Zmluva o dielo þ. 06/12/ZC
uzatvorenej podĐa § 536 a nasl. zákona þ. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ćalej len ZoD)

I.
ZMLUVNÉ STRANY

ObjednávateĐ:
SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o.
sídlo : Francisciho 818, 980 61 Tisovec
v zastúpení : Ing. Štefan Bálint – konateĐ
JUDr. Mário Keleti - konateĐ
IýO: 36679038
Bankové spojenie : SLSP, a.s., Tisovec
ý. úþtu : 0381841347/0900
Zápis v OR Okresného súdu Banská Bystrica, vložka þ. 12099/S, oddiel Sro
( ćalej len ,,objednávateĐ“)

ZhotoviteĐ:
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.
sídlo: Skladová 2, 917 01 Trnava
v zastúpení: Emil Izakoviþ, konateĐ
IýO: 36 226 904
DIý: 2020163442
Iý DPH: SK2020163442
Bankové spojenie: VÚB a.s., poboþka Trnava
ýíslo úþtu: 1235683453/0200
Zápis v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka þ. 10904/T
(ćalej len ,,zhotoviteĐ“)
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II.
Predmet zmluvy
2.1 ZhotoviteĐ sa zaväzuje dodaĢ dielo podĐa projektovej dokumentácie „Výmena vonkajších rozvod ÚK
v okruhu kotolne Hradová Tisovec – II. Etapa, þasĢ MaR- KotolĖa“ v rozsahu a v termínoch ako je
uvedené v tejto zmluve a objednávateĐ sa zaväzuje za riadne dodané dielo zaplatiĢ dohodnutú cenu
podĐa zmluvne stanovených platobných podmienok.
2.2 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteĐa dodaĢ tovar a zrealizovaĢ práce pre objednávateĐa
v nasledovnom rozsahu:
- dodávka, montáž riadiaceho systému pre SO301 KotolĖa Hradová
- zaškolenie objednávateĐom urþených pracovníkov
Presný rozsah je urþený prílohou þ.1 tejto zmluvy v zmysle oceneného výkazu materiálu pre
dodávku a montáž riadiaceho systému kotolne Hradová v súlade s projektovou dokumentáciou
„Výmena vonkajších rozvod ÚK v okruhu kotolne Hradová Tisovec – II. Etapa, þasĢ MaRKotolĖa“.
2.3 Rozsah diela je možné meniĢ na základe oboma stranami dohodnutom rozšírení resp. ponížení a to
len písomnou formou dodatku tejto zmluvy

III.
Cena diela
3.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela,
v prílohe þ.1 tejto zmluvy, vo výške:
Cena diela bez DPH
DPH 20%
Cena diela s DPH
3.2
3.3
3.4

v rozsahu definovanom oceneným výkazom výmer

30 991,25- €
6 198,25- €
37 189,50- €

DPH bude úþtovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi úþinnými v þase
vzniku daĖovej povinnosti.
Podrobná špecifikácia ceny diela je uvedená v prílohe þ. 1 tejto zmluvy – ocenený výkaz výmer.
V prípade, že pri realizácii predmetu diela príde k zmenám, doplnkom, redukcii alebo rozšíreniu
predmetu diela buć na základe požiadaviek objednávateĐa, alebo nevyhnutnými naviac prácami
alebo dodávkami neuvedenými v prílohe þ.1 tejto zmluvy, je objednávateĐ povinný odovzdaĢ
zhotoviteĐovi súpis týchto zmien, ktoré zhotoviteĐ ocení podĐa jednotkových cien uplatnených
v prílohe þ. 1 tejto zmluvy. Ak nie je možné práce a dodávky naviac oceniĢ týmto spôsobom
z dôvodu, že príslušná jednotková cena nie je uvedená v prílohe þ. 1, je možné, ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak, spracovaĢ individuálnu kalkuláciu jednotkovej ceny. Rozsah zmien musí
byĢ písomne odsúhlasený oboma stranami formou dodatku k tejto zmluve.
IV.
Termín plnenia

4.1 ZhotoviteĐ sa zaväzuje dodaĢ predmet tejto zmluvy uvedený v þl. II. v dohodnutom termíne:
a) Realizácia predmetu zaþne do 15 dní odo dĖa podpisu zmluvy
b) Uvedenie SCADA systému je závisle od ukonþenia nových OST
c) Ostatné dohodnuté práce a služby v termínoch dohodnutých obidvomi stranami priebežne
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4.2 ZhotoviteĐ je povinný bez meškania písomne informovaĢ objednávateĐa o vzniku akejkoĐvek
udalosti, ktorá bráni alebo sĢažuje dodávku predmetu diela s dôsledkom na predĎženie termínu
plnenia podĐa bodu 4.1. písm. a)
4.3 Dodržanie termínu podĐa bodu 4.1 a 4.2 je podmienené riadnym a vþasným spolupôsobením
objednávateĐa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z viny objednávateĐa došlo k prerušeniu
vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola realizácia diela
prerušená.
4.4 Ak rozsah naviac prác, alebo prác žiadaných objednávateĐom nad rámec urþený príslušným
realizaþným projektom ovplyvní dobu realizácie, bude zmluvnými stranami dohodnutý nový termín
ukonþenia diela, v termíne do 3 dní od tejto dohody, dodatkom k tejto zmluve.
V.
Platobné podmienky
5.1.ObjednávateĐ a zhotoviteĐ sa dohodli, že zhotoviteĐ vystaví zálohovú platbu vo výške 50% do troch
dní od popisu zmluvy oboma stranami. Koneþnú faktúru objednávateĐ vystaví po protokolárnom
odovzdaní diela bez závad a nedorobkov brániacim riadnemu užívaniu a bezpeþnej prevádzke.
5.2.Koneþná faktúra bude obsahovaĢ dátum zdaniteĐného plnenia zhodný s dátumom protokolu
o odovzdaní a prevzatí diela, celkovú cenu za dielo a zároveĖ bude zohĐadĖovaĢ už uhradenú sumu
þiastkových faktúr.
5.3.SplatnosĢ faktúr je dohodnutá na 14 dní.
VI.
Dodacie podmienky a súþinnosĢ zmluvných strán
6.1.ZhotoviteĐ sa zaväzuje zabezpeþiĢ technický dozor pre pracovníkov realizujúcich montáž technológie
merania a regulácie.
6.2.ZhotoviteĐ zodpovedá za bezpeþnosĢ a ochranu zdravia vlastných zamestnancov zabezpeþujúcich
realizáciu prác súvisiacich s predmetom tejto zmluvy.
6.3.ObjednávateĐ zabezpeþí pre pracovníka zhotoviteĐa vykonávajúceho technický dozor bezproblémový
prístup do priestorov realizácie diela.
6.4.Zmluvné strany týmto prehlasujú, že ku dĖu úþinnosti tejto zmluvy sú všetkyskutoþnosti
uvedené v znení zmluvy a všetkých jej príloh úplné a pravdivé.
6.5.Zmluvné strany ćalej prehlasujú, že záväzky zmluvných strán z tejto zmluvy nie sú v rozpore s
ich
spoloþenskou
zmluvou,
stanovami
alebo
akýmkoĐvek
ćalším dokumentom,
vnútorným predpisom, zmluvou þi dohodou, ktoré sa vzĢahujú na zmluvné strany.
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VII.
Ostatné ustanovenia
7.1 AkékoĐvek spory, rozpory alebo nároky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s Ėou súvisiace budú
zmluvné strany riešiĢ predovšetkým rokovaním a dohodou úþastníkov zmluvy v dobrej viere a s
dobrým úmyslom.
7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoĐvek spory, rozpory alebo nároky vyplývajúce z tejto zmluvy
alebo s Ėou súvisiace, budú v prípade, že nedôjde k dohode, riešiĢ obchodným súdom
miestne príslušným sídlu zhotoviteĐa.
VIII.
Sankcie
8.1.Ak zhotoviteĐ nedodá dielo v súlade s ustanoveniami þl.2 tejto zmluvy v termíne podĐa bodu 4.1. tejto
zmluvy, môže objednávateĐ požadovaĢ zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z celkovej ceny diela za
každý deĖ omeškania.
8.2.V prípade nezaplatenia faktúry vystavenej zhotoviteĐom v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy
v stanovenom termíne, môže zhotoviteĐ požadovaĢ od objednávateĐa zmluvnú pokutu z omeškania vo
výške 0,01 % z celkovej ceny diela za každý deĖ omeškania.
IX.
Záruþná doba, zodpovednosĢ za vady
9.1. Dielo je vadné, ak nemá vlastnosti urþené právnymi predpismi, ustanoveniami Štátnych noriem
STN.
9.2. Záruþná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov. Táto záruþná doba neplatí
v prípade tých zariadení a dodávok, ktorým bol vydaný záruþný list výrobcom na dlhšiu záruþnú
dobu, v tomto prípade sa berie dĎžka záruþnej doby stanovená výrobcom zariadenia. Záruþná doba
zaþína plynúĢ dĖom protokolárneho prevzatia diela objednávateĐom.
9.3. ObjednávateĐ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení telefonicky,
prípadne e-mailom a následne písomnou formou. V reklamácii musí objednávateĐ vadu struþne, ale
dostatoþne popísaĢ.
9.4. ZhotoviteĐ sa zaväzuje zaþaĢ s odstraĖovaním vád diela ihneć po prijatí reklamácie.
9.5. V prípade neoprávnenej reklamácie ( napr. závady spôsobenej nesprávnou obsluhou zariadenia,
nesprávnym postupom montáže, závady spôsobenej treĢou osobou alebo nesúvisiacou s predmetom
diela) bude zásah a použitý materiál v plnej miere hradený objednávateĐom, podĐa aktuálnych
sadzobníkov dodávateĐa.
9.6. Podmienkou záruky na dielo je preukázané dodržiavanie termínov servisných úkonov
a rešpektovanie návodov na obsluhu jednotlivých zariadení podĐa pokynov ich výrobcov.
ObjednávateĐ bude protokolárne pouþený o používaní jednotlivých zariadení.
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