
Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ustanovení §§ 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších

zmien a doplnkov.

1. Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

P.D.Trans, s.r.o.
Novobanská 3, 851 01 Bratislava
Ing. Peter Dubovan
35 838 582
2020216264
Tatrabanka
2629766141

Objednávateľ:

Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Trnavská 112, 821 02 Bratislava
PhDr. Ľubomír Pálenk, CSc, riaditeľ
00681385
2020796415
Štátna pokladnica
7ÔO0065164/8180

2. Predmet zmluvy

2.1
Predmetom zmluvy je zhotovenie diela Realizačný projekt stavby „Rekonštrukcia strechy
objektu VÚDPaP na Cyprichovej 42" v nasledovnom rozsahu:
- geodetické zameranie objektu (pôdorysy, rezy, pohľady), označenie existujúcich

inžinierskych sietí
- spracovanie statického posudku s riešením prípadných problémov v statike stavby
- dvojstranné riešenie prístupu do strešných priestorov - schodištia
- riešenie presvetlenia strešných priestorov - okná
- riešenie zvýšenia stropu dvoch krídelných priestorov
- riešenie zateplenia strešných priestorov
- výkaz výmer (rozpočet stavby).



2.2
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo uvedené v bode 2.1 na vlastné
náklady. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo v súlade s podmienkami tejto zmluvy
prevziať a jeho cenu zhotoviteľovi zaplatiť.

2.3
Dielo bude svojimi technickými parametrami zodpovedať S TN a všeobecne záväzným
technickým podmienkam stavieb platným v dobe jeho zhotovenia.

2.4
Termín započatia: 3.4.2006
Termín ukončenia: 15.5.2006

3. Cena diela

3.1
Cena diela je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z.
o cenách.

3.2
Cena diela podľa bodu 2.1 zmluvy je v zmysle cenovej ponuky ako výsledku verejného
obstarávania vo výške 1_41 tis. Sk., slovom: jednostoštyridsaťjeden tisíc korún slovenských..
Cena diela je maximálna, zodpovedajúca predmetu ponuky.

3.3 . .
Zmluvné strany konštatujú, že v cene diela sú obsiahnuté všetky náklady na dodávky a práce
/predmetu obstarávania/ zabezpečujúce kvalitu diela.

3-4
Cenu možno meniť len v prípade preukázateľnej skutočnosti neovplyvniteľnej žiadnou zo
zmluvných strán formou dodatku k zmluve.

3.5
Ak v priebehu vyhotovenia diela bude objednávateľ požadovať od zhotoviteľa práce nad
rámec predmetu zmluvy, musí sa o tom dohodnúť formou písomného dodatku k zmluve.

3.6
Cenu diela nieje možné upravovať (v dôsledku inflácie resp. devalvácie koruny) dodatkom
k zmluve.

4. Platobné podmienky

4.1
V lehote do desať dní od uzavretia zmluvy objednávateľ uhradí zhotoviteľovi zálohu vo výške
maximálne 0% z ceny diela. Zhotoviteľ zálohu neposkytuje.



f/ 4.2
Cenu diela objednávateľ uhradí na základe konečnej faktúry vystavenej zhotoviteľom po
definitívnom odovzdaní a prevzatí diela.

4.3
Objednávateľ má nárok na 2 dni na odsúhlasenie vecného plnenia obsiahnutého v čiastkovej
faktúre a tie sa nepočítajú do lehoty splatnosti.

5. Záväzky zmluvných strán

5.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje za odplatu zhotoviť dielo špecifikované v bode 2.1.

5.2
Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
Bližšia špecifikácia je v prílohe - rozpočet.

5.3
Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri realizácii diela a poskytne
dostupnú dokumentáciu o sieťach v budove.

5.4
Zmenu dohodnutého predmetu diela je možné vykonať v priebehu realizácie:

na základe požiadavky objednávateľa na zmenu realizácie diela alebo pri požiadavke na
vykonanie naviac prác, ktoré je zhotoviteľ povinný realizovať za úhradu. Objednávateľ
svoje požiadavky na ďalšie práce, ktoré predstavujú rozšírenie predmetu diela predloží
zhotoviteľovi vo forme dodatku k zmluve.
na základe požiadavky zhotoviteľa na rozšírenie predmetu diela v dôsledku zistenia
nepredvídateľných skutočností vyžadujúcich si naviac práce, prípadne iných zmien,
doplnkov alebo rozšírenia predmetu diela, ku ktorým dôjde v priebehu realizácie diela, je
zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi súpis navrhovaných zmien aj s ich
ocenením.

5.5
Právo na vystavenie konečnej faktúry vznikne zhotoviteľovi po podpísaní protokolu
o odovzdaní a prevzatí diela.

6. Záverečné ustanovenia

6.1.
Zmluvu o dielo bude možné zmeniť alebo upresniť len písomným dodatkom k nej,
obojstranne podpísaným oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

6.2
Zhotoviteľ neodovzdá predmet zmluvy ako celok na realizáciu tretej osobe.



6.3
Zhotoviteľ bude vykonávať činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť,
pričom bude rešpektovať technické špecifikácie a technické normy.

6.4
Túto zmluvu možno zrušiť len písomne a to len so súhlasom oboch strán.

6.5
Zmluvné strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu ju podpisujú štatutárnymi zástupcami.

6.6
Vzťahy zmluvných strán výslovne neupravenými touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.7
Zmluva je vyhotovená v štyroch prvopisoch z ktorých dva dostane zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 40. Lj Z ď Q 6

Výskumný ústav detskej psychológie
a patopsychológie

821 02 Bratislava, Trnavská 112
- 1 -

objednávateľ

P.D. Trans, s.r.o/


