
ZMLUVA O DIELO 

na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

1. Zmluvné strany 

1.1 Zhotoviteľ: 

Stredisko služieb škole 
Tr. SNP 48/A 
040 11 Košice  
Zastúpené : PhDr. Eva Hajduchová, riaditeľka 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

č. účtu: 9308420002/5600 

IČO: 35540419 

1.2 Objednávateľ: 

Materská škola 
Palárikova 22 
040 01 Košice 
Zastúpená : Mária Šipošová, riaditeľka 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

č. účtu: 0503947001/5600 

IČO: 35543132 

2. Predmet zmluvy: 

2.1 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná 

objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve 

pre objednávateľa zabezpečí postup verejného obstarávania podľa zákona 25/2006 o 

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

predpisov na zákazky podľa plánu verejného obstarávania na rok 2014. 

2.2 

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončenú prácu prevezme a zaplatí za jej zabezpečenie 

dohodnutú cenu.  

2.3. 

Predmetom zmluvy je zabezpečenie postupu verejného obstarávania podľa zákona 25/2006 

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

predpisov podľa cenovej ponuky,  t.j. príprava súťažných podkladov  v spolupráci s určenými



 

 

pracovníkmi, organizovanie  procesu verejného obstarávania –  od zadania po vyhodnotenie 

výsledkov, spolupráca pri vypracovaní spisového materiálu z verejného obstarávania. 

 3. Čas plnenia 

3.1 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí  objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 

3.1, 4.3 tejto zmluvy v termíne:  do 31.12.2014. 

3.2 

Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 

dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím 

spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v 

dojednanom termíne. 

3.3 

Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia.  

4. Cena a platobné podmienky 

4.1 

Cena za predmet zmluvy o dielo – zabezpečenie postupu verejného obstarávania podľa 

zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v rozsahu čl. 2 a 3 je spracovaná v súlade so zák. č. 18/1996 z.z. o 

cenách.                  

Cena predmetu diela : 8,00 € za hodinu práce.  

Rozsah prác : max. 124 hodín, tj. 992 € za celý predmet plnenia. 

4.2 

Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na 

úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa 

nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie. 

4.3 

Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu 

zmluvy v zmysle bodu 4.1. Faktúra bude splatná do 14 dní od jej odoslania objednávateľovi.  



 

 

 

5. Zodpovednosť, záruka 

5.1 

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy. 

5.2 

Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby, ktoré boli spôsobené použitím písomných podkladov 

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 

zistiť ich vadu, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

6. Záverečné ustanovenia 

6.1 

Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou. 

6.2 

Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva 

uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých 

touto zmenou. 

6.3 

Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa. 

6.4 

Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno 

vyhotovenie. 

V Košiciach dňa 24. 04. 2014 

 

 

              za objednávateľa        za zhotoviteľa 

    Mária Šipošová, riaditeľka                           PhDr. Eva Hajduchová, riaditeľka           



 

 

 


