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Zhotovitel'z

Zastúpený:

IČo:
DIČ :
tČ opH:
Zapísaný :

bankové spoj.:

obiednávatel':

Zastúpený :

IČo:
DIČ:
Tel. kontakt:

- l -
ZJV ILAVA O DIELO k cenovej ponuke BBg0gA a BBg09

o zhotovenie a montáž ptastových výrobkov
uzatvorenápodťa $ 269 s536 andsl. obchodného zákonníkač.5]3/1gg] Zb.

v znení neskorších zmien a doplnkov medzi .'
Článok l

Zmluvné stranv
Lešenie PRIMA s. r.o.
Havranské 7,
974 04 Banská Bystrica
Ivan Kristá|y
konatel' spoločnosti
36 744 999
2022327076
sK2022327076
OR OS v Banskej Bystrici
oddie| Sro' v|ožka č.z|2727lS
sLsP Banská Bystrica
č.ú. 0434158550/0900

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica
MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD
regionálna hygienička a vedúca sluŽobného úradrr
00 606 979
2021085759
048 I 4367 785,745,0905 617 864

Članok 2
Predmet zmluvy

2.| Touto zmluvou sa zhotovite|, zavázuje vykonať pre objednávate|'a :
2.1'| zhotovenie plastových výrobkov podl'a dispozicii objednav a@|'a avykonaného merania zhotovitel,a, demontáž staýchokien, montáž p|astových rnýrobkov v rozsahu ceňovej ponuky zhotoviteťa BB808A aBB809 zo dňa 28.7.20|t,odsúhlasenej objednávatel'om, ktorá tvorí prílohu k tejio. zmluve a je jej súčasťou. V prípade, že sa objednávateťrozhodne len o dodanie plastoqých r"ýrobkov bez moitáže a demonřazĚ l ..nu *u uuo. ponížená o danú Sumu ZajednotIivé práce.

Članok 3
Lehota plnenia

3.l Lehota na uskutočnenie prác, ktoré sú predmetom áiela podťa článku 2 tejto zmluvy je zmluvnými stranamidohodnutá :
v'ýroba amontáž do : 30.9.20r1

3,2 DodrŽanie termínu plnenia pod|'a bodu 3.1 závisí od poskytnutia nevyhnutnej súčinnosti objednávatel'a tj. stavebnejpripravenosti stavby k montáŽi predmetu die|a a včasnej úhrady..,p. žá|ohouě; putuy objednávatel,om.
V prípade omeŠkania objednávate|'a so splnením týchto povinností sa termín odovzdania predmetu diela posúva odobu omeškania obiednávatel'a.

Článok 4

4.| objednávatel, a zhotoviteI,," o"n"frl|::lx ;"ť''lifi|o*ehxdmienky
vo výške 2 452,56 Eur bez DPH
v nas|edujúcom členení :
BB 808A | 469,16 Eur bez DpH
BB 809 983.40 Eur bez DpH

cena celkom bez DPH :
DPH2OoÁ

2 452,568ur
490.51 Eur



Cena celkom:
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2 943,07 Eur (s|ovom; dvetisícdevát'stoštyridsat'tri eur, sedem centoY)

5 . 1
5 .2

5.3
5 . 3 . 1

4.2' Fakturácia bola zmluvnými stranami dohodnutá po skončení prác nadiele a jeho riadnym ukončením a odovzdanímna základe odovzdávacieho a preberacietro protototu.
4.3 V cene die|a je obsiahnuté dbpravné a aI.etot'uet-náklady nevyhnutné na zhotovenie predmetu diela podťa tejtozmluvy.

1.! -Splatnosť faktúryje do : l4 dní od vystavenia faktúry
4.5 Dodané výrobky sú majetkom zhotávitet'a, ažao riplncho zap|atenia zm|uvnej ceny diela objednávatelbm. Vprípade, že konečná faktúra nebude zap|atená,zhótovitet,sivyhradzuj. p.au"o 

"uáJmontáž 
dodaných výrobkov.

Článok 5

Podmienky realizácie dielaZhotovitel' sa zavázuje vykonať dielo na svoje nákíady; 
"i"-'."é ""b.zpeČenstvo.

:,,i,".ť|;Jxf:,o'í,,"',T1."j. 
odovzdať zhotóvitel'ovi,ú.il ;il;etu plnenia (stavenisko) pripravené k montáži

Zhotovite|, je povinný :
rrystaviť pri odovzdávaní predmetu diela odovzdávací protoko|, resp. záručný list.

ČIánok 6

lmetu diela
nienok dohodnuých touto zmluvou, po ukončení prác nadacieho listu.
'právnený odoprieť prevzatie predmetu diela, s ým, že sa
l .

C|ánok 7

vednost'zavadv
cu obj ednáva ter a ůtáša áotovitel,. Zhotovitel, je povirrný

ltnosti a stálofarebnosť profilov, na izolačné dvojsklo, nam zaobchádzaní abežnej údržbe.
t prevzatia predmetu diela.
Iokumentmi resp. uvedením popisu vady.
edpokladu, že boli objednávateťom splnené záviizky voči

] do l roka po osadení.

Clánok 8

6 . 1

6.2

7 . 1

7.2

7.3
7.4
t . )

7.6

8 . 1

8.2



Č|ánok 9

Záverečné ustanovenia9.| Táto zmluva sauzatvánana dobu určitú, odo. dňa jej podpísani" a" anu riadneho vykonania a odovzdania predmetu diela.,, ,#ffiJÍ#xiiffillfl.alebo jej vypovedanim;.;ik;jú ři]unuuspokojenie pohl,adávok, ktoré vznikli podl,a tejto
9.3 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť. dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.9,4 Yzťahy, neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniamiouctoaneno 'áíňďňl"t' ommeni' Zmluvné stranysa dohodIi, Že spory, vznikajúce z tohto zmluvného vďahualebo v súvislosti s nim tuáu roáodované roáodcomv rozhodcovskom konaní podl'a zákona č.244/2002 Z,z. o rozhodcovskom konaní., podl,a pravidiel roáodcovskéhokonania, vydaných Spolkom roáodcov, s.r.o.' so sídlom v Bratislave, o,nu.uusr.a .L!ta : ,84| o4Bratislava, IČo443|5821, (d'alej len ,,Spolok..), zverejnených nu int.Á.ioug uá..,. www.spolokroáodcov.sk (ďalej len,,Pravidlá..).Roáodca bude určený v súlade s $ 6 oás.3 vyššie citovanJno?řonu a qo{ťá Pravidiel ,,vybranou osobou.._ Správcom

?,{,"?I";^ÍTlř;li:Tflilí':"hlasujú, ze maÍia majú *ozno;i;; obozn.ámiť , p,auiáiuái a pred podpisom tejto
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Članok 10

Osobitné ustanovenia

v - )
toveniam porozume|i, nie je spísaná v tiesni anizainak

rán 3 a kaŽdá zm|uvná strana obdrží pojednom vyhotovení.
rmou písomného dodatku.

9.6
9.7

l 0 . l
10 .  r . l

Zhotovite|' prehlasuje, Že :
vo veciach súvisiacich s.pInením tejto.zm|uvy sú oprávnení jednať zástupcovia oboch zmluvných strán :za zhotov ite|,a : Jolan a Fedorová- ob.h od.,áštuo"u
za objednávatel'a : Ing. Kňazeová Tatiana.ved.irev.techn.oddelenia RÚVZ Banská Bystrica

Za zhotovitel'a:


