
Číslo
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a násl. zák. č. 513/19910bchodnélMrz-áko&IHlma4'Jznerur:----I

neskorších predpisov [ďalej len "Obchodný zákonník")

medzi:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Menom ktorej jedná:

ďalej "Objednávatel'"

a

Obchodné meno:
Sídlo:
Prevádzka:

Zapísaná v:

IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Menom ktorej jedná:

ďalej "Zhotovitel'''

Zmluva o dielo č. 5 Do~lodl\a' l O -U/- 2

Školská jedáleň
Malokarpatské námestie Č. 1,84103 Bratislava
42170931
Všeobecná úverová banka, pobočka Lamač
2616083755/0200
Eva Dužiová, riaditeľka

VIRTUS s.r.o.
Gallayova 45,84102 Bratislava
Lamačská cesta III
84103 Bratislava
Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava l,
v oddiele Sro, vo vložke Č. 14829/B
35719664
ČSOB Bratislava
2115063/7500
Ing. Rudolf Schichor, CSc.', konatel'

l. Úvodné ustanovenie

1. Na základe ponuky Č. P-37/2/2011 zo dňa 28.03.2011 na dodávku technologického
vybavenia výdaja stravy, uzatvorili zmluvné strany nasledujúcu zmluvu o dielo (v
ďalšom len "Zmluva"):

n. Predmet zmluvy

1. Touto Zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje u objednávateľa vykonať dielo, ktorým je
dodávka a montáž zariadení, v súlade s objednávkou podľa článku 1., bodu jedna tejto
Zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou a je uvedená v jej prílohách.

2. Predmetom dodávky je ďalej:
a. Stavba a montáž novej deliacej steny medzi kuchyňou a výdajom stravy, vrátane

preloženia prívodu elektrickej energie, vody a odpadu pre súčasnú umývačku
riadu

b. Nové prívody elektrickej energie, vody a odpadu pre výdaj né teplé pulty
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c. Nové prívody elektrickej energie pre štyri motory roliet
d. PredÍženie zvýšenia podlahy v kuchyni až po miesto deliacej steny výdaja
e. Položenie protišmykovej dlažby na novú časť podlahy
f. Obloženie vnútornej strany deliacej steny (zo strany kuchyne) keramickými

obkladačkami do výšky 2,0 m
g. Vyčistenie priestoru pre montáž technológie
h. Likvidácia stavebného a iného odpadu vzniknutého pri stavebných prácach
1. Umiestnenie zariadení na miesto podľa predloženej špecifikácie zhotoviteľom,

zo dňa 28.03.2011, resp. 30.06.2011
J. Montáž a uvedenie zariadení do prevádzky všetkých zariadení, ktorých sa týka

plnenie v rámci tejto zmluvy, vrátane premiestnenia súčasnej umývačky
k. Odovzdanie nových zariadení po montáži zápisom o odovzdaní a prevzatí,

vrátane revíznych správ
1. Technické zaškolenie obsluhy na novo dodané zariadenia

3. Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za jeho vykonanie
dohodnutú cenu.

III. Cena

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie Diela celkovú cenu,
ktorá je nasledovná:

Celková cena diela bez DPH je 7444,00 EUR
DPH 20 % 1 488,80 EUR
Cena vrátane DPH 8 932,80 EUR

Celková cena sa skladá z (ceny sú vrátane DPH):
-cena za technológiu 5 128,80 EUR
-cena za transport, montáž, revízne správy, zaškolenie........ 570,00 EUR
-cena za stavebné práce 2 940,00 EUR
-cena za koordináciu stavebných prác 294,00 EUR

2. Objednávateľ sa zaväzuje po odovzdaní diela uhradiť celú sumu do 14 dní od
doručenia, vystavenej faktúry na účet firmy:

VIRTUS s.r.o.
Bankové spojenie: ČSOB Bratislava
Číslo účtu: 2115063/7500

3. Zmluvné strany sa dohodli na výhrade vlastníckeho práva, a teda objednávateľ
nadobudne vlastnícke právo k Dielu a jednotlivým jeho prvkom až úplným zaplatením
ceny za vykonanie Diela.

4. Peňažný záväzok podľa tejto zmluvy sa považuje za splnený okamihom pripísania
dlžnej sumy v prospech účtu oprávnenej strany.

2



IV. Práva a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ dodá inštalačné schémy pre technológiu výdaja stravy v písomnej forme
objednávateľovi v termíne do 22.07.2011.

2. Zhotoviteľ dodá nové zariadenia na miesto určenia, realizuje montáž a odovzdá
uskutočnené dielo objednávateľovi, a to do 26.08.2011.

3. Termín odovzdania uvedený v bode jedna tohto článku neplatí v prípade porušenia
povinností objednávateľom v zmysle článku V. tejto Zmluvy.

4. Za splnenie predmetu zmluvy sa považuje podpísanie zápisu o odovzdaní a prevzatí.
Ten musí obsahovať tiež:

a. všetky zjavné vady dokončeného diela,
b. zoznam dokumentov, ktoré budú objednávateľovi odovzdané pn podpise

protokolu.

5. Predmet zmluvy je splnený aj vtedy, ak objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať
predmet zmluvy a podpísať zápisnicu o jeho odovzdaní.

6. Objednávateľ je povinný prevziať predmet zmluvy aj v prípade závad, ktoré
bezprostredne neovplyvňujú chod prevádzky, pričom tieto závady budú spísané na
odovzdávacom protokole a bude uvedený termín ich odstránenia predávajúcim.

7. Demontáž a montáž zariadení už prevádzkovaných objednávateľom realizuje
zhotoviteľ štandardným postupom. Nezodpovedá za akékoľvek technické alebo iné
nedostatky týchto zariadení, ktoré mu nebudú písomne oznámené objednávateľom.

8. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s nesprávnou demontážou
a montážou už prevádzkovaných zariadení, ktorú uskutočnil zhotoviteľ, ako aj
montážou nového zariadenia.

V. Práva a povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi poskytne súčinnosť pri realizácii diela.
Tou sa rozumie okrem iného poskytnutie nevyhnutných údajov, informácií
a podkladov potrebných pre zhotovenie diela.

2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a to formou písomného protokolu, ktorý
podpíše osoba kompetentná ku všetkým právnym a faktickým úkonom pri preberaní
Diela, ktorá bude k dispozícii v čase odovzdávania Diela.

3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi uvoľnené a odpratané pracovisko k montáži do
20.07.2011. Až do termínu dohodnutého odovzdania diela mu tieto priestory
prenechá k dispozícii. O tom zmluvné strany spíšu zápis o odovzdaní a prevzatí.

4. Objednávateľ poskytne pri uvedení do prevádzky (skúšok) i pri zaškoľovaní
personálu všetky potrebné médiá, vrátane ostatných prostriedkov nutných na
uvedenie technológie do prevádzky.
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5. Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať a plniť opatrenia vyplývajúce z požiadaviek
príslušného odboru hygieny.

6. V prípade, že z dôvodu prekážok na strane objednávateľa nebude možné dokončiť
dielo v termíne do 26.08.2011, je objednávateľ povinný znášať náklady za naviac
práce a to v plnej miere.

7. Ak z okolnosti na strane objednávateľa nebude možné zákazku dokončiť a odovzdať
do termínu uvedenom v tejto Zmluve, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať cenu
zákazky a objednávateľ je povinný bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy
zaplatiť cenu v zmysle tejto Zmluvy.

8. Objednávateľ sa zaväzuje umiestniť veci tvoriace predmet kúpy do priestorov
v zmysle tejto Zmluvy a nečiniť žiadne právne úkony s tretími stranami týkajúce sa
predmetu tejto zmluvy a ani faktické úkony smerujúce k znemožneniu nakladania s
predmetom tejto zmluvy predávajúcemu a to až do nadobudnutia vlastníckeho práva
objednávateľom.

9. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje umožniť zhotoviteľovi organizačne zabezpečiť
zaškolenie obsluhy v zmysle tejto Zmluvy.

VI. Záruka

1. Zhotoviteľ poskytuje na dodané dielo záruku v trvaní 24 mesiacov od uvedenia
zariadení do prevádzky.

2. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou, preťažovaním,
nedodržaním prevádzkových parametrov predpísaných výrobcom, resp. inými
neodbornými zásahmi obsluhy, ako aj na rýchloopotrebiteľné súčiastky, resp. tzv.
spotrebný materiál. Záruka sa tiež nevzťahuje na poruchy vzniknuté nedodržaním
návodu na použitie, resp. návodu na predpísanú pravidelnú údržbu zákazníkom.

3. Právo na bezplatnú opravu v rámci záruky tiež zaniká, ak:
výrobok bol používaný v rozpore s pravidlami stanovenými v návode na obsluhu
obsluha nedodržala (zanedbala) prevádzkové pokyny sprostredkované pri
zaškolení, resp. uvedené v návode na obsluhu
bolo zistené poškodenie spôsobené nesprávnou obsluhou, resp. treťou osobou
poškodenie vzniklo vonkajšími vplyvmi (prírodné javy ako požiar, zatopenie,
prevádzkové vplyvy ako výkyvy v el. sieti, výboje statickej elektriny, neprimerané
teplo alebo chlad, výkyvy v prívode médií - voda, para, plyn, nefunkčná
vzduchotechnika, resp. nedostatočne zabezpečená cirkulácia vzduchu, dôsledky
nevhodného umývacieho či oplachového prostriedku, nekvalitné média, resp.
vniknutím hlodavcov, hmyzu.).
bol do výrobku vykonaný neprípustný zásah zo strany kupujúceho, resp. tretej
osoby
ak kupujúci neoznámi predávajúcemu vady predmetu diela do 5 dní od ich
zistenia.
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4. Právo na bezplatnú opravu v rámci záruky zaniká aj vtedy, ak bol na zariadení zistený
zásah inou servisnou organizáciou, resp. technikom ako uvedeným v záhlaví
preberacieho protokolu, vynímajúc iných servisných technikov, resp. servisných
organizácií splnomocnených na výkon opravy firmou Virtus S.r.o..

5. O odstránenej závade sa spíše zápis, ktorý podpíšu zástupcovia zhotoviteľa
a objednávateľa. V prípade závady prerušuje sa plynutie záručnej doby o čas opravy.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovaných závad najneskôr
v lehote do 2 pracovných dní od ich telefonického nahlásenia predávajúcemu.
Objednávateľ sa zaväzuje o čo najrýchlejšie technicky možné uvedenie
reklamovaného zariadenia opäť do prevádzky. Telefonická požiadavka musí byť
následne najneskôr do 2 hodín (e-mailom, resp. faxom) zaslaná písomnou formou.

7. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady predmetu plnenia uplatní
bezodkladne po jej zistení u zhotoviteľa.

VII. Sankcie

1. Ak zhotoviteľ nesplni predmet zmluvy a v termíne v zmysle tejto Zmluvy a to
z dôvodu vlastného zavinenia vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 0,05 %, a to z celkovej ceny dodávky bez DPH za každý i započatý
deň oneskorenia, max. však 5 % z celkovej sumy.

2. V prípade omeškania objednávateľa s platením v zmysle tejto Zmluvy v stanovenom
termíne, vzniká zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 %
a to za každý i započatý deň oneskorenia, max. však do výšky 5 %.

3. Týmto nie je dotknutý nárok zhotoviteľa na úrok z omeškania, ktorý bude stanovený
v zmysle § 369 Obch. zákonníka a výšky stanovenej NBS ani nárok na náhradu škody.
Týmto nie je zároveň dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v prípade
nesplnenia alebo porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zhotoviteľom.

4. Náklady spojené za upomínanie, resp. vymáhanie dlhu uhradí v plnej výške
upomínaný.

VII. Vyššia moc

1. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za nesplnenie svojich záväzkov riadne a včas, ak
príčinou takéhoto nesplnenia záväzku je vyššia moc, pokiaľ strana neplniaca si
záväzky urobila všetko pre to, aby vzniku vyššej moci zabránila.

2. Vyššia moc sa pre účely tejto zmluvy rozumie - živelné katastrofy, vojny, násilné
povstania, teror, generálny štrajk postihujúci subjekty a iné. Platí to iba vtedy, ak sa
to dotýka zmluvy.
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3. Povinnosťou objednávateľa je upozorniť zhotoviteľa na okolnosti vyssej moci,
o ktorých mal vedomosť, a ktoré môžu negatívne ovplyvniť plnenie jeho záväzku a to
čas, aby zhotoviteľovi nevznikla škoda. Nesplnenie tejto povinnosti je podstatným
porušením zmluvných povinnosti objednávateľa.

VIII. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na objednávateľa dňom prevzatia predmetu
dodávky, ktorým sa rozumie podpísanie preberacieho protokolu v zmysle tejto
Zmluvy.

2. Táto Zmluva moze byť po vzájomnej dohode zmluvných strán menená, alebo
doplnená a to výlučne formou písomného dodatku.

3. Vo veciach neupravených touto zmluvou platia príslušné ustanovenia obchodného
zákonníka, ako aj ostatných príslušných právnych predpisov.

4. Táto zmluva o dielo zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch. Každý z účastníkov
preberá pri podpise 2 vyhotovenia.

5. Termíny uvedené v zmluve sú platné v prípade podpisu zmluvy oboma stranami do
22.07.2011.

V Bratislave, dňa .4ť.:.f.:.:!.!!./1 V Bratislave, dňa .~.~.~ ..../)..Ol\.,\

objednávateľ zhotoviteľ

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Malokarpatské námestie l
841 03 BRA T I S L A V A

L

~ VJRTUS s.r.o.
Ga:tayova 45

841 02 Brati:;lava
Prevádzka: Lamačská cesta 111

841 03 Bratislava 4 • Lamač
ICO:35719664,IC DPH:;!020218365
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