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Zmluva o dielo č.   16/2019  
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka c. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

 

Č1.I 

Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ:  

    

Obchodné meno :   Školský internát Považská 7, Košice 

Sídlo :     Považská 7,  040 11 Košice  

Štatutárny zástupca, funkcia : Mgr. Ivana Belejová, poverená vedením ŠI 

IČO :     00606821     

DIČ :     2021739588      

Bankové spojenie :   Štátna pokladnica    

Číslo účtu :    SK47 8180 0000 0070 0018 5916  

 

a 

 

2. Zhotoviteľ :  Fittich Ost s.r.o. 

   Južná trieda 74 

   040 01 Košice 

Zastúpený :  Emil Majerník 

   konateľ spoločnosti 

Bankové spojenie : UnicreditBank Slovakia a. s. Košice , č. ú. 6613324005/1111 

IČO :   31685293 

IČ DPH :  SK2020491759 

 Registrácia :  Obchodný register Okresného súdu Košice I, 

Oddiel : Sro. vložka číslo : 4213 / V 

Licencia :  LIC-18-22/2006, č. PT 000307 

 

Č1.II 

Úvodne ustanovenia 

 

Východiskovým podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa 

č. 1487/2019 zo dňa 24. 10. 2019, ktorú vybral objednávateľ' ako najvýhodnejšiu v 

rámci postupu zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej "ZVO"), uskutočnenom na základe výzvy v rámci prieskumu trhu zo dňa 11. 

10. 2019 na predmet zákazky „ Štruktúrovaný bezpečnostný systém“. 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je aj predložená cenová  ponuka (Príloha č. 1  

Zmluvy). 

 

Č1.III 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy bude dodávka a montáž Štruktúrovaného bezpečnostného systému  

(ďalej ŠBS) v zmysle predloženej cenovej ponuky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 

tejto zmluvy (Príloha č.1), technickej správy a vypracovanej projektovej dokumentácie 
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v priestoroch budovy Školského internátu, Považská 7, 040 11 Košice. Bezpečnostné 

systémy budú: 

-     Priemyselná televízia (PTV) 

-     Videovrátnik (VV) 

-     Prístupový systém (PS) 

 

 

v špecifikácii uvedených v Prílohe č.1 tejto Zmluvy o dielo (ďalej ZoD) a príslušnej 

dokumentácie (technická správa, projektová dokumentácia). 

2. Zhotoviteľ' sa zaväzuje plniť' svoj záväzok osobne - svojimi pracovníkmi. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu. 

4. Všetky veci potrebné na vlastné zhotovenie diela obstará zhotoviteľ, dielo zhotoví na 

vlastné náklady a na svoje nebezpečenstvo a zodpovednosť. 

 

Č1.IV 

Termíny a spôsob plnenia 

 

1. Zhotoviteľ zrealizuje a protokolárne odovzdá dielo  v plnom rozsahu čl. III. zmluvy do 

25. 11. 2019. V prípade omeškania zhotoviteľa má objednávateľ nárok na zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05% ceny diela za každý deň omeškania. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s prácami najneskôr do 3 pracovných dní od podpísania  

a zverejnenia ZoD. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom odovzdania a prevzatia bude kompletné 

dielo. 

4. Zhotoviteľ poskytuje na dielo nasledovné záruky: 

na montáž 24 - mesačnú záručnú lehotu, na materiál, dodávku prístrojov a zariadení 

platí záruka identická, akú poskytuje na dané výrobky samotný výrobca, minimálne 

však 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia 

diela odsúhlaseného obidvomi zmluvnými stranami, ktoré bude zároveň dňom 

uvedenia systému do riadnej a trvalej prevádzky.  

5. Odstránenie porúch vykoná zhotoviteľ výmenou chybných častí do 24 hodín od 

nahlásenia poruchy.  

6. Lehota 24 hodín sa vzťahuje len na poruchy spôsobené technickou chybou systému 

v zmysle článku V.8 a V.11 tejto zmluvy , pričom platí pre záručný aj pozáručný 

servis. 

 

Čl. V 

Cena 
 

Cena za zhotovenie diela je vo výške rozpočtových nákladov podľa Prílohy č.1 

v celkovej sume: 

   31 660,91 EUR bez DPH 

37 993,09 EUR s DPH 
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Čl. VI 

Povinnosti objednávateľa 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo bez závad a nedorobkov prevziať v 

deň protokolárneho odovzdania do trvalej prevádzky a zaplatiť zaň dohodnutú cenu v 

zmysle podmienok zmluvy. 

2. Objednávateľ zabezpečí prístup do všetkých priestorov, v ktorých sa má zhotoviť 

dielo. 

3. Poruchy bude objednávateľ oznamovať telefonicky na číslo 055/677 01 73, 0905 

608262, alebo e-mailom na adresu ke@fittich.sk 

4. Kontaktná osoba za objednávateľa je Ing. Agáta Kačmárová, tel. č. 055/643 52 05, 

alebo e-mail sipovke@sipovke.sk 

 

Čl. VII 

Povinnosti zhotoviteľa 

 

1. Zhotoviteľ dodá prvky ŠBS uvedených v čl. III. bode 1. tejto zmluvy, vykoná ich 

montáž a uvedie do činnosti zabudované systémy, vrátane ich komplexného 

vyskúšania, vykoná východiskové odborné prehliadky a skúšky a zaškolí 

objednávateľom určených pracovníkov a to v deň odovzdania systému do skúšobnej 

prevádzky. 

2. Zhotoviteľ sa po vzájomnej dohode s objednávateľom zaväzuje výkon prác časovo 

prispôsobiť prevádzkovému režimu objednávateľa. 

3. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi na základe preskúšania systému 

vykonaného za prítomnosti poverených pracovníkov objednávateľa. 

4. Súčasťou dodávky všetkých zariadení sú  užívateľské manuály ku každému 

dodávanému zariadeniu v slovenskom alebo českom jazyku. 

5. Zhotoviteľ je povinný dodať systémy spĺňajúce STN. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zlikvidovať odpad vzniknutý jeho činnosťou  na vlastné 

náklady. 

7. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe samostatný montážny denník, v ktorom budú 

uvedené všetky náležitosti ako pri stavebnom denníku, ktorý odovzdá objednávateľovi 

pri odovzdaní diela. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdávaní diela dodať objednávateľovi naviac manuál 

pre správnu manipuláciu s predmetom zmluvy, v ktorom budú kompletne, 

zrozumiteľne, jednoznačne a podrobne spracované podmienky presne špecifikujúce 

nedovolenú manipuláciu predmetu plnenia. 

9. Zhotoviteľ je povinný vykonať svoje dielo tak, aby pri tom nezničil ani nepoškodil 

súčasti domu, ktoré boli zhotovené pred jeho nástupom na vykonanie diela. Zhotoviteľ 

je pred začatím prác povinný písomne upozorniť objednávateľa na poškodenia 

a zničenia, ktoré na dotknutých miestach boli ešte pred jeho nástupom. Ak takéto 

písomné upozornenie s vymenovaním konkrétnych poškodení, či zničení 

objednávateľovi nepredloží, a začne vykonávať svoje práce, má sa za to, že žiadne 

poškodenia  ani zničenia na dotknutých ani prislúchajúcich a susediacich miestach 

neboli. V prípade, že zo strany zhotoviteľa pri vykonávaní jeho diela dôjde k takémuto 

poškodeniu, či zničeniu iných súčastí, má objednávateľ právo započítať si vzniknutú 

škodu so záväzkom, ktorý bude mať objednávateľ po ukončení diela voči 

zhotoviteľovi.  

10. Bezplatný záručný servis sa nevzťahuje na poruchy, závady a poškodenia diela, ktoré 

vzniknú nedovolenou manipuláciou objednávateľa. Pokiaľ dôjde v čase bezplatného 

mailto:ke@fittich.sk
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záručného servisu i po ňom k poruchám, závadám a poškodeniam, ktoré nebudú 

uvedené v manuáli pre správnu manipuláciu, je povinný zhotoviteľ ich do 24 hodín 

bezplatne opraviť. 

11. Zhotoviteľ je povinný pred samotnou montážou prístrojov a zariadení odsúhlasiť si 

dodávku jednotlivých prístrojov a zariadení s objednávateľom a na základe toho dodať 

objednávateľovi špecifikáciu najnovších zariadení od jednotlivých výrobcov. 

V prípade, že to tak nie je, jedná sa výlučne o prípady, kedy o tom pred podpisom 

zmluvy objednávateľa upozornil, ale ten trval na dodaní starších výrobkov. 

12. V prípade, že si zhotoviteľ nesplnil svoju povinnosť a namontoval staršie výrobky bez 

písomného odsúhlasenia objednávateľom, je povinný vymeniť ich bezplatne za 

najnovšie. 

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi na mieste realizácie v priebehu 

jedného roka od protokolárneho odovzdania a prevzatia diela tri servisné bezplatné 

poradenstvá na základe otázok a nejasností, ktoré sa pri užívaní systémov 

objednávateľom môžu časom vyskytnúť.    

 

Čl. VIII 

Fakturačné a platobné podmienky 

 

1. Zhotoviteľ bude fakturovať len dokončené dielo v zmysle predmetu zákazky. 

2. Faktúra musí obsahovať povinné náležitosti a v prílohe bude odovzdaný popis 

fakturovaných a objednávateľom odsúhlasených prác. 

3. V prípade, ak faktúry nebudú vystavené v zmysle tejto zmluvy, alebo neobsahujú 

predpísané náležitosti, má objednávateľ právo vrátiť ich do termínu splatnosti 

zhotoviteľovi na prepracovanie. V opravenej faktúre zhotoviteľ uvedie deň splatnosti 

podľa dátumu odoslania opravenej faktúry v súlade s touto zmluvou. 

4. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa obdržania finančných prostriedkov od 

zriaďovateľa. Zálohové platby ani platba vopred nebudú uplatnené.  

 

Čl. IX 

Ustanovenia o zachovávaní mlčanlivosti 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť: 

a) o diele zhotovenom podľa zmluvy, 

b) o prevádzkových a priestorových pomeroch objednávateľa, 

c) o ďalších skutočnostiach, ktoré sa v súvislosti s vyhotovením diela dozvie. 

2. Povinnosti vyplývajúce z článku IX. bod 1 zmluvy budú zmluvné strany dodržiavať 

bez časového obmedzenia. 

3. Výnimku z povinnosti  zachovávať mlčanlivosť podľa čl. XI. zmluvy majú zmluvné 

strany len na základe požiadavky orgánu činného v trestnom konaní pri začatom 

trestnom stíhaní. 

 

Čl. IX 

Vlastnícke právo k veci a zodpovednosť za škodu 

 

1. Výlučné vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa zaplatením celej 

zmluvnej ceny. Týmto okamihom prechádza na objednávateľa i nebezpečenstvo 

škody. Od dátumu protokolárneho prevzatia diela odsúhlaseného obidvomi 

zmluvnými stranami znáša nebezpečenstvo vzniku škody na ňom objednávateľ. 
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2. Zmluvné strany zodpovedajú za neplnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a 

nahradia druhej strane škodu, ktorá jej tým vznikne. Z tohto je vylúčený nárok 

zhotoviteľa uplatňovať si prípadný ušlý zisk.   

3. V prípade, ak sa v priebehu záruky zistí, že zhotovené dielo nespĺňa požadované 

parametre a rozsah ochrany podľa STN a zmena nebola odsúhlasená objednávateľom, 

zhotoviteľ ho upraví na svoje náklady. 

4. V prípade neoprávneného, alebo hrubého zásahu do diela zhotoveného podľa tejto 

zmluvy zavineného objednávateľom, záručné podmienky zanikajú na tú jeho časť, 

ktorá bola poškodená. 

Čl. X 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, 

bezpečnosť technických zariadení pri prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných 

právnych predpisov, požiarnej ochrany a STN, týkajúcich sa činnosti pri vykonávaní 

diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa 

vznikne škoda v priestoroch staveniska, alebo jeho blízkosti, náklady spojené 

s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

3. Zmeny tejto zmluvy je možné robiť len písomnou formou a potvrdením oboma 

zmluvnými stranami. 

4. Zhotoviteľ, rovnako ako objednávateľ, môže odstúpiť od tejto zmluvy len v súlade s 

platnými právnymi predpismi. 

5. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ' obdrží dva 

a dodávateľ jeden. 

6. Ostatné vzťahy zmluvných strán sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ďalšími platnými právnymi predpismi. 

 

 

 

 

 

V Košiciach dňa: 05. 11. 2019    Košiciach dňa:  05. 11. 2019 

 

 

Štatutárny zástupca zhotoviteľa:     Štatutárny zástupca objednávateľa: 

 

 

 

 

 

.......................................................    ....................................................... 

       Emil Majerník, konateľ       Mgr. Ivana Belejová 

         poverená vedením ŠI 

 

 

 


