Príloha č. 1

Obchodné podmienky
ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl.zák.č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov ako výsledok zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“)
Objednávateľ:
Názov:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo:
Trieda Andreja Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
IČO:
00397482
IČ DPH:
SK 2021252827
Štatutárny orgán:
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN:
SK40 8180 0000 0070 0006 6247
(ďalej v zmluve ako „objednávateľ“)
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel. kontakt/fax. kontakt
Zapísaný v OR/ŽR:

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

(ďalej v zmluve ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom aj ako „zmluvné strany“)
-

uchádzač doplní svoje identifikačné údaje

Preambula
Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom verejného obstarávania – zákazky podľa § 9 ods. 9 ZVO na
predmet „Výroba a dodávka talárov a čiapok pre študentov SPU v Nitre“
Článok 1.
1.1
1.2
1.3

Predmet zmluvy a miesto plnenia

Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo: „Výroba a dodávka
talárov a čiapok pre študentov SPU v Nitre“
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo.
Bližšia špecifikácia a rozsah diela je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto
zmluvy.
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1.4
1.5

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú
cenu.
Miesto plnenia: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76
Nitra.

Článok 2.
2.1
2.2

2.3

2.4

Zhotoviteľ vykoná dielo v lehote najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto
zmluvy.
Najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy - pred začatím kompletnej výroby
talárov a čiapok zhotoviteľ na základe špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 k tejto zmluve predloží
objednávateľovi na odsúhlasenie vzorový model taláru a čiapky.
Kontaktná osoba objednávateľa: Ing. Anna Božiková, alebo ňou poverená osoba,
tel. č. 037/6415504.
Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek
udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje včasnú, alebo riadnu realizáciu diela, a môže spôsobiť
omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v bode 2.1 tejto zmluvy.
Splnenie predmetu zmluvy objednávateľ potvrdí zhotoviteľovi na preberacom protokole.

Článok 3
3.1

3.2

3.3
3.4

4.2

4.3

Cena a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a
vykonávacích vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov,
celkovú cenu za predmet zmluvy vo výške:
Celková cena v € bez DPH
..................................
Výška DPH (20%) v €
..................................
Celková cena v € s DPH ..................................
Pevné jednotkové ceny vrátane všetkých nákladov sú uvedené v prílohe č. 2 k tejto zmluve.
V cene sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s plnením predmetu zmluvy podľa špecifikácie náklady spojené s výrobou, balením a dodávkou na miesto plnenia, ako je napr. spotrebný
materiál, šitie, pranie, žehlenie, naparovanie a doprava do miesta plnenia. Okrem zmluvne
dohodnutej ceny nemá zhotoviteľ nárok na úhradu iných nákladov.
Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za predmet zmluvy na základe faktúry.
Dodací list a kópiu objednávky je zhotoviteľ povinný priložiť k príslušnej faktúre.
Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa doručenia. Peňažný záväzok objednávateľa vyplývajúci zo
zmluvy je splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu zhotoviteľa.
Preddavky objednávateľ neposkytuje.

Článok 4
4.1

Spôsob a čas plnenia

Zmluvná pokuta a úrok z omeškania

V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením termínu splnenia dodávky, je objednávateľ
oprávnený vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02% zo zmluvnej ceny
nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania.
Pre prípad omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať
zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Dohoda zmluvných strán o zmluvnej pokute za omeškanie s platením peňažného záväzku
objednávateľa za plnenie čiastkových objednávok sa vylučuje.
Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) s objednávateľom
postúpiť svoje pohľadávky tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) bez
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné.
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4.4

4.5

V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád dohodnutom termíne je objednávateľ
oprávnený uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 10,- € za každý deň omeškania a
vadu a zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi uplatnenú zmluvnú pokutu. Zaplatením
zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na úhradu škody vzniknutej v dôsledku
omeškania zhotoviteľa.
V prípade opakovaného výskytu tej istej vady diela a v závislosti od jej charakteru a rozsahu má
objednávateľ právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny diela alebo právo na
zľavu z ceny diela vo výške 10 % z ceny diela.

Článok 5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

Zhotoviteľ poskytuje záruku na dielo 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom.
Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ vyhlási, že dielo preberá.
Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie diela pre vady v závislosti od ich charakteru a rozsahu
až do doby kým ich zhotoviteľ neodstráni.
Skryté vady má objednávateľ právo reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca
záručnej lehoty.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vady v záručnej dobe odstrániť v lehote do piatich pracovných dní,
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, pričom predmet reklamácie prevezme v sídle
objednávateľa najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa nahlásenia. Reklamácia vád bude
vykonaná písomne, a to:
- Elektronická adresa pre nahlasovanie reklamácií ................(doplní zhotoviteľ)
- Poštová adresa pre nahlasovanie reklamácií ................(doplní zhotoviteľ)
Počas reklamačného konania záručná doba na dielo neplynie.

Článok 6
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Záruka za kvalitu

Záverečné ustanovenia

Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne jej ustanoveniami. Vzájomné
vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka ako aj ďalšími, na zmluvné záväzky sa vzťahujúcimi predpismi a normami.
Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto zmluvy, rozpory vo výklade niektorých jej
ustanovení alebo rozpory pri uzatváraní dodatkov riešiť cestou zmieru a vzájomným
rokovaním. Ak pri riešení rozporov nedôjde k súhlasnému stanovisku zmluvných strán ani na
rokovaní štatutárnych orgánov, je ktorákoľvek strana oprávnená predložiť spor na rozhodnutie
príslušnému súdu.
Akékoľvek dohody, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len
vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k nej obojstranne podpísaný oprávnenými
zástupcami zmluvných strán.
V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov ako aj
spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, strana, ktorej sa niektorá z týchto zmien týka, oznámi
druhej zmluvnej strane túto skutočnosť a to bez zbytočného odkladu.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Táto Zmluva
je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých
zákonov ( zákon o slobode informácií) v znení zákona
č. 546/2010 Z.z. povinne zverejňovanou Zmluvou, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri
zmlúv. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
v uvedenom registri. Za zverejnenie Zmluvy zodpovedá objednávateľ a zhotoviteľ s jej
zverejnením súhlasí.
Táto zmluva sa uzatvára v 4 - och rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia
a zhotoviteľ jedno. Jej neoddeliteľnou súčasťou je príloha č.1 Špecifikácia predmetu zmluvy
a príloha č. 2 Cenník predmetu zmluvy.
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V Nitre, dňa:

V .........................., dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

................................................................
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
rektor

............................................“
.... doplní uchádzač
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Príloha č. 1 Zmluvy

Špecifikácia predmetu zmluvy

Talár pelerínový strih s V výstrihom ktorý bude zdobený našitou ozdobnou lemovkou
(súťažkou):
- nekrčivý materiál - 100 % polyester, plošná hmotnosť 200g/m2, názov materiálu:
............................................. (doplní uchádzač)
- keprovitá väzba, čierna farba,
- možnosť prať v práčke na 30 stupňov, chemicky čistiť a žehliť,
- rozmerová stálosť tkaniny, stála farebnosť, odolná proti oderu, zdravotne nezávadná
a nežmolkovateľná,
- veľkosti:
 A - na výšku postavy 165 cm (dĺžka talára cca 119 cm)
 B - na výšku postavy 175 cm (dĺžka talára cca 129 cm)
 C - na výšku postavy 185 cm (dĺžka talára cca 139 cm)
- súťažka:
 farba šalátovo zelená – podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2,
 materiál - 55 % bavlna, 45 % viskóza, pred našívaním nutnosť vyzrážať.
Množstvo spolu: 180 ks - 60 ks z každej veľkosti
Čiapka - nastaviteľná suchým zipsom v dvoch veľkostiach - dámska a pánska veľkosť s tým, že
každá veľkosť bude nastaviteľná pre rôzny objem hlavy, so strapcom a ozdobnou lemovkou
(súťažkou):
- súčasťou čiapky bude hygienický vymeniteľný pásik so suchým zipsom nachádzajúci sa na
vnútornej časti čiapky,
- materiál a farebné prevedenie čiapky – ako talár,
- materiál a farebné prevedenie súťažky – ako súťažka na talár,
- strapec – farebné prevedenie ako súťažky,
- povrch čiapky s podšívkou a vystužením tvrdým papierom kartónového typu gramáže
min. 300 g/m2 , resp. ľahčená PVC doska hrúbky 3 mm
- tvar čiapky – štvorcová o rozmere 26 x 26 cm podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 k tejto
výzve,
Množstvo: 180 ks, z toho 90 ks dámskej veľkosti a 90 ks pánskej veľkosti,
Množstvo vymeniteľných pásikov: 360 ks – 2 ks pre každý kus čiapky, z toho 180 bude
upevnených na čiapke.
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Príloha č. 2 k Zmluve

Cenník predmetu zmluvy

P.č.

Názov

Merná
Množstvo
jednotka

1. Taláre

x

1.1

Talár - veľkosť č. 1 na výšku
postavy 165 cm

ks

60

1.2

Talár - veľkosť č. 2 na výšku
postavy 175 cm

ks

60

1.3

Talár - veľkosť č. 3 na výšku
postavy 185 cm

ks

60

2.

Čiapky

x

2.1 Čiapka - dámska veľkosť

ks

90

2.2 Čiapka - pánska veľkosť

ks

90

3.

ks

360

Vymeniteľný pásik k čiapke

Jednotková Jednotková
Celková cena
cena v €
cena v € s
v € s DPH
bez DPH
DPH

x

x

x

x

x

x

x

x

Celková cena spolu v € s DPH
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