
ZMLUVA O DIELO 11/10/2012

Objednávateľ ako investor: Špec.ZŠ Rovníkova
Rovníkova 11
040 12 Košice

IČO:
DIÓ
Banka:

31263178
2021363993

Dodávateľ: Tomimax s.r.o
Mierová 26,

040 15Košice- Šaca
44138164

SK 2022735088
2625092127/1100 Tatrabanka a.s.

IČO:
DIČ:
Č.ú.

L PREDMET ZMLUVY

Výmena kurenárskych ventilov v suterénoch pod budovami a oprava kanalizácie
v suteréne kuchyne,napustenie systému s tlakovanim.zistenie únikov na rozvode kúrenia.

II. ROZSAH VÝKONOV DODÁVATEĽA

l.Dodávateľ sa zaväzuje vykonávat' práce bezchybne, kvalifikovane, odborne, špecificky správne a
v termíne. Dodávateľ nasadí pracovné sily dľa dohodnutých výkonov.
2.Dodávateľ sa postará o to, aby jeho personál dodržiaval na stanovisku platné bezpečnostné a
protiúrazové predpisy, ako aj platné miestne ustanovenia. Poučenie o ochrane pri práci
uskutočňuje vo vlastnej zodpovednosti.
3.Pre vybavenie pracovníkov platia príslušné predpisy, ako aj ostatné predpisy, ktoré boli
dohodnuté pred prijatím do práce.
4.Dodávateľ sa má sám presvedčit' pred započatim prác o polohe a prístupnosti staveniska, stavu
stavby, ako aj o všetkých dôležitých skutočnostiach pre prevádzanie prác, najmä o existencii a
miesta zásobovania.
5.Dodávateľ zabezpečí bežné technické prostriedky na vykonávanie dohodnutých prác.
6.Dodávateľ môže prerušiť práce ak sú technické prekážky ako nezabezpečenie
prístupu na stavbu.neumožnenie prístupu na stavbu za účelom dovozu a odvozu mater.,

stavebnej sute a iné technické prekážky. Tieto okolnosti musí oznámit'objednávateľovi:



7.Dodávateľ môže na základe bodu č.6.priamo úmerne k prestojom predlžiť termín odovzdania
stavby. Vprípade pracovných prekážok si dodávateľ dohodne zmenu termínu s objednávateľom.
8. Vprípade zmeny technológie alebo práce naviac, ktoré nie sú v rozpise prác dodál!ateľ je
povinný túto skutočnost' oznámit' objednávateľovi a podľa písomnej dohody alebo dodatku
zmluvy určit' inú cenu alebo termín.
9. Vprípade ,ak pre dodávateľa zabezpečuje objednávateľ akýkoľvek mater., dodávateľ

nezodpovedá za ich kvalitu a záruku ako aj za časové omeškanie počas prác.
1O.Dodávateľ je povinný počas prác ak to možnosti dovoľujú udržiavat' poriadok a to hlavne

v priestoroch budovy.

III.VÝKON OBJEDNAVATEĽA

l.Objednávateľ poskytne dodávateľovi k dispozícii potrebný skladovací priestor,
výkresovú dokumentáciu dľa požiadaviek dodávateľa a inž.siete.

2.0bjednávateľ dáva k dispozícii v prípade potreby montážne výkresy a ostatné podklady,
ktoré sú pre uskutočnenie predmetu zmluvy potrebné.

3.Objednávateľ zabezpeči potrebné platné povolenia na rekonštrukciu stavby.statické vyjadrenia
a iné dokumenty týkajúce sa stavebných prác ak je to nevyhnutné.

4.Objednávateľ zabezpeči vstup na stavbu za účelom vykonania prác, ďalej zabezpeči možnost'
dočasne umiestnenit' stavebnú suť za účelom postupného odvozu na skládku
5.Objednávateľ zabezpeči v prípade potreby vstup na stavbu pre mechanizmy

IV. CENA ZÁKAZKY,FINANCOVANIE

J.Cena zákazky podl'a tejto zmluvy sa riadi podľa rozpisu prác s cenníkom,ktorý je neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy. Pre obdobie platnosti zmluvy je dohodnutý rozsah prác odpovedajúci
predmetu zmluvy. Cena je 2334,-e s DPH.
2. Vprípade zmien záverečné vyúčtovanie sa vykoná po ukončení dohodnutých výkonov apo
prevzatí prác objednávateľom.
3. Vprípade prác naviac alebo v prípade inej zmeny bude dodatok k tejto zmluve.
4.Dodávateľovi bude poskytnutá záloha na mater. vo výške 1500e,-pred začatím prác na základe
vystavenej faktúry.

V. PREBERANIE

1.Objednávateľom budú výkony prevedené dodávateľom prevzaté pri ukončení
celkových prác.

2.Práce naviac alebo dodaný materiál naviac mimo dodaného rozpočtu bude fakturované
na ďalšej faktúre zvlášt'a to na základe písomného dodatku



VI. zÁRUKA

l.Dodávateľ poskytne záruku na práce dľa stavebného zákona, ktorá odpovedá uvedenej
dobe.

2.Dodávatel' ručí za opodstatnené chyby prevedenia tak, že tieto bezplatne odstráni v presne
dohodnutom termíne s objednávateľom.

VILTERMÍNY - PLATNOSŤ ZMLUVY

1.Termín prevzatia stavby a zahájenie prác je 16.10.2012
2. Termín ukončenia prác je 10 prac. dní odo dňa začatia prác.
3.Jednotlivé lehoty pre dohotovenie, dohodnuté dodatočne, sú platné ako zmluvné lehoty.
4. Vprípade sviatkov a iného prac. volna sa termín predlžuje priamo úmerne k počtu dní

prac. volna.
5.Termín je možné predlžiť v prípade, ak nastali opodstatnené prekážky počas realizácie prác,

avšak po dohodnutí obidvoch strán.
6.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

VIILPRÁvO NA ODSTÚPENIE (VÝPOVEĎ)

I.Pokiaľ jeden zo zmluvných partnerov nedodrží zmluvné podmienky a neustále ich porušuje, je
druhý zmluvný partner zaviazaný písomne ho -ryzvať na dodržanie zmluvných podmienok. Ak aj tak

nenastalo zlepšenie v dodržiavaní zmluvy môže sa zmluva vypovedať, V takomto prípade
ak je výpoveď opodstatnená sa urobí rozpočet na doposiaľ prevedené práce.

2. V ostatnom platia ustanovenia dľa zákona.
3.0bidva zmluvné strany sa zaväzujú,že sa budú snažiť riešiť spoločne vzniknuté problémy

počas realizácie stavby a tak prispieť k urýchleniu ukončenia stavby v dohodnutých termínoch

IX. ROZŠIROVANIE

Rozširovanie zmluvy ako celku, alebo jej časti je dovolené len s predchádzajúcim súhlasom obidvoch
Strán



X ZMENY ZMLUVY

Každá vážna zmena a doplnok si vyžaduje písomnú formu.

Priloha: rozpočet na prevedené práce Ix.

Poznámka: Výmena kurenárskycb ventilov v suteréne sa realizuje z dôvodu ich nefunkčnosti a za
účelom zistenia únikov na rozvode kúrenia.

V Košiciach, 11.10.2012
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Tomimax s.r.
ICO: 44 13 1

Mierová 26,040 15 K j s

Objednávateľ Dodávateľ: štatutár G.Havrilla


