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Gentrum

peÍlagogicko - psychologického
poradenstva a prevencie

Komárno
ZMLWA O DIELO

uzatvorenej podľa $ 536 a nasL ztÍkona
č. 5l3/I99I zb.
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I Zmluvné stranv

objednávatel': Centrum pedagogicko_psychologického poradenstva a prevencie
Sídlo: Pevnostný rad 14,9450l Komárno
7,lstúpené: PhDr., PaedDr. Klaudia Sedlráková, MBA, riaditel'ka
ICO:42121451
telefon: 035/7731408

Zhotovitel': DIKTA_PLUS, s.ľ.o.
Sídlo: Mostná'206ll3,949 0l MTRA
Zastípený : Smutný Peter
Bankové spojenie: Prima banka Nitra
Císlo účtu: 4220387209ĺ3 l00
IBAN: SK72 3100 0000 0042 20387209
IČo: 46353 I43
lČ opH: sK2023345753
DIČ: 2023345753
zapísaný v obchodnom registri okresného súdu v Nihe
odd. sro. vložka č.30607/t\i

If. Prednet anluw

2.1. Predmetom tejto zĺrrluvy je oprava kanceláľií a interiérových dverí v Elokovanom pracovisku
cPPPaP Komárne Komárňanská l77, v Huľbanove podl'a priloženého rozpočtu, ktoľy je nedelitelhou
časťou tejto zrnluvy. Vrozpočte sú špecifikované dďávky materiálu apľÍtc, ktoré sú predmetom plnenia
zhotovitel'a.

2.2. Zhotovitel'určuje za stavbyvedúceho p. Smutného, ktoý je poverený riadením qýstavby a potvrdzovaním
vykonania stavebných pľác, odovzdaním ukončených častí diela" resp. celého diela objednávateľovi.

?.3. Zhotovitel'konštatuje, že sa dôkladne obozrrĺámil s podmienkami na Stavenisku, porozumel účelu diela..

IIL Termín plnenia:

3.I. Zahá$eme pľác: 16.06.202l
Ukončenie prárc: 30.06.202I

3.2. v prípade, že zhotovitel'dokončí pľáce pred termínom dohodnu!ým v tejto zrnluve, objednávatel'sa
zaväzuje dokončené pníce prebrať aj v skoršom termíne a zaplatiť cenu dohodnufu v zmluve. Avšak iba
v prípade, ak bolo dielo dokončené bez vád a nedorobkov, ktoré brrĺnia ďovzdaniu stavby a nasledujúcim
stavebn1ým pnícam'

3.3' v prípade pľerušenia realizácie ptác zdôvodu na strane objednávatel4 zĺnluvné strany dohodnú noý
termín dokončenia predmetu zĺnluvy, pričom predĺženie lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktoru bolo
treba vykonávanie prác prerušiť. Termín realiácie diela sa posunie o tieto dni posunie.
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IV Cena za dielo

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Že cenadiela je nasledovná:

Cena bez DPH: 8.322,23ew
Dpt{' 1.664 45elĺ

Cena s DpH: 9.986,68eur

Slovom: Deväť tisíc deväťstoosemdesiatšesť eur, šesťdesiatosem centov'

V Fakturócia a oluenie

5.I. Zhotoviteľ stavby sí uplatňuje nĺárok na úhradu vykonan1ych prác podl'a predmetu zrľrluvy o dielo forĺnou
faktury. Zhotovitel'' vystaví fakfuru po ukončení diela. ptuttu za vykónané práce u áodáuky, bude
objednávatelbm stavby uhľadené zhotovitelbvi stavby do 14 dní.

W. Zmluvné pokutv

6.l. Ak je objednávatel'v omeškaní so splatením predloženej faktúry, zaplatízhotovitel'ovi zĺnluvnú pokufu vo
ýške 0,05yo z dlžĺlej čiastky za kažÄý deň omeškania na 

- 
zekíade penalizačnej faktury vystavenej

zhotovitelbm.
6.2. Zhotoviteľ zaplati objednávatelbvi zĺľrluvnú pokutu vo ýške 0o,5yo z ceny diela a to za každý deŕl
omeškania od stanoveného ttrmínu ukončeniq tj. odovzdania diela zhotovitelbm stavby a jeho prčvzatia
objednávatelbm diela.

6.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuý nrĺrok na nĺĺhĺadu škody.

Va. Próva a oovinnosti obiednóvateľu

7' 1. objednágateľ určí pre zhotovitel'a odberné miesta pre odber vody a elektrickej energie pre stavebné účely.

7.2. objednávatel' odovzdá stavenisko zhotovitelbvi.

7.3. objednávateľ prehlasuje, že bude pri realiácii diela na požiadanie zhotovitel'a s ním problematiku
ýstavby konzultovať.

7'4. objedn áxateľ zabezpeč;ívčasnú úhradu faktúry zhotoviteľovi v termíne splatnosti, podľa bodu 5.l.

WII. Zodoovednosť za škodu

8.1. Zhotovitel'sa zav'danje, že dielo bude mať vlastnosti stanovené vo všeth.ých techniclcých normách, ktoré sa
vďahujú k materiáIom a pnĺcam uskutočnen;ým nazÁklade zĺnluvy a dokumentĺĺcie.

8.2. Zhotovitel' nesie zodpovednosť za nekvalitné vyhotovenie diela a škody, ktoré vzníknú objednávatelbvi
v priebehu realizície stavby a po jej dokončení následkom činnosti zhotovitel'q ktoré bude zhotoviteľ *ám
vykonávať alebo zabezpečovať. Pokial'nastanú škody na vykonaných pľácach alebo ich častiach amateriálocľq
alebo susedných nehnutelhostiach počas obdobia realizácie diela, je zhotovitel' povinný na vlastné nĺáklady
odshániť tieto škody.

Dí Stavenisko

9'1 objednávateľ odovzdá zhotovitelbvi stavenisko priestorovo vymedzené do 3 dní. Pľi odovzdaní staveniska
zhotoviteľ prehlási, že stavenisko pľebeľá ľesp. nepreberá aže sú mu známe podmienky jeho užívania.
9.2. Pn odovzdaní staveniska objednávatel' zhotovitelbvi odovzdá:

- miesto odberu elektrickej energie
- odberné miesto vody
- volhý prístup na stavenisko
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l' Zhotoviteľ stavb{je povinný vykonať 
!inn9s1i spojené s pľedmetom plnenia zĺrrluvy o dielo na vlastnú,ldpovednos{ pričom je povinný rešpektovať technické špecifikácie a prĺvn'e pi"+i'y.

I0'2' Zhotoviteľ stavby je zodpovedný 7a vykonanie a dodränie bezpečnostných, hygieniclcých apľotipožiaľnych opatrení na pracovisku a súvisiäcich lokalitrách svojimi pracovníkmi a zabezpečí všetkyopatrenia na ochranu miesta realizácie vzmysle platrrých predpisov. nale3 uuĺ" organizovať vykonávanie prác
tak, aby nedošlo k neprimeranému obmedzeňiu kômfortu ďuyvátetov .u."dn1'"h doÁov.

l0'3' Zhotovitel'stavby musí dodľžiavať na pracovisku čistofu a poriadok a nezrečisťovaťjeho okolie.

I0'4' Zhotovitel'je p9Yínoý pred ukončením stavebnych prác a dodĺĺvok na svoje náklady vypratať a uvolhiťpracovisko _ stavenisko a pril'ahlé priestory využíváné poe* 
'tuu.bných 

p.ĺ"". ľoe* vykonávania prĺác jezho1oviteľ povinný udržiavať staveniiko v primórano* ,tuu" bez zbytoéných prekr{žok a musí všetky stavebnézaľiadenia a prebyočný materiál uskladnii. Taktiež musí odstrĺánŕ us"ity il;ky, odpadky, alebo dočasnékonštrukcie, ktoľé už nebude potrebovať.

l0'5' Zhotovitel'stavby zodpovedá zato, že pľedmetné dielo bude vyhotovené v požadovanej kvalite, v zmyslezľnluvných ustanovení a v teľmínoch dohodnutých v Zmluve o dielo.
Všetky mateľiály, stavebné diely a pľacovné póstupy používané na stavbe musia zodpovedať všeobecne platným
noľmám a pľedpisom a sú podrobované skušŔam uvcäeným v STN alebo skúškam, ktoré poäduje objednávateľ
a to buď v mieste vyroby, prípravy, na stavenisku alebo na akýchkolVek miestach stanovených na tento účel.

10'6' objednávatel' počas realiaície stavelných pnác má pľávo ich kontolovať a priebeäre zhotoviteläupozoľniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstrinenia v primeranej lehote.

'10'7' Všetky odborné 
_pry"9 musia vykonávať pracovníci zhotovitel'a , ktorí majú príslušnú kvalifikáciu.V odôvodnených prípadoch lnapr. zdôvodu nedôsledného plnenia' alebo nedodržiaňiá zrľrluvy a je.; srieastĺ4môže objednávatel' vzrášať nrímietý pľoti ktorémukolteĹ zamestnancovi zhotovitelä na stavenisku a žiadaťo odvolanie zamestnanca z účasti na vylionávaní pľác, poprípadežiadať o ďvolanie zo staveniska.

10'8' Vprípade vzniku škďy porušením.povinnosti vypýajúcich ztejto zĺnluvy ktorejkol'vek stľane, mápoškodená stľana nĺírok na náhradu vzĺriklejtkody.

10'9' Zhotovitel' je povinný ozrrĺĺmiť objednávatelbvi najneskoršie 3 dni vopred' kedy bude dielo pľipravené naodo_vzdanie. objednávatel' je povinný najneskoľšie oo l anĺ ď termÍnu ozniĺmeného zhotovitelb m začaťprebeľacíe konanie a riadne v ňom pokračovať.

10'10' Zmluvné stľany pĺi odovzdaní predmefu'zmluvy spíšu ápisnicu o odovzdaní aprevzatr, so súpisomprípadných vád a nedorobkov s teľmínom ich odstrĺíneňiu u -uy'ie zĺnluvnýcn nJaio.,, ktorá buáe poJiĺr*ĺ
obidvomi zmluvnými stranami.

){L Zóručnódoba

1 1 ' l ' Zhotovitel' poskytuje záruku na zhotovené dielo po dobu 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevratia
diela.
ll.'2' Zhotovitel'zodpovedä zavady diela pďas celej doby zirvw a reklamované vady je povinný začať
odstľaňovať bezodkladne najneskôr však do 30 dní ď písómného doručenia reklamácie zhotoviteľovi.
11'3' Počas uvedených z!ĺyčný9h lehôtje každáLzÁručňá oprurnu bezplatnĺ! 

' 'y"ĺ.Lo" prípadu, že poškodenie,
ľesp' znefunkčnenie diela'ktoré je predmetom tejto zroL''.y, bolo spôsobeoe o"äouo*y- ásahom, ľesp.
neodborn1ým užívaním diela.

l2'1' Dodatkom budú upravené všetky-ustanovenia tejto znluvy, súvisiace svýskytom aodstrrínením
nepredvídanej pľekrížky, odsúhlasenej stavebným dozorom Jbjednávatel'a.
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,stavení, alebo' zrušení dodávky predmetu zrrrluvy o dielo zo strany objednávatel'a stavby, sa obidve
stľany dohodnú n1.c_ene rozpracovanosti. Uvedené dojednania Ja vďahujú aj na odstupenie od

,e splnenej zmluvy o dielo.

XIII. Soorv

-í.l. Všetky sPolY, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením predmetu zrnluvy, sa zmluvné stľany zaviizlljtlnešiť
dohodou. Ak vájomná dohoda nebude mofu{o spore rozhodne súd prísluiný podlh sídla odpórcu.

){IV Zóverečné astanovenia

14.1. Zmluvné vďahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami ákona č). 5l3llggl
Zb a ustanoveniami príslušných právnych pľedpisov.

14.2.Táto zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch,zktoých l obdľží zhotovitel'a lobjednávatel'.

14.3' Túto mtluvu je možné meniť a dopíňať len písomnými dodatkami odsúhlasen;ýĺni oboma zmluvnými
stranami.

l4'4. Táúo zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zĺrrluvnými stranami, s účinnosťou odo dňa
doručenia oboma zmluvnými stranami .

14-5. obidve znluvné strany sazav'äzujú považovať akékoltek informácie vyplývajúce z činnosti obidvoch
zrnluvných strrĺn podlä zĺnluvy o dielo za obchodné tajomstvo a budú ich chrĺániť pred ich nevžitím tľetími
osobami.

VNitre, dňa8.6.202I

objednávateľ: Zhotoviteľ:

Cenfum
n oea&glcľíŕ!:Ľ*j[*" ,,?r!,#{ml ťť,ň l ľ,,,..
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tru-Plus s,no
tm29.5.202t

;: CPPPaP, riaditelka PhDr. PaedDr. Klaudia Sedtáková, MBA

Sídlo: Mostná 206/13 949 01 Nitra
lČo: 46 353 143
lČ opľl: SK 2o23345753

Cenová ponuka- oprava kancelárÍí a interiérov'ých dverí

Vybavuje: Peter Smutný

Maĺl; diktaplus@gmail.com
Telefón: 0905 533 750
Fax: 037 6526 548

DIKTA Plus s.r.o.
Mostná 206ĺ13' g49 01 Mtro

do:a6 35g ĺcs. tc npľl:sK2os3Ít45?ät/

r4a

Spolu

2490,00

575,00

292,94

tot7,74
351,90

115,00

648,20

1335,60

999,60

110,00

396,25

Cena zo Ml

155,00

115,00

4,85

16,95

195,50

115,00

4,85

39,75

29,75

110,00

79,25

Počet Mt

16,00

5,00

60,4O

50,40

1,80

1,00

L33,65

33,60

33,60

1,00

5,00

MI

kpl

kpl

m2

mZ

m3

kpl

m2

m2

mZ

kpl

Yo

Popis prdc
soae nerovnoste

rubní s náterom

nerovn msan

u

uoponn

Oprava rozvodov vody po stredovom múrea kanalizácie

ho

prascich ntea vymaľova
priestorov
Oprava

prava podlahy, vyrovnanie OSB doskami

Dodávka a montáž laminátovej podlahy s tištamia podložkou
dka aNa sute

ffiľÍríĺ


