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Zmluva o dielo č. 7609

na dodávku zdvíhacieho zariadenia
Táto zmluva sa uzatvára podľa Obchodného zákonníka zák.č.513/1991Zb.- §536 a následne medzi týmito zmluvnými
stranami:

1. Objednávateľ:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel/fax:
e-mail:
2. Zhotoviteľ:

bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel/fax:
e-mail:

Be Healthy, s.r.o., Ul. 9 Mája 15, 917 02 Trnava
konateľ: Dmytro Iugas
VUB
SK1102000000003215223053
47 572 850
2023962523
nie je platcom DPH
0905 577 776
yugas.info@gmail.com
SPIG, s.r.o. Zvolen, Tulská 2, 960 01 Zvolen,
zapísaná v OR SR oddiel Sro, vložka 5372/S
osoby oprávnené jednať a podpisovať vo veci tejto zmluvy:
Monika Ponická, konateľ
Slovenská sporiteľňa, mestská pobočka. Zvolen
SK47 0900 0000 0004 0138 9037
360 300 58
2020067885
SK2020067885
045 - 5330300
spig@spig.sk

l. Predmet plnenia
1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka a montáž plošiny OS 400 pre imobilné osoby podľa vyhotovenej víťaznej
ponuky č. 7609 zo dňa 11.03.2020, predloženou úspešným uchádzačom v prieskume trhu na predmet zákazky
„Zdvíhacie zariadenie“ vykonaného objednávateľom, s cieľom zabezpečiť oprávnenosť výdavkov v žiadosti
o poskytnutie príspevku z hľadiska hospodárnosti.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí dodávku a montáž predmetu plnenia, podľa bodu 1. a objednávateľ sa
zaväzuje zaplatiť cenu predmetu plnenia podľa článku III. tejto zmluvy.
II. Čas plnenia
1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 1 tejto zmluvy je 12 týždňov od účinnosti tejto zmluvy a až po
vystavení písomnej objednávky objednávateľa, pričom objednávateľ túto vystaví po naplnení odkladacej
podmienky a to nadobudnutí účinnosti zmluvy o príspevok a po plnej úhrady dojednanej zálohy podľa odstavca 1
bodu V. tejto zmluvy
2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo, alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa
objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa
dohodnutého v tejto zmluve.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
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III. Cena
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku
strán.
Spolu bez DPH
9 890,00
DPH 20% *
1 978,00
Celkom s DPH
11 868,00

I. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
€
€
€

2. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady spojené s výrobou, dodávkou, montážou, sprievodnou
a odovzdávajúcou dokumentáciou, zaškolením obsluhy + 1x servisná prehliadka.
3. V cene sú maximálne 2 zamerania, alebo prejednania na miesta inštalácie. Ak postup úprav miesta inštalácie
vyžaduje ďalšie domerania (napr. zmeny pri dokončovaní a pod.), cena bude dohodnutá osobitne podľa
cenníka servisu. .
4. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe predloženej faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví
v dohodnutej výške ods. 1 čl. III. tejto zmluvy.
5. V prípade zmeny sadzby DPH, alebo podstatných náležitostí ovplyvňujúcich cenu predmetu plnenia, bude táto
po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán v súlade s platnou právnou úpravou v čase zdaniteľného
plnenia upravená Dodatkom k tejto zmluve.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti dané legislatívou, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju
zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti
začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od doručenia objednávateľovi.
1.

IV. Miesto plnenia
Miestom plnenia – Zubná ambulancia, ul. Prievidzská 37B, Handlová, 97251

V. Platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi 60 % zálohu po nadobudnutí účinnosti zmluvy, vystavení
záväznej objednávky a potvrdení prijatia objednávky zhotoviteľom (prevzatie záväzku zhotoviteľa dodať
predmet plnenia za podmienok určených v objednávke, ktoré rešpektujú podmienky tejto zmluvy) a 40%
doplatok po montáži a protokolárnom odovzdaní diela.
2. V prípade, že objednávateľ bude v oneskorení s dojednanými platbami, môže zhotoviteľ predĺžiť lehotu na
odovzdanie predmetu plnenia o dobu omeškania sa platieb za dielo zo strany objednávateľa + dobu potrebnú
na opätovný nábeh prác. V tomto prípade objednávateľovi nevzniká nárok na penále z titulu omeškania
dodávky predmetu zmluvy.
3. Pokiaľ je dodávka predmetu plnenia v omeškaní z dôvodov zavinených objednávateľom je objednávateľ
povinný uhradiť zhotoviteľovi celú sumu diela k termínu dokončenia diela uvádzaného v tejto zmluve.
Zhotoviteľ pre tento účel vystaví zálohovú faktúru s okamžitou splatnosťou.
VI. Vlastnícke právo k zhotovenej veci
a nebezpečie škody na nej
1. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na objednávateľa dňom uhradenia ceny diela podľa čl. III. tejto
zmluvy.
2. Zodpovednosť za vzniknuté škody na zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa dňom nainštalovania
a protokolárneho odovzdania diela. Dielo pred prístupom neoprávnených osôb zabezpečí objednávateľ.
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VII. Záručná doba - zodpovednosť za vady
Strana číslo: 3
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby
bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po
odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím vecí poskytnutých alebo navrhovaných
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil
objednávateľa a ten na ich použití trval.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené nesprávnym použitím alebo nedodržaním návodu na
obsluhu alebo bezpečnostných podmienok.
5. Záručná doba na dodávku a montáž predmetu plnenia je 60 mesiacov na montáž, 24 mesiacov na technologické
zariadenie a 6 mesiacov na batérie, ak sú inštalované, od protokolárneho odovzdania diela.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle reklamačného poriadku
v dojednanom termíne od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom možnom
čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.
7. Objednávateľ sa zaväzuje vykonať do montáže požadované a dojednané úpravy miesta inštalácie a elektrický prívod
s revíziou podľa prílohy č.1.
8. Objednávateľ zodpovedá za správne vyhotovenie úpravy miesta inštalácie, elektrického prívodu, podmienok bezpečnosti
práce na mieste montáže a prístupových miestach a za zabezpečenie prístupu na miesto montáže. Pokiaľ sa zistia
nedostatky v úpravách miesta inštalácie, elektrickom prívode, podmienkach bezpečnosti práce a zabezpečení prístupu na
montáž budú objednávateľovi vyfaktúrované viacnáklady tým spôsobené a objednávateľ je povinný tieto viacnáklady
bezodkladne uhradiť do 3 dní od uplatnenia. Uvedené nedostatky je objednávateľ povinný bezodkladne odstrániť.
9. Uplatňované budú najmä dopravné náklady, manipulačné náklady (spätná nakládka a vykládka ako aj balenie),
uskladnenie, mzdové náklady, straty času, prípadne iné vzniknuté straty, znovu zorganizovanie ďalšej montáže, ďalšia
montáž. Termín ďalšej montáže dohodnú obe strany podľa možností zhotoviteľa, bez ohľadu na zmluvne dojednaný
termín montáže.
10.Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou
na e-mail spig@spig.sk , prípadne na telefón
045 – 5330300 zodpovedného zástupcu zhotoviteľa
a súčasne listom na adresu zhotoviteľa.
11. Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky bezodkladne, zaniká jeho právo reklamácie za tieto vady
a nedorobky.
VIII. Podmienky vykonania diela
1. Zhotoviteľ vykoná dodanie a montáž predmetu zmluvy na svoje náklady a vlastné nebezpečenstvo.
2. Objednávateľ sa zaväzuje vykonať dohodnuté úpravy miesta inštalácie podľa projektovej dokumentácie: Príloha 1 a po
podpise zmluvy bude zaslaný dodatočne výkres úpravy miesta inštalácie.
3. Po poslednej zmene alebo ukončenej úprave na mieste inštalácie a jej domeraní zhotoviteľom ( zameranie
konečného vyhotovenia miesta inštalácie je nevyhnutné ) a pri zistených rozdieloch môže byť posunutý termín
dodávky predmetu plnenia v závislosti od dopadu na technické riešenie prípadných rozdielov.
4. Náklady na projekt, montáž, sprievodnú technickú dokumentáciu sú súčasťou ceny diela podľa čl. III..
5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu, skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na
montážne pracovisko.
6. Zhotoviteľ poskytne k nahliadnutiu objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela nevyhnutné doklady
o dodanom zariadení. Odovzdané budú po úplnom uhradení diela.
7. Objednávateľ zaistí pracovníkom zhotoviteľa prístup k montážnemu pracovisku.
8. Objednávateľ pre zhotoviteľa zabezpečí bezpečné priestory pre uskladnenie výrobkov, materiálu, náradia pre účely
zhotovenia predmetu zmluvy.
9. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh montážnych prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi
tretích osôb.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
Bezplatné číslo 0800 105 707
spig@spig.sk

IČO: 36 030 058
IČ DPH: SK2020067885
www.spig.sk
Banka: Slovenská sporiteľňa Zvolen
www.inakobdareni.sk
Č.účtu: SK47 0900 0000 0004 0138 9037

Počet strán: 5
Strana číslo: 4
11. Objednávateľ vytvorí na mieste inštalácie podmienky zodpovedajúce platnej právnej úprave BOZP a zodpovedá za
bezpečnosť
obyvateľov, svojich zamestnancov.
12. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber el. energie podľa prílohy 1 a dohodnuté úpravy miesta
inštalácie.
13. Objednávateľ sa zaväzuje, že v čase montáže nebudú prebiehať činnosti, ktoré by obmedzovali montáž, odskúšanie a ostatné
činnosti potrebné pre dokončenie diela. Pokiaľ tak objednávateľ neučiní, je povinný znášať všetky z toho vyplývajúce následky,
vrátane finančných.
14. Ak existujú v budove montáže a jej okolí obmedzenia pre dopravu alebo presun častí predmetu plnenia, objednávateľ sa
zaväzuje to oznámiť včas, aby bolo možné na danú skutočnosť reagovať. Pokiaľ tak objednávateľ neučiní, je povinný znášať
všetky z toho vyplývajúce následky, vrátane finančných.
15. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pred podpisom uvedenej zmluvy všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre
vykonanie diela, napr. stanovisko pamiatkového úradu.
16. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pripomienky orgánov štátnej správy k projektovej dokumentácii, ktorá rieši inštaláciu
plošiny. ( bod 15.) – napr. pamiatkového úradu.
17. Objednávateľ zabezpečí, že pri preberaní diela budú dielo preberať len osoby, ktoré ho zadávali a odsúhlasili ponuku
a preberanie nebude rušené inými osobami.
18. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú
uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke. Tieto zjavné
vady a nedorobky musia byť uvedené v protokolárnom zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich
odstránenia.
19. Do 6 mesiacov od dodávky diela sa zástupca zhotoviteľa skontaktuje s objednávateľom za účelom zistenia jeho spokojnosti
a v prípade záujmu objednávateľa na podieľaní sa na reklame diela s ním podpíše dohodu s dohodnutými podmienkami.
20. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo
zmluvy so zhotoviteľom v prípade, že objednávateľovi nebude poskytnutý príspevok z eurofondov.

IX. Zmluvné pokuty
1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl.I po termíne uvedenom v čl.II tejto zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05%
z ceny uvedenej v čl.III za každý deň omeškania.
2. Ak objednávateľ je v omeškaní v platení faktúry (zálohy) môže si zhotoviteľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý
deň omeškania.
3. Ak objednávateľ je v omeškaní so zabezpečením prístupu na montáž a podmienok pre montáž, alebo bez oprávneného
dôvodu neprevzal dielo pripravené k odovzdaniu, môže si zhotoviteľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň
omeškania.
1.
2.
3.

4.
5.

X. Osobitné ustanovenia a ochrana duševného vlastníctva
Zhotoviteľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora .
Zhotoviteľ si vyhradzuje vlastnícke a autorské právo na ponukové podklady, technické plány
a ďalšie technické, alebo výrobné podklady.
Zhotoviteľ berie na vedomie, že úhrada predmetu zmluvy bude realizovaná na základe získania finančného príspevku
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vyhlasuje, že sa zaväzuje strpieť výkon kontroly /auditu/kontroly na mieste
súvisiaceho s dodávaným predmetom plnenia, uvedeného v čl. I. Predmet zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí príspevku , a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytne im všetku potrebnú
súčinnosť.
Objednávateľ je oprávnený dokumentáciu dodanú zhotoviteľom používať výlučne pre účely zhotovenia a technickej údržby
predmetu tejto zmluvy, prípadne uplatnenia reklamácie. Objednávateľ ďalej nesmie tieto dokumenty rozširovať, zhodnocovať,
či inak porušovať vlastnícke a autorské práva zhotoviteľa.
Objednávateľ sa zaväzuje, že obchodné, technické a výrobné informácie, ktoré mu boli zhotoviteľom poskytnuté, nesprístupní
bez predchádzajúceho písomného súhlasu tretím osobám a tieto informácie nepoužije na iný účel ako na plnenie tejto zmluvy.
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6. Objednávateľ dáva zhotoviteľovi výslovný súhlas s použitím a zverejnením diela na všetky marketingové účely spoločnosti v
záujme propagácie činnosti a produktov spoločnosti tretím osobám, a to prezentáciou v tlačenej forme, vizuálnej forme, video
(obrazovým) a zvukovým záznamom, ako aj fotodokumentáciou v tematicky zameraných časopisoch a novinách, médiách,
na internetovej stránke spoločnosti SPIG s.r.o., iných propagačných materiáloch spoločnosti SPIG s.r.o., zverejnením cez
internet a sociálne siete a v iných komunikačných prostriedkoch. Súhlas sa vzťahuje na prezentáciu spoločnosti na reklamných
predmetoch, letákoch, grafických podkladoch, brožúrach, materiáloch a súvisiacej dokumentácie o spoločnosti, ktoré sú
verejne dostupné a/alebo zverejnené na internetovej stránke spoločnosti (ďalej spolu ako „propagačné materiály“).
Objednávateľ súhlasí v zmysle § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka s vyhotovením a použitím písomnosti osobnej povahy,
podobizní, obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa osoby objednávateľa alebo prejavov osobnej
povahy, vrátane zachytenia zobrazení bydliska objednávateľa (čím nie je dotknutá ochrana obydlia podľa osobitných
predpisov) na internetovej stránke spoločnosti, pri logu spoločnosti, v súvislosti s obchodným menom spoločnosti, v printovej
podobe, v elektronickej podobe, na sociálnych sieťach, pri akciách a podujatiach spoločnosti alebo na iné marketingové účely
šírené médiami, či inou verejne dostupnou formou.
7. Objednávateľ dáva súhlas s výhradou, podľa ktorej pri prezentácii nesmú byť uvedené akékoľvek identifikačné údaje
objednávateľa alebo jeho rodinných príslušníkov. Objednávateľ dáva súhlas s použitím diela na propagačných materiáloch
zhotoviteľa, ako aj na marketingové účely zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo prezentovať len ako typový produkt.
8. Objednávateľ dáva výslovný súhlas zhotoviteľovi s vyhotovením fotodokumentácie, video-dokumentácie diela / zariadenia,
osoby objednávateľa, a to aj v prípade, že na obrazových, obrazovo-zvukových (video) snímkach bude zobrazené a viditeľné
bydlisko, interiér alebo exteriér bytu / budovy/ priestorov bydliska objednávateľa.
9. Objednávateľ dáva súhlas na použitie diela v zmysle bodu 4 až 6 na dobu neobmedzenú a bez nároku na akékoľvek peňažné
plnenie.
10. Zhotoviteľ bude primerane chrániť identifikačné údaje objednávateľa alebo jeho rodinných príslušníkov, ako aj údaje
umožňujúce identifikovať geografickú polohu diela pred ich zneužitím tretími osobami.
11. Vyššie uvedenými ustanoveniami čl. X nie je dotknuté zverejnenie tejto zmluvy na web stránke objednávateľa v súlade
s platnou legislatívou SR.
XI. Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej zmluvnej strane. Zmluva
vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným
zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
2. Meniť, doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené
a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto
zmluvy, jedna zo zmluvných strán požiada o rozhodnutie vo veci príslušný súd.
4. Otázky neupravené touto zmluvou budú riešené v intenciách Obchodného zákonníka.
5. Okrem osôb uvedených v záhlaví tejto zmluvy, sú oprávnené zmluvne rokovať, podpisovať dohody zmluvných strán vo veciach
tejto zmluvy, ako aj jej dodatkov:
za zhotoviteľa
: Ing. Petr Slabina, CSc, odborný pracovník zdvíhacích zariadení
za objednávateľa : Dmytro Iugas, štatutárny zástupca
6. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: č.1: Cenová ponuka úspešného uchádzača, podpísaná zmluvnými stranami.
7. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno paré si ponechá objednávateľ a dve vyhotovenia dostáva
zhotoviteľ.
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Účinnosť zmluvy je naviazaná na splnenie odkladacej
podmienky a to uzavretia a nadobudnutia účinnosti Zmluvy o príspevok medzi objednávateľom / žiadateľom
a poskytovateľom príspevku.
V Handlovej, dňa 25.03.2020

V Handlovej, dňa 25.03.2020

.............................................................
Objednávateľ, pečiatka a podpis

....................................................................
Zhotoviteľ, pečiatka a podpis
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