
ZMLUVA O DIELO  

č. 192/06/2021/SCKSK 

 

Dodanie a montáž, vrátane kalibrácie, prechodových  bezkontaktných teplomerov  

uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako 

„Obchodný zákonník“) 

(ďalej ako „zmluva“) 

 

medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ:                Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo podľa zriaďovacej listiny:              Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa:               Ostrovského 1, 040 01 Košice 

osoba konajúca v mene organizácie: doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA, generálny riaditeľ 

osoba oprávnená rokovať 

vo veciach realizačných: Bc. Peter Hudák, referent BOZP a PO 

IČO:  35 555 777 

DIČ:     202 177 2544 

IČ DPH:     SK 2021772544 

bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN:     SK68 8180 0000 0070 0040 9705 

Swift/BIC:    SPSRSKBA  

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym 

krajom 

kontakt:    tel.: 055/78 60 013, e-mail: sekretariat@scksk.sk 

web stránka pre zverejnenie zmluvy:  www.scksk.sk  

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

 

a 

 

 

Dodávateľ:    United Corp, s.r.o. 

sídlo:     Pri jazdiarni 1, 040 01 Košice 

osoba konajúca v mene spoločnosti: Ing. Richard Reday, konateľ 

IČO:     36 597 601 

DIČ:     202 205 5662 

IČ DPH:    SK2022055662 

bankové spojenie:    

IBAN:     SK47 0900 0000 0051 6291 1360 

Swift/BIC:    GIBASKBX 

právna forma:    spoločnosť s ručením obmedzeným, 

     zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, 

     oddiel: Sro, vložka č.: 17064/V 

kontakt:    tel.: 0901 772 201, e-mail: reday@unitedcorp.sk 

(ďalej ako „dodávateľ“) 
(objednávateľ a dodávateľa ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scksk.sk/
mailto:reday@unitedcorp.sk


PREAMBULA 

Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom: Dodanie  a montáž, 

vrátane kalibrácie, prechodových  bezkontaktných teplomerov. Úspešnou ponukou na výzvu 

objednávateľa bola ponuka dodávateľa.  

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom úpravy vzájomných práv a povinností pri 

realizácii plnenia spočívajúceho v dodaní a montáži prechodových bezkontaktných teplomerov  

(ďalej aj len ako „predmet zmluvy“). 

2. Dodávateľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve 

zrealizuje na svoje náklady, nebezpečenstvo, s vybavením ktoré si na tento účel zabezpečí v 

dohodnutom mieste, v dohodnutom čase a dohodnutom rozsahu dielo špecifikované v tejto 

zmluve a odovzdá ho objednávateľovi, ktorý sa zaväzuje dielo vykonané riadne a včas prevziať 

a zaplatiť zaň dojednanú cenu podľa tejto zmluvy. 

3. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie dodanie bezkontaktných prechodových teplomerov 

v súlade s technickou a cenovou špecifikáciou uvedenou v Prílohe č. 1 – Technická a cenová 

špecifikácia predmetu zákazky (ďalej ako „Príloha č. 1“), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy a opisom predmetu zákazky a vykonanie s tým súvisiacej montáže a kalibrácie, všetko 

v kvalite vyhovujúcej STN, STN EN a právnym predpisom platným v SR, v zmysle výzvy 

a podľa cenovej ponuky dodávateľa (ďalej aj len ako „dielo“ alebo „predmet plnenia“). 

4. Dodávateľ sa zaväzuje v rámci plnenia tejto Zmluvy dodať výhradne nový nepoužitý tovar 

a montáž vykonať s odbornou starostlivosťou. Dodávateľ prehlasuje, že predmet plnenia podľa 

tejto zmluvy, nie je zaťažený právami tretích osôb. Porušenie týchto povinností sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvy. 

 

Článok II. 

Cena 

 

1. Cena predmetu plnenia podľa tejto zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č, 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon NS SR č, 18/1996 Z. z. o cenách, na základe výzvy a predloženej ponuky, ako cena 

maximálna. Celková cenová kalkulácia za tovar s príslušenstvom vrátane montáže a kalibrácie 

tvoriaci predmet plnenia podľa tejto zmluvy je uvedená v bode 3 tohto článku.  

2. Dodávateľ prehlasuje, že v cene sú započítané všetky náklady akokoľvek súvisiace s plnením podľa 

tejto zmluvy vrátane všetkých prepravných, montážnych, mzdových a akýchkoľvek iných 

nákladov spojených s plnením predmetu tejto zmluvy. Akékoľvek náklady, ktorá dodávateľ do 

ceny nezahrnul sa zaväzuje znášať na vlastné nebezpečenstvo. Cena podľa tejto zmluvy je 

maximálna a záväzné a zmena nie je prípustná, okrem zmeny zákonnej sadzby DPH. 

3. Cena za predmet plnenia podľa tejto zmluvy je: 

 

Položka Celková cena 

v EUR bez DPH 

20 % DPH 

V EUR 

Celková cena 

v EUR s DPH 

Dodanie a montáž, vrátane 

kalibrácie, prechodových  

bezkontaktných teplomerov 

11 018,00 2 203,60 13 221,60 

 

4. K cene bude dodávateľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie. 

5. V prípade, ak dodávateľ ku dňu predloženia ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení 

zmluvy sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH. 

 

 

 



Článok III. 

Všeobecné dodacie podmienky a miesto plnenia 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že predmet plnenia vykoná v zmysle tejto zmluvy a jej príloh riadne, včas, 

bez akýchkoľvek vád alebo tiarch v množstve a kvalite a že predmet plnenia v čase dodania a jeho 

montáže, ako aj počas stanovenej záručnej doby bude mať vlastnosti stanovené technickými 

parametrami a bude spôsobilý na riadne užívanie. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dielo, t. j. dodať v zmluve a jej prílohe špecifikovaný tovar, 

vykonať s tým spojenú montáž vrátane kalibrácie v lehote 60 (šesťdesiat) pracovných dní odo 

dňa nadobudnutia  účinnosti zmluvy. 

3. Dodávateľ pri odovzdaní diela odovzdá objednávateľovi spolu s tovarom pri jeho montáži dodací 

list, záručné listy, technické listy, všetku dokumentáciu súvisiacu s predmetom plnenia v podobe 

návodov na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku. 

4. Dodávateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi existenciu dôvodov, ktoré 

bránia alebo sťažujú plnenie tejto zmluvy, a ktorých následkom bude jeho omeškanie. 

5. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nespĺňa požiadavky 

stanovené touto zmluvou a jej prílohou, najmä, ak nie je úplné, funkčné, prípadne v rozpore so 

špecifikáciou deklarovanou dodávateľom a požadovanou objednávateľom. O odmietnutí a dôvode 

odmietnutia predmetu tejto zmluvy bude vyhotovený písomný záznam podpísaný oboma 

zmluvnými stranami. 

6. Miestom plnenia podľa tejto zmluvy sú sídla organizačných útvarov objednávateľa uvedené 

v prílohe č.2 tejto zmluvy. 

7. Dodávateľ berie na vedomie a súhlasí, že do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy objednávateľ a to na emailovú adresu dodávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy oznámi 

zoznam oprávnených osôb na podpísanie potvrdenia o dodaní a vykonaní montáže v jednotlivých 

priestoroch objednávateľa podľa bodu 6 tohto článku zmluvy. Pre odstránenie akýchkoľvek 

pochybností sa zmluvné strany dohodli, že podpis potvrdenia podľa predošlej vety nie je 

protokolom o prevzatí diela podľa tejto zmluvy pre ktorý protokol platia ustanovenia článku IV 

tejto zmluvy. 

8. Dodávateľ súčasne prehlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy vykonal obhliadku všetkých 

priestorov objednávateľa a nezistil žiadnu prekážku brániacu riadnemu plneniu predmetu tejto 

zmluvy. 

9. Pri realizácii predmetu tejto zmluvy v časti týkajúcej sa inštalácie a kalibrácie sa dodávateľ 

zaväzuje zabezpečiť ich výkon v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

10. Dodávateľ sa zaväzuje, že presný termín plnenia podľa tejto zmluvy oznámi minimálne 2 pracovné 

dni vopred osobe objednávateľa zodpovednej za realizačné veci uvedenej v záhlaví tejto zmluvy. 

 

Článok IV. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

 

1. Riadne a včas zhotovené dielo, vrátane vykonania montáže a kalibrácie a všetkých skúšok 

dohodnutých zmluvnými stranami alebo vyžadovaných príslušnými technickými a inými právnymi 

predpismi, je objednávateľ povinný prevziať. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v cene 

dojednanej podľa tejto zmluvy je zahrnutá aj skúška funkčnosti vrátane poučenia o potrebnej 

údržbe a iných okolnostiach tak, aby predmet plnenia bol spôsobilý plniť dohodnutý účel. 

2. K odovzdaniu zrealizovaného diela zhotoviteľ pripraví všetky doklady, atesty, certifikáty  

a výsledky všetkých skúšok dohodnutých zmluvnými stranami. Podmienkou odovzdania 

a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných príslušnými právnymi 

predpismi a dohodnutých zmluvnými stranami, ktorých vykonanie je súčasťou ceny podľa tejto 

zmluvy. Protokoly o výsledku skúšok a doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela pripraví a 

predloží dodávateľ najneskôr v deň odovzdania a prevzatia diela. V prípade chýbajúcich, alebo 

neúplných, prípadne inak nevyhovujúcich dokladov je objednávateľ oprávnený dielo neprevziať. 

3. Preberacie konanie po riadnom vykonaní diela podľa zmluvy prebehne na základe výzvy 

dodávateľa. Deň určený vo výzve nesmie nastať skôr ako dva pracovné dni po doručení výzvy 

objednávateľovi, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnú inak. Pokiaľ sa objednávateľ nemôže 



zúčastniť preberacieho konania v deň navrhnutý dodávateľom, oznámi to dodávateľovi. Dodávateľ 

následne po dohode s objednávateľom určí náhradný termín preberacieho konania, ktorý je pre 

zmluvné strany záväzný.  

4. Odovzdanie a prevzatie diela ako celku sa uskutoční v preberacom konaní v rámci ktorého 

dodávateľ predloží všetky doklady dohodnuté zmluvnými stranami podľa tejto zmluvy spoločne 

s potvrdeniami o dodaní a vykonaní montáže zo všetkých miest plnenia podľa článku III bodu 6 a 

7 tejto zmluvy. O výsledku preberacieho konania sa vyhotoví protokol o odovzdaní a prevzatí diela.  

5. Preberacie konanie je ukončené podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela 

objednávateľom a zhotoviteľom s tým, že dielo sa považuje za odovzdané ku dňu podpísania 

protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.  

6. Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať vtedy, ak je vykonané s vadami. V prípade, ak by na 

základe potvrdení o montáži bola konštatovaná akákoľvek vada dielo nie je vykonané riadne. 

 

Článok V. 

Platobné podmienky a fakturácia 

 

1. Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy. 

2. Podkladom pre úhradu ceny podľa článku II tejto zmluvy bude faktúra vyhotovená dodávateľom. 

Faktúru za predmet zmluvy je dodávateľ oprávnený vystaviť až po ukončení diela ako celku, t.j. po 

plnení v zmysle tejto zmluvy na všetkých miestach uvedených v článku III. bode 6 tejto Zmluvy a 

prevzatí diela objednávateľom bez vád. Prílohou faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela 

potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.  

3. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a tieto údaje: 

- označenie zákazky, 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo, 

- číslo zmluvy, číslo faktúry, 

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

- miesto dodania, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má platiť, 

- fakturovanú sumu bez DPH, aj celkom s DPH. 

4. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, prípadne ďalšie 

náležitosti podľa príslušných účtovných a daňových predpisov, je objednávateľ oprávnený vrátiť 

ju dodávateľovi do troch pracovných dní na doplnenie a dodávateľ je povinný ju doplniť. V takom 

prípade nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu sídla objednávateľa uvedenú 

v záhlaví zmluvy. 

 

Článok VI. 

Porušenie zmluvných povinností a jeho následky, zánik zmluvy 

 

1. V prípade omeškania dodávateľa týkajúceho sa riadneho vykonania diela podľa tejto zmluvy alebo 

v prípade omeškania dodávateľa so splnením akejkoľvek povinnosti podľa tejto zmluvy uhradí 

dodávateľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z celkovej ceny diela za každý začatý 

deň omeškania. 

2. Ak dodávateľ nezačne s odstraňovaním vád a/alebo neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa 

článku III bodu 5 zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 150 EUR 

(slovom: stopäťdesiat eur) za každú jednotlivú vadu a každý a to aj začatý deň omeškania. 

3. V prípade zistenia nesúladu objednávateľom požadovaných a dodávateľom deklarovaných 

vlastností diela so skutočnosťou,  je dodávateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 10% z celkovej ceny diela a odstrániť vzniknutý nesúlad v lehote určenej 

objednávateľom. Ak dodávateľ tento nesúlad neodstráni najneskôr v uvedenej lehote, má 

objednávateľ právo odstrániť tento nesúlad sám alebo ho nechať odstrániť treťou osobou. Takto 

vzniknuté náklady objednávateľa hradí dodávateľ. 



4. Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody a to aj vo výške 

prevyšujúcej výšku zmluvnej pokuty.  

5. Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy je vždy splatná v lehote štrnástich 

(14) dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie zhotoviteľovi. Právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 

podľa tejto zmluvy vznikne len za podmienky, že objednávateľ písomne vyzve dodávateľa na 

zaplatenie zmluvnej pokuty. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju 

peňažnú pohľadávku (t.j. aj nesplatnú) voči dodávateľovi, vzniknutú na základe tejto zmluvy alebo 

v súvislosti s ňou proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke zhotoviteľa.  

7. Táto zmluva zaniká: 

a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 

b) zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu, 

c) písomným odstúpením od zmluvy v prípadoch podľa tejto zmluvy, 

8. Odstúpením od zmluvy, zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej 

zmluvnej strane. Objednávateľ je od zmluvy oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak by došlo po 

porušení povinnosti zakladajúcej toto právo k jej splneniu dodávateľom a podaniu správy o tejto 

skutočnosti. 

9. Zmluvné strany považujú porušenie zmluvy za podstatné v týchto prípadoch: 

a) nedodržanie termínu plnenia podľa tejto zmluvy, 

b) nesplnenie technickej špecifikácie/kvality predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a 

prílohy č. 1. 

c) nedodržanie zmluvných jednotkových cien podľa čl. II tejto dohody, 

d) prípady uvedené v tejto zmluve. 

10. V prípade porušenia zmluvných povinností, ktoré zmluvné strany neoznačili ako podstatné, platia 

pre odstúpenie od zmluvy príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

 

Článok VII. 

Záručná doba – zodpovednosť za vady 

 

1. Dodávateľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy že má 

v čase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prílohách. Dodávateľ zodpovedá za to, 

že tieto vlastnosti bude mať dielo počas záručnej doby (záruka za akosť). 

2. Dielo má vady, ak nezodpovedá špecifikácií uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy, resp. ďalším 

podmienkam uvedeným v tejto zmluve.  

3. V prípade, ak bude objednávateľ požadovať odstránenie vád, zaväzuje sa tieto vady zhotoviteľ 

odstrániť na vlastné náklady. 

4. Objednávateľ je povinný vady zistené po odovzdaní diela alebo ktorejkoľvek jeho časti 

bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi. Dodávateľ sa však zaväzuje bez námietok a bezplatne 

odstrániť všetky vady oznámené objednávateľom a to bez ohľadu na to, či tieto vady oznámil 

objednávateľ bezodkladne po ich zistení alebo bezodkladne po tom, čo ich mohol zistiť pri 

vynaložení odbornej starostlivosti. Súčasne sa zmluvné strany dohodli na tom, že v prípade vady 

oznámenej objednávateľom podľa tohto bodu je právom objednávateľa zvoliť ktorýkoľvek nárok 

z vád podľa ustanovenia § 436 Obchodného Zákonníka, pričom právo voľby mu ostáva zachované 

bez ohľadu na to, či voľbu nároku vykoná spoločne s oznámením vady alebo kedykoľvek neskôr. 

Zmluvné strany sa súčasne dohodli na tom, že čas oznámenia vád nemá vplyv na možnosť 

objednávateľa od tejto dohody odstúpiť. 

5. Dodávateľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr však do 5 (piatich) dní po 

jej obdržaní a písomne uviesť stanovisko k oznámeniu o vadách v zmysle tohto článku zmluvy. 

V prípade uznania vady oznámenej objednávateľom sa dodávateľ súčasne zaväzuje navrhnúť 

termín odstránenia vady v závislosti od zvoleného nároku objednávateľom, prípadne ak voľba 

nároku objednávateľom nebola urobená spoločne s oznámením podľa bodu 4 tohto článku a ani do 

uplynutia lehoty na vyjadrenie sa dodávateľa, zaväzuje sa dodávateľ vyzvať objednávateľa na 

voľbu nároku. V prípade, ak bude objednávateľ požadovať odstránenie vady a zmluvné strany sa 

na termíne odstránenia nedohodnú je oprávnený určiť lehotu primeranú povahe vady jednostranne 

objednávateľ, s čím zhotoviteľ bezvýhradne súhlasí. 



6. V prípade, že dodávateľ reklamované vady neodstráni v dohodnutej lehote alebo lehote určenej 

objednávateľom podľa bodu 5 tohto článku zmluvy, alebo oznámi, že vady neodstráni má 

objednávateľ právo dať vady odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa, požadovať zľavu z ceny 

alebo od zmluvy odstúpiť.  

7. Dodávateľ zodpovedá aj za vady a nedostatky vzniknuté po odovzdaní a to v trvaní 3 rokov odo 

dňa odovzdania podľa tejto zmluvy.  

8. Dodávateľ je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, 

dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy STN EN, STN a povinnosti vyplývajúce 

z tejto zmluvy.  

9. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u zhotoviteľa v záručnej dobe. 

10. Vady zhotoveného diela uplatnené v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný odstrániť bezplatne.  

11. O odstránení reklamovaných porúch a vád bude spísaný protokol, ktorý bude podpísaný 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán.  

12. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovaných vád a porúch v lehote podľa 

dohody alebo podľa zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstráni v lehote podľa zmluvy 

alebo dohody zmluvných strán a objednávateľ zabezpečí odstránenie vád prostredníctvom tretej 

osoby na náklady zhotoviteľa, bude o tejto skutočnosti zhotoviteľa bezodkladne písomne 

informovať. 

13. Ak má dielo alebo jeho časť také vážne vady, pre ktoré nie je možné dielo prevziať, musí 

objednávateľ tieto vady uviesť v protokole o odovzdaní a prevzatí diela s odôvodnením, prečo 

dielo odmieta prevziať. Všetky vady je dodávateľ povinný odstrániť v dobe stanovenej v protokole 

o odovzdaní a prevzatí diela a v prípade vád a nedorobkov, ktoré sa prejavia až po odovzdaní diela 

v záručnej dobe.  

 

Článok VIII. 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto 

zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo elektronicky. Písomnosťou 

obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä odstúpenie od 

zmluvy a výzvy na plnenie si povinností z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že ich 

vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zo 

zmluvy nevyplýva inak. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia o zmene kontaktnej 

adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví zmluvy. 

2. Pri doručení prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručenú dňom jej doručenia na adresu 

podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, 

v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo deň 

vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky 

nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za 

doručenú tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať. 

 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v platnom znení. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú podľa 

príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných 

právnych predpisov SR. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe predchádzajúcej 

dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov. Akékoľvek dodatky k 

zmluve musia byť v súlade s ust. § 18 a ďalšími ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov. 



4. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 

previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre každú zmluvnú 

stranu.  

6. Prílohy: Príloha č. 1 – Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky. 

              Príloha č. 2 – Miesta dodania a montáže 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviaže svojich zamestnancov a všetky ďalšie osoby na 

jeho strane, ktoré sú v rámci plnenia zmluvy u neho alebo u objednávateľa oboznámia s osobnými 

údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je 

zhotoviteľ povinný na výzvu objednávateľa kedykoľvek hodnoverne preukázať. 

8. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, 

neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť 

alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere 

rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným 

ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu ktoré je 

nahradzované, pričom účel a zmysel tejto zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto 

dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie 

neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú ustanovenia slovenských 

právnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety. 

9. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po 

prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

Za objednávateľa:      Za dodávateľa: 

 

 

V Košiciach, dňa: 9.6.2021     V Košiciach, dňa: 7.6.2021 

 

 

 

 

____________________________________               ____________________________ 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja   United Corp, s.r.o. 

doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA, generálny riaditeľ  Ing. Richard Reday, konateľ  

 

 

 

 

 

 

 

 



Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky Príloha č. 1

Názov zákazky: Dodanie a montáž, vrátane kalibrácie, prechodových  bezkontaktných teplomerov

P. č. Popis
Obchodný názov (obchodná 

značka popr. typ, výrobca)

Merná 

jednotka
Množstvo

Jednot. cena v € 

bez DPH

Celková cena

v € bez DPH
a b c = a*b

1.
Dodanie a montáž, vrátane kalibrácie, 

prechodových bezkontaktných teplomerov
United Corp, s.r.o. UC teplomer ks 14 787,00 11 018,00

11 018,00

2 203,60

13 221,60

V Košiciach, dňa: 15.05.2021

______________________________________

United Corp, s.r.o.

Ing. Richard Reday, konateľ

Legenda:

údaje vyplní  dodávateľ

kritérium na vyhodnotenie ponúk

Cena spolu v € bez DPH: 

20 % DPH: 

Cena spolu v € s DPH:
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- Stredisko Spišská Nová Ves - Tepličská cesta 9,  052 01 Spišská Nová Ves 

- Cestmajsterstvo Mníšek nad Hnilcom - Mníšek nad Hnilcom 220, 055 64 

- Stredisko Michalovce - Lastomírska 6,  071 01 Michalovce 

- Cestmajsterstvo Veľké Kapušany - Hadabuda 21, 079 01 Veľké Kapušany 

- Stredisko Rožňava - Betliarska 9,  048 01 Rožňava 

- Stredisko Moldava nad Bodvou - Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava nad Bodvou 

- Cestmajsterstvo Čaňa - Živičná 7, 044 14 

- Cestmajsterstvo Sobrance - Kúpeľská 63,  073 01 Sobrance 

- Stredisko Trebišov - Ruskovská 3,  075 01 Trebišov 

- Cestmajsterstvo Kráľovský Chlmec - Kapušanská 65, 077 01  Kráľovský Chlmec 

- Cestmajsterstvo Košický Klečenov 9026, 044 45 K. Klečenov 

- Cestmajsterstvo Krompachy ( umiestnenie je možné na chodbe vedúcej do šatne, snímač sa 

nachádza v studenej garáži) 

- Stredisko zimnej údržby Dobšiná a Štítnik  

 

tel:+421905201
tel:+421607101
tel:+4212107901
tel:+4216307301
tel:+421307501

