa prílohy č.1
najneskôr do 31. júla 2007.
ČI. IV.
Platobné podmienky
1. Zhotoviteľ vystaví faktúru po podpísaní odovzávajúceho protokolu.
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za dielo na základe vystavenej
faktúry do 20 dní od jej prijatia.
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ČI. V.
Dodacie podmienky a záručná lehota
Práce na diele budú vykonané podľa všeobecne platných dodacích podmienok
stavebných prác.
Pre realizáciu dodávky materiálu a montážnych prác pri zhotovení diela platia
všeobecné ustanovenia o bezpečnosti pri práci.
Objednávateľ zabezpečí ochranu proti vstupu do priestoru montážnych prác tretím
osobám.
Zhotoviteľ poskytne na predmet zmluvy záruku 24 mesiacov s výnimkou vád
spôsobených mechanickým poškodením, poškodením tretími osobami a živelnou
udalosťou.
Pokiaľ dôjde v uvedenej lehote k výskytu vady na predmete zmluvy o dielo, má
objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa bezplatné odstránenie vady, pokiaľ si
objednávateť neuplatní iný zákonný nárok, resp. pokiaľ sa zmluvné strany
nedohodnú inak.
Neoddeliteľnou súčasťou diela je aj projektová dokumentácia v zmysle zákona, ktorú
obdrží objednávateľ pri podpisovaní odovzdávacieho protokolu.
ČI. VI.
Ostatné ustanovenia
Ak v čase realizácie diela vzniknú skutočnosti, ktoré vyvolajú dopracovanie alebo
zmenu dohodnutého riešenia a tým aj naviac práce, budú po dohode oboch strán
predmetom dodatku k zmluve.
Elektrickú energiu a vodu spotrebovanú zhotoviteľom pri realizácii diela hradí
objednávateľ.
Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa uzamykateľné skladovacie priestory na
uskladnenie náradia a materiálu.
Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu nepotrebného stavebného odpadu.
Vlastnícke právo zhotoveného diela prejde na objednávateľa až po finančnom
vysporiadaní - uhradení faktúry.

ČI. VII.
Zmena, zánik, odstúpenie od zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie realizácie diela uvedeného
v čl. III. tejto zmluvy.
2. Táto zmluva môže byť zmenená písomnou dohodou zmluvných strán, podpísanou
ich oprávnenými zástupcami.

3. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ vôbec nezačne s realizáciou
diela do 31.05.2007.
4. V prípade zániku alebo zmeny zmluvy písomnou dohodou zmluvných strán majú
tieto právo na vzájomné vysporiadanie.
5. V prípade neodôvodneného odstúpenia od zmluvy je objednávateľ povinný zaplatiť
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške preukázateľných nákladov a 15% réžiu. Tým
nie je dotknuté zhotoviteľovo právo na náhradu škody. Tá je splatná do 20 dní od
dátumu odstúpenia od zmluvy.
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ČI. VIII.
Spoločné ustanovenia
Objednávateľ poveruje schválením a prebratím diela Ing. Luciu Valicovú,
kontrolovaním diela Mgr. Petra Kaločaya.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení
záväzkov z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých
skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že informácie, ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti
s činnosťou podľa tejto zmluvy neprezradia tretej osobe s výnimkou osôb uvedených
v bode 4 a ani ich nepoužijú v rozpore s ich účelom pre svoje potreby.
Zhotoviteľ je oprávnený a môže na splnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto
zmluvy uzatvárať zmluvy s tretími osobami.
Za zhotoviteľa je oprávnený konať vo vzťahu s objednávateľom vo všetkých veciach
súvisiacich s touto zmluvou Ing. Martin Úradníček a kontrolovaním realizácie diela
Ján Mesík.
Zmluvné strany sa zaväzujú oboznámiť vyššie uvedené osoby s obsahom zmluvy
bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto zmluvy.
ČI. IX.
Záverečné ustanovenia

•
1. Otázky, ktoré nie sú v tejto zmluve osobitne upravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi predpismi.
2. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.
3. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je Príloha č.1.
4. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z toho dva rovnopisy pre
objednávateľa a jeden rovnopis pre zhotoviteľa.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvných strán.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju
vlastnoručne podpísali.
V Banskej Bystrici, dňa 23. mája 2007.

Priloha č.1 k Zmluve o dielo č.4/2007
ROZPIS SLUŽIEB A ČINNOSTÍ:

POČET:

JEDN. CENA
bez DPH:

SPOLU bez DPH:

SPOLU s DPH:

Projektová dokumentácia a realizačný
projekt

1

54 000,00 Sk

54 000,00 Sk

64 260,00 Sk

Elektroinštalácia - realizačný projekt

1

5 400,00 Sk

5 400,00 Sk

6 426,00 Sk

Revízna správa elektro

1

3 000,00 Sk

3 000,00 Sk

3 570,00 Sk

1,0

5 840,00 Sk

5 840,00 Sk

6 949,60 Sk

65,4

870,00 Sk

56 898,00 Sk

67 708,60 Sk

8,5

1 080,00 Sk

9 180,00 Sk

10 924,20 Sk

15,9

785,00 Sk

12 481,50 Sk

14 853,00 Sk

Povrchová úprava steny - dvojnásobná
stierka

42,6

285,00 Sk

12 141,00 Sk

14 447,80 Sk

Stierka hladká (m2)

14,5

188,00 Sk

2 726,00 Sk

3 243,90 Sk

Vysprávky stropu po výmene svietidie
(m2)

75,0

48,00 Sk

3 600,00 Sk

4 284,00 Sk

Maľby farebné tmavé dvojnásobné
(tmavá modrá - steny, tmavá sivá až
strieborná -svetelný podhľad - m2)

114,0

342,00 Sk

38 988,00 Sk

46 395,70 Sk

Maľba stien - béžová (m2)

14,5

260,00 Sk

3 770,00 Sk

4 486,30 Sk

Penetračný náter Sokrat pod maľby

128,5

14,60 Sk

1 876,10 Sk

2 232,60 Sk

Maľby biele dvojnásobné (steny, stropy
-m2)

176,0

87,00 Sk

15 312,00 Sk

18 221,30 Sk

Náter oceľových častí schodiska
(viditeľné z prízemia na I.poschodie) farba syntetická vrchná 2x

1,0

21 400,00 Sk

21 400,00 Sk

25 466,00 Sk

Zakrývanie fóliou

1,0

3 500,00 Sk

3 500,00 Sk

4 165,00 Sk

Vyčistenie priestorov

1,0

2 500,00 Sk

2 500,00 Sk

2 975,00 Sk

Demontáž kabín pre tlmočenie
Sádrokartónová
svetelná
rampapodhľad s otvormi pre svietidlá a
ozvučenie (m2)
Sádrokartónový
schodiskom do
rozvodov (m2)
Sádrokartónová
(m2)

podhľad
nad
rok.sály, prekrytie
rampa

pre žiarivky

1,0

6 200,00 Sk

6 200,00 Sk

7 378,00 Sk

Sádrokartónový podhľad-vestibul, pred
konfer.sálou

28,0

1 080,00 Sk

30 240,00 Sk

35 985,60 Sk

Maľba stropov - biela dvojnásobná

28,0

87,00 Sk

2 436,00 Sk

2 898,80 Sk

Čelná stena s nikou pre štátny znak

10,5

1 080,00 Sk

11 340,00 Sk

13 494,60 Sk

Vysprávky stien

185,0

48,00 Sk

8 880,00 Sk

10 567,20 Sk

Maľby farebné (béžová)

120,0

260,00 Sk

31 200,00 Sk

37 128,00 Sk

Maľba biela

65,0

87,00 Sk

5 655,00 Sk

6 729,50 Sk

Penetračný náter

185,0

14,60 Sk

2 701,00 Sk

3 214,20 Sk

Presun hmôt

Zakrývanie
priestorov,
oblepenie
maliarskou páskou, demontáž a
montáž žalúzií

1,0

4 500,00 Sk

4 500,00 Sk

5 355,00 Sk

Návrh grafiky pre sekciu, design,
ochranná známka, inform. tabule,
presklené steny a dvere

1

12 000,00 Sk

12 000,00 Sk

14 280,00 Sk

Presklené dvere - fólia, imitácia matné
sklo (výroba+polep)

3

6 540,00 Sk

19 620,00 Sk

23 347,80 Sk

Presklené steny - fólia, imitácia matné
sklo (výroba + polep)

2

17 860,00 Sk

35 720,00 Sk

42 506,80 Sk

CENA SPOLU:

423 104,60 Sk

503 494,50 Sk

V Banskej Bystrici, dňa 23. mája 2007.

