Zmluva o dielo a Zmluva o obstaraní veci č. ....../2021
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ďalej uzatvorená
v zmysle § 733 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Telefón/fax:
Email:
Oprávnení konať
vo veciach zmluvy:

Stredoslovenské múzeum
Námestie SNP 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica
PhDr. Marcel Pecník
Príspevková organizácia
359 84 953
2021427133
Štátna pokladnica
7000395956/8180
SK7281800000007000395956
048/4125896
ssm@ssmuzeum.sk
PhDr. Marcel Pecník, riaditeľ Stredoslovenského múzea

Osoby oprávnené jednať
v realizačných veciach:
Mgr. Vladimíra Luptáková, vedecký tajomník
Telefón/ fax :
+421 940 511 496
Email:
(ďalej Objednávateľ, zriaďovateľ Objednávateľa a samostatne aj spolu iba „objednávateľ“ na strane
jednej)

a
Zhotoviteľ a Obstarávateľ:
........
Sídlo:
...
Štatutárny orgán:
...
Právna forma:
...
Zapísaný v:
...
IČO:
...
DIČ:
...
IČ DPH:
...
Bankové spojenie:
...
Číslo účtu:
...
Telefón/fax:
...
Email:
...
Oprávnení konať
vo veciach zmluvy:
...
(ďalej len „zhotoviteľ/obstarávateľ“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné
strany“).
Preambula
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Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejnej súťaže podľa § 281 a nasl. č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka, vyhlásenej a zverejnenej dňa ......... na webovom sídle objednávateľa na
predmet zákazky: „Zhotovenie atypických prvkov čalúneného, modulového sedačkového nábytku
a obstaranie stohovateľného nábytku podľa PD - Nová stála expozícia Stredoslovenského múzea v
Thurzovom dome na 2. a 3. NP“.
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov zriaďovateľa Banskobystrického
samosprávneho kraja.
Zhotoviteľ/ obstarávateľ vyhlasuje, že sa zoznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu
známe technické, kvalitatívne, kvantitatívne a iné podmienky realizácie tejto zmluvy, a že disponuje
technickým, materiálnym vybavením a personálnymi kapacitami, odbornými znalosťami,
oprávneniami, povoleniami, ktoré sú potrebné k riadnemu plneniu predmetu tejto zmluvy.
Zhotoviteľ/obstarávateľ vyhlasuje, že je oprávnený na vykonanie predmetu zmluvy tak, ako sa touto
zmluvou zaviazal a nie je na jeho strane žiadna zákonná alebo zmluvná prekážka, ktorá by znemožnila
výkon predmetu zmluvy tak, ako je uvedené v tejto zmluve.
Čl. I.
Predmet zmluvy
A.
1.1 Predmetom tejto zmluvy v časti A je:
a) zhotovenie atypických prvkov čalúneného, modulového sedačkového nábytku podľa PD
Miestnosť 2.05 –
4 ks - modulárne sedenie 750X750 mm, 3 ks - modulárne sedenie
600X600 mm + opierka 400X600 mm, 2 ks - modulárne sedenie 600X600 mm
Miestnosť 2.03 –
6 ks – modulárne sedenie 750X750 mm, 4 ks – modulárne sedenie
600X600 mm + opierka 400X600 mm, 3 ks – modulárne sedenie 600X600 mm
Miestnosť 2.02 –

3 ks – modulárne sedenie 600X600 mm

Miestnosť 3.04 5 ks - modulárne sedenie 750X750 mm, 5 ks - modulárne sedenie
600X600 mm + opierka 400X600 mm, 1 ks - modulárne sedenie 600X600 mm
Miestnosť 3.01 600X600 mm

2 ks - modulárne sedenie 750X750 mm, 3 ks - modulárne sedenie

b) výška sedenia od 350mm do 470mm, výška nôh cca 30mm
c) opierky sú samostatnými dielmi s možnosťou uchytenia o modulárne sedenie
d) dodanie na miesto určenia,
e) uskutočnenie montáže
a to podľa Projektovej dokumentácie „PD - Nová stála expozícia Stredoslovenského múzea v
Thurzovom dome na 2. a 3. NP“, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „dielo).
1.2.

Vlastnosti zhotoveného diela:
a) používanie vo vysokozáťažovej prevádzke a to vo verejných spoločenských priestoroch
múzea,
b) pohodlné čalúnené sedenie,
c) nosnosť do 150 kg,
d) odľahčená kostra pre ľahkú manipuláciu,
e) materiál umývateľný a ľahko udržiavateľný - umelá koža,
f) so zvýraznenou hranou šitia,
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g) spájanie modulov „krokodílmi spojmi“,
h) farba: prioritne biela, možné odtiene sivej, medená ako akcent,
i) nohy modulárneho sedenia: svetlé drevo.

B.
1.3.

Predmetom tejto zmluvy v časti B je:
a) obstaranie dizajnového stohovateľného nábytku – stoličiek a stolov pre workshopy
50 ks - stohovateľných stoličiek cca 470X500 mm,
4 ks -stohovateľné stoly cca 1600X800 mm,
f) dodanie na miesto určenia
a to podľa Projektovej dokumentácie „PD - Nová stála expozícia Stredoslovenského múzea v
Thurzovom dome na 2. a 3. NP“, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.
1.4.

Vlastnosti obstaraného dizajnového stohovateľného nábytku:
a) používanie vo vysokozáťažovej prevádzke a to vo verejných spoločenských priestoroch
múzea,
b) pohodlné sedenie (možné v čalúnenej verzii s umelou kožou, možné vo verzii s podrúčkami),
na minimálny čas prednášky v trvaní cca 1,5 hod.
c) nosnosť do 120 kg,
d) odľahčená konštrukcia z vysokopevného materiálu (možné vo verzii: drevo, oceľ, plast),
e) farba: biela
f) materiál umývateľný a ľahko udržiavateľný,
g) nohy vybavené bielymi plastovými koncovkami
a to podľa Projektovej dokumentácie „PD - Nová stála expozícia Stredoslovenského múzea v
Thurzovom dome na 2. a 3. NP“, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej len
spoločne pre Časť A. a Časť B. len „dielo).
1.3.
Zhotoviteľ/obstarávateľ vyhlasuje, že sa zoznámil s rozsahom a povahou diela a v súlade
s touto zmluvou sa zaväzuje riadne a včas dielo vyhotoviť, obstarať a dodať v prospech objednávateľa
a to všetko vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje
nebezpečenstvo v dohodnutom čase.
1.4.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi/obstarávateľovi za vyhotovenie a obstaranie
diela podľa tejto zmluvy dohodnutú cenu.
1.5.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si budú počas celého trvania zmluvy poskytovať potrebnú
súčinnosť, tak aby bol predmet zmluvy riadne, odborne a v dojednanom termíne vyhotovený.
Čl. II.
Čas, miesto a spôsob plnenia
2.1.
Zhotoviteľ/obstarávateľ diela sa zaväzuje vyrobiť, obstarať a dodať dielo v súlade podľa Čl. I.
časti A. a časti B. tejto zmluvy nasledovne:
a) začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy,
b) ukončenie: 3.12.2021.
2.2.
Miesto plnenia: Stredoslovenské múzeum - Thurzov dom, Námestie SNP č. 4, 974 01 Banská
Bystrica, 2. a 3. NP
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2.3.
Spôsob plnenia: zhotoviteľ/obstarávateľ vykoná všetky úkony podľa Čl. I., časti A. a časti B
tejto zmluvy a zmluvné strany spoločne protokolárne podpíšu odovzdanie diela.
2.4.

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ písomne protokolárne preberie dielo až po:
a) odstránení všetkých vád a nedorobkov, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela

b) a súčasne po odovzdaní kompletnej výrobcom a dodávateľom predpísanej dokumentácie,
certifikátov a osvedčení o akosti povrchového a výplňového materiálu, v slovenskom jazyku.
V prípade, že objednávateľ vyššie menované dokumenty zhotoviteľovi/obstarávateľovi nepredloží má
sa za to, že dielo má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu diela.
Čl. III.
Cena diela
A.
3.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. I tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške :
cena diela bez DPH :

........,- €

DPH 20% :

........,- €

Celková cena s DPH :

........,- €
B.

3.2. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. I tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške :
cena diela bez DPH :

........,- €

DPH 20% :

........,- €

Celková cena s DPH :

........,- €

3.3.
Cena diela podľa Čl. I. časti A. a v časti B. je dojednaná ako konečná a zahŕňa všetky náklady
zhotoviteľa/obstarávateľa, vrátane vyhotovenia, obstarania, dodania na miesto plnenia,
uskutočnenia montáže diela. Cena diela bude vyplatená jednorázovo po ukončení a odovzdaní diela
podľa tejto zmluvy.
3.3. Zhotoviteľ/obstarávateľ po písomnom protokolárnom odovzdaní diela podpísanom oboma
zmluvnými stranami vystaví objednávateľovi faktúru so splatnosťou 30 dní.
3.4.
Faktúra musí obsahovať minimálne náležitosti potrebné pre vyhotovenie daňového dokladu
podľa zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru
zhotoviteľovi/obstarávateľovi na prepracovanie, ak neobsahuje všetky náležitosti podľa tejto zmluvy.
Vrátením faktúry sa plynutie lehoty splatnosti prerušuje. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je kópia
protokolárneho odovzdania diela.
3.5. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vyfakturovanú cenu diela v dohodnutej lehote splatnosti na
bankový účet zhotoviteľa/obstarávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Za deň splnenia finančného
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záväzku sa považuje deň pripísania vyfakturovanej sumy na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto
zmluvy.
Čl. IV.
Podmienky vykonania diela
4.1.
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi/obstarávateľovi všetku potrebnú súčinnosť
najmä:
a) dodať všetky potrebné podklady podľa Čl. I. v časti A. a v časti B tejto zmluvy ku dňu
podpisu tejto zmluvy,
b) poskytnúť zhotoviteľovi/obstarávateľovi zrozumiteľnú a kvalifikovanú odpoveď na
akýkoľvek dopyt zhotoviteľa, ktorým žiada objednávateľa o vysvetlenie, pokyn alebo inštrukciu
ohľadom vykonania diela a to formou emailovej správy uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné
strany sa za týmto účelom dohodli na lehote odpovede do 2 pracovných dní.
4.2.
Zhotoviteľ/obstarávateľ je povinný pred zadaním diela do výroby podľa Čl. I. časti A. tejto
zmluvy predložiť objednávateľovi na posúdenie vzorky povrchového materiálu vo všetkých
požadovaných farebných odtieňoch, vzorky použitého materiálu na konštrukciu a výplň.
Zhotoviteľ/obstarávateľ je povinný pred zadaním diela do výroby predložiť certifikáty alebo
osvedčenia o akosti výplňového a povrchového materiálnu na výrobu sedačiek. Objednávateľ je
povinný písomne odsúhlasiť všetky podklady poskytnuté zhotoviteľom/obstarávateľom a to do 5
pracovných dní odo dňa ich preukázateľného doručenia.
4.3.
Zhotoviteľ/obstarávateľ je povinný pred obstaraním diela podľa Čl. I. časti B. tejto zmluvy
predložiť objednávateľovi na posúdenie návrhy obstarávaných stohovateľných stolov a stoličiek.
Zhotoviteľ/obstarávateľ je zároveň povinný predložiť certifikáty alebo osvedčenia o akosti
výplňového a povrchového materiálu stohovateľných stolov a stoličiek. Objednávateľ je povinný
písomne odsúhlasiť všetky podklady poskytnuté zhotoviteľom/obstarávateľom a to do 5 pracovných
dní odo dňa ich preukázateľného doručenia.
4.4.
Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ/obstarávateľ dielo vykonal aj s inými poverenými
osobami, ktoré nie sú pracovníkmi zhotoviteľa. Zoznam subdodávateľov bude súčasne povinnou
neoddeliteľnou prílohou č. 2 tejto zmluvy.
4.5. Zmluvné strany sa dohodli, že na písomné požiadanie objednávateľa podá
zhotoviteľ/obstarávateľ informáciu o stave vyhotovenia a obstarania diela podľa Čl. I., časti A. a časti
B. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa za týmto účelom dohodli na lehote odpovede do 2 pracovných dní.
4.6.
V prípade, že objednávateľ zistí rozpor podľa Čl. I., časti A. a časti B. tejto zmluvy, je
oprávnený požadovať, aby zhotoviteľ/obstarávateľ odstránil nedostatky vzniknuté neodbornou
realizáciou diela, obstaraním diela a plnenie celého diela vykonával riadnym a odborným spôsobom.
4.7.
Zhotoviteľ/obstarávateľ sa ďalej zaväzuje použiť pre realizáciu diela len materiály a postupy
vhodné pre dané dielo a následne hodnoverným spôsobom preukázať objednávateľovi potrebné
vlastnosti výrobkov použitých na realizáciu diela a vlastnosti diela v rozsahu podľa zákona č. 56/2018
Z.Z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu v znení neskorších
predpisov.
4.8.
Zhotoviteľ/obstarávateľ je povinný pri dodaní diela na miesto určenia, uskutočnení montáže,
odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak
neurobí ani v dodatočnej lehote určenej objednávateľom, vykoná ich objednávateľ na náklady
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zhotoviteľa/obstarávateľa. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí
zhotoviteľ/obstarávateľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb.
Za pracovníkov zhotoviteľa/obstarávateľa sa na účely tejto zmluvy považujú i tretie osoby, ktoré nie
sú zamestnancami zhotoviteľa/obstarávateľ a tento ich použije na realizáciu diela.
Zhotoviteľ/obstarávateľ môže na účely tejto zmluvy nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú
kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v
primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými
pracovnými prostriedkami.
4.9.
Za škody spôsobené počas realizácie diela podľa tejto zmluvy až do písomného
protokolárneho odovzdania diela podľa Čl. II. tejto zmluvy zodpovedá zhotoviteľ/obstarávateľ.
Vlastnícke práva k dielu a zodpovednosť za škody prechádzajú na objednávateľa až dňom písomného
protokolárneho odovzdania diela.
4.10. Zhotoviteľ/obstarávateľ sa zaväzuje oboznámiť objednávateľa pred písomným protokolárnym
odovzdaním diela s jeho obsluhou a nutnou údržbou.
Čl. V.
Záruka
5.1.
Zhotoviteľ/obstarávateľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené a obstarané a to podľa Čl. I.,
časti A. a časti B. tejto zmluvy na základe rozpočtu (oceneného výkazu výmer) a má v dobre
písomného protokolárneho prevzatia objednávateľom a taktiež počas stanovenej záručnej doby
zmluvne dohodnuté vlastnosti, zodpovedá technickým normám a všeobecne záväzným predpisom
SR.
5.2.
Zhotoviteľ/obstarávateľ poskytuje objednávateľovi na dielo podľa Čl.I. časti A. záruku
minimálne po dobu 48 mesiacov a podľa Čl.I. časti B. záruku minimálne po dobu 24 mesiacov.
Záručná doba začína plynúť odo dňa písomného protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.
5.3.
Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť a na vady diela zhotoviteľa/obstarávateľa
písomne upozorniť bezodkladne po zistení vád. Zhotoviteľ/obstarávateľ je povinný počas záručnej
doby na písomné vyzvanie zhotoviteľa/obstarávateľa do 5 dní odo dňa doručenia reklamácie posúdiť
v mieste plnenia vady diela a navrhnúť objednávateľovi ďalší postup a určiť termín realizácie
odstránenia vád diela.
5.4.
V prípade, ak sa zhotoviteľ/obstarávateľ do 5 dní nedostaví na miesto plnenia pre zistenie
reklamovaných vád diela, je objednávateľ oprávnený konzultovať odstránenie reklamovaných vád
prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa/obstarávateľa, čím nie je dotknutá záruka na
dielo poskytnutá zhotoviteľom/obstarávateľ.
5.5.
V prípade, ak zhotoviteľ/obstarávateľ tieto vady z reklamácie neodstráni v lehote podľa
písomnej dohody oboch zmluvných strán, je objednávateľ oprávnený odstrániť ich prostredníctvom
tretej osoby na náklady zhotoviteľa/obstarávateľa, čím nie je dotknutá záruka na dielo poskytnutá
zhotoviteľom.
5.6.
Zhotoviteľ/obstarávateľ je povinný pred odstraňovaním vád reklamovaných objednávateľom
písomne upozorniť na deň a hodinu nástupu prác a objednávateľ je povinný umožniť prístup
k reklamovanej časti diela. Vada sa považuje za odstránenú okamihom písomného protokolárneho
prevzatia prác objednávateľom.
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5.7. Plynutie záručnej doby na reklamovanú dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva
objednávateľa na reklamáciu. V prípade vadnej časti poskytuje zhotoviteľ/obstarávateľ
objednávateľovi na vymenenú časť diela novú záruku v trvaní podľa ods.5.2. tohto článku.
Čl. VI.
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
6.1.
V prípade, že zhotoviteľ/obstarávateľ nedokončí alebo neobstará a nedodá dielo podľa Čl. I.,
časti A. a časti B. tejto zmluvy riadne a včas je objednávateľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo
výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania po uplynutí doby plnenie dohodnutej v
tejto zmluve.
6.2.
V prípade, že zhotovené dielo bude mať vady, na ktoré objednávateľ
zhotoviteľa/obstarávateľa upozorní podľa Čl. V., ods. 5.3. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený
uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania po uplynutí
lehoty na odstránenie vád diela.
6.3.
Objednávateľ zmluvnú pokutu podľa ods. 6.1. a 6.2. tejto zmluvy neuplatní v prípadoch
charakterizovaných ako vyššia moc. Pre účely tejto zmluvy sa vyššou mocou rozumie každá vonkajšia
udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli
predvídať a ovplyvniť pri podpisovaní tejto zmluvy o dielo a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo
celého zmluvného diela, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod. V prípade, že by vyššia moc
spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov o viac ako 30 kalendárnych dní, zmluvné strany sa
dohodnú na iných opatreniach, prípadne na iných postupoch týkajúcich sa ďalšej realizácie zmluvy. O
dobu prerušenia prác na diele, o dobu nutnú na obstaranie tovarov na opravu diela a na vykonanie
opravy diela poškodeného vyššou mocou sa posúva termín ukončenia diela, ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak.
6.4.
V prípade vyššej moci nie je zmluvná strana, ktorej sa vyššia moc priamo týka, v omeškaní s
plnením záväzku vyššou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a oprávnená strana nemá nárok na
prípadnú zmluvnú pokutu spojenú s omeškaním takejto povinnosti, a to počas trvania vyššej moci, až
do doby nevyhnutnej na nápravu následkov spôsobených vyššou mocou. Pri nesplnení zmluvnej
povinnosti dotknutej vyššou mocou, ktorá spôsobí omeškanie druhej zmluvnej strany, táto taktiež nie
je v omeškaní.
6.5.
V prípade, že objednávateľ nezaplatí v lehote splatnosti fakturovanú sumu, berie na vedomie,
že zhotoviteľ/obstarávateľ je oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z celkovej ceny
diela za každý deň omeškania po uplynutí doby plnenie dohodnutej v tejto zmluve.
6.6.
Zmluvné strany sú povinné uhradiť zmluvnú pokutu za porušenie zmluvných povinností na
základe preukázateľne písomne doručenej výzvy druhej zmluvnej strany a to v lehote 30 dní.
6.7.
Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmluvné pokuty na základe tejto zmluvy sa môžu
navzájom kumulovať.
Čl. VII.
Odstúpenie od zmluvy
7.1.
Táto zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností zmluvných strán.
Podstatné porušenie zmluvných ustanovení má za následok, že zmluvné strany môžu využiť právo
odstúpenia od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
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7.2.
Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť pred úplným splnením všetkých vzájomných
povinností preukázateľne doručeným písomným odstúpením druhej zmluvnej strane.
7.3.
Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia tejto
zmluvy, v nasledovných prípadoch:
a) zhotoviteľ/obstarávateľ bez podstatného dôvodu nezačne práce na diele v zmluvne
dohodnutom termíne alebo bezdôvodne preruší práce na diele na viac ako 20 pracovných dní,
b) zhotoviteľ/obstarávateľ nepredloží objednávateľovi vzorky a návrhy diela podľa Čl. 4, ods.
4.2 a 4.3 tejto zmluvy pred zadaním diela do výroby alebo pred obstaraním diela a to do dvoch
pracovných dní po tom ako ho na túto skutočnosť objednávateľ písomne upozorní,
c) vykonáva plnenie diela v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a všeobecne
záväznými právnymi predpismi,
d) koná pri plnení zmluvy spôsobom, pri ktorom objednávateľovi hrozí alebo vzniká škoda,
e) ak napriek písomnému upozorneniu objednávateľa pokračuje vo vadnom plnení,
f) ak je voči nemu vedené konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného
konania alebo bol návrh na začatie konkurzného konania zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku
alebo ak zhotoviteľ/obstarávateľ vstúpil do likvidácie,
g) ak v čase uzavretia tejto zmluvy existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa/obstarávateľa
pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32, ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní,
h) ak zhotoviteľ/obstarávateľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa
prevedie akýkoľvek záväzok alebo pohľadávku zo zmluvy na tretiu osobu.
7.4.
Zhotoviteľ/obstarávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia
tejto zmluvy, v prípadoch ak objednávateľ:
a) nesplní svoje zmluvné povinnosti a a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie diela a to po
poskytnutí primeranej lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 dní,
b) je v omeškaní s úhradou fakturovanej sumy o viac ako 30 dní.
7.5.
Právo na náhradu škody zostáva zachované aj po odstúpení od zmluvy. Odstúpenie od
zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty
7.6.
Po zániku zmluvy z dôvodu odstúpenia od zmluvy odovzdá zhotoviteľ/obstarávateľ
objednávateľovi dielo podľa Čl. I., časti A. a časti B. tejto zmluvy v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia
nachádza, spoločne so všetkými certifikátmi, záručnými listami a pod. V takomto prípade
objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi/obstarávateľ za uskutočnené práce a dodávky na diele. Podkladom
pre plnenie bude zhotoviteľom/obstarávateľom vystavený daňový doklad, ktorý je splatný do 60
kalendárnych dní po dni písomného protokolárneho odovzdania diela podľa tohto článku a doručení
faktúry objednávateľovi.
Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia
9.1.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do písomného protokolárneho odovzdania diela
zhotoviteľom.
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9.2.
Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky
a ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
9.3.
Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy sa uskutočnia vo forme písomných dokladov na základe
súhlasného prejavu oprávnených zástupcov zmluvných strán.
9.4.
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane dve
vyhotovenia.
9.5.
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu so
všetkými jej ustanoveniami ju vlastnoručne podpisujú.
9.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Banskobystrického samosprávneho
kraja.

V Banskej Bystrici,dňa ..............

V Banskej Bystrici, dňa ................

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

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

PhDr. Marcel Pecník

.....

riaditeľ Stredoslovenského
múzea
Prílohy:
1. PD - Nová stála expozícia Stredoslovenského múzea v Thurzovom dome na 2. a 3. NP
2. Zoznam subdodávateľov
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