ZMLUVA O DIELO c. 2/2011/RA
uzatvorená podla § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi:
I. ZHOTOVITEL:

ALFA LAVAL Slovakia s.r.o.
so sídlom: Racianska 1531 A, Bratislava 831 54, Slovenská republika
ICO: 35 685 069
DIC:2020339420
IC DPH: SK 2020339420
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
odd. Sro, vložka C. 10517 IB
zastúpený: Emília Kacvinská a Károly Nyárfás, konatelia spolocnosti
bankové spojenie: ING Bank N.V., pobocka zahranicnej banky,
Bratislava
C.Ú: 9000005451/7300
IBAN SK86 7300 0000 0090 0000 5451
SWIFT: INGB SK BX

a
II. OBJEDNÁVATEL: SLUŽBY MESTA TISOVEC,

s.r.o

so sídlom: Francisciho 818, 980 61 TISOVEC
ICO: 36679038
DIC:2022249405
IC DPH: SK 2022249405
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
odd. Sro, vložka C. 12099/S
zastúpený

Ing. Štefan Bálint
JUDr. Mário Keleti

l. Predmet

zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je na jednej strane záväzok Zhotovitela zhotovit a dodat
Objednávatelovi
Služby mesta Tisovec, s.r.o,. 6ks odovzdávacích
staníc tepla
s príslušenstvom a MaR - bližšie špecifikované v Prílohe C. l teito zmluvy (dalei len
"Zariadenie ") a previest na Objednávatela vlastnícke právo k dodávanému'Zariadeniu za
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podmienok touto zmluvou dalej stanovených. Predmetom tejto zmluvy je dalej záväzok
Zhotovitela vykonat inštaláciu zariadenia, uviest zariadenie do prevádzky a zaškolit
obsluhu Zariadenia.
2. Predmetom tejto zmluvy je na strane druhej záväzok Objednávatela prevziat od
Zhotovitela dodávané Zariadenie, zaplatit Zhotovitelovi cenu za dodanie Zariadenia
a poskytnút Zhotovitelovi všetkú potrebnú súcinnost, a to za podmienok touto zmluvou
dalej stanovených.

II. Zhotovenie a dodanie Zariadenia
l.

Objednávatel je povinný dodat Zhotovitelovi všetky technické špecifikácie potrebné
k zhotoveniu Zariadenia, pokial tieto neboli súcastou Prílohy c. 1 a sú potrebné pre
zhotovenie Zariadenia.
2. Zhotovitel sa zaväzuje zhotovit Zariadenie na svoje nebezpecenstvo a svoje náklady.
Objednávatel týmto berie na vedomie, že Zhotovitel je oprávnený použit na zhotovenie
Zariadenia tretie osoby, a to najmä clenov skupiny Alfa Laval.
3. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že miestom dodania bude mesto TISOVEC.
4. Zhotovitel sa zaväzuje dodat Zariadenie do miesta dodania na svoje náklady.
5. Zhotovitel sa zaväzuje dodat Zariadenie najneskôr do 5 týždnov od podpisu zmluvy.
Lehota na dodanie Zariadenia sa predlžuje o cas, po ktorý bude Objednávatel v omeškaní
s poskytnutím súcinnosti Zhotovitelovi,
pokial táto bude potrebná pre dodanie
Zariadenia.
6. Objednávatel sa zaväzuje prevziat Zariadenie prostredníctvom oprávneného zástupcu a
prevzatie Zariadenia potvrdit podpisom dodacieho listu. Podpisom na prevzatí dodacieho
listu Objednávatel potvrdzuje prijatie Zariadenia, všetkých dokladov, ktoré sa na
Zariadenie vztahujú a faktúry na zaplatenie kúpnej ceny.
7. Zmluvné strany sa týmto dohodli,. že Objednávatel je povinný prevziat Zariadenie aj pred
termínom uvedeným v bode 5. toho clánku, a to na výzvu Zhotovitela v mieste dodania
podla bodu 3., pricom lehota na prevzatie nebude kratšia ako 7 dní a cas dodania bude
urcený s ohladom na bežný pracovný týžden, t.j. v case Po - Pi od 08.00 do 18.00.
8. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že Zariadenie sa bude považovat za dodané (i)
momentom jeho fyzického prevzatia Objednávatelom, prípadne (ii) jeho oprávneným
zástupcom, prípadne (iii) dnom odmietnutia prevzatia, prípadne (iv) dnom mámeho
uplynutia lehoty na poskytnutie súcinnosti Objednávatelovi, pokial táto bude potrebná pre
dodanie Zariadenia, prípadne (v) dnom mámeho uplynutia lehoty na prevzatie v zmysle
výzvy Zhotovitela podla bodu 7., prípadne (vi) dnom kedy Objednávatel upovedomí
Zhotovitela, že nie je pripravený Zariadenie prevziat.
9. V prípade, pokial nedôjde k prevzatiu Zariadenia a Zariadenie sa bude považovat za
dodané podla predchádzajúceho bodu, je Zhotovitel oprávnený uskladnit Zariadenie na
náklady Objednávatela
u tretej osoby, prípadne uskladnit Zariadenie na náklady
Objednávatela vo vlastnom sklade a úctovat Objednávatelovi skladné vo výške 10,- € za
každý den skladovania. Náklady na dopravu Zariadenia do miesta dodania po prechode
nebezpecenstva
škody hradí Objednávatel.
Objednávatel
je povinný nahradit
Zhotovitelovi všetky škody, ktoré mu vzniknú z dôvodu neprevzatia Zariadenia.
10. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že v prípade mámeho uplynutia lehoty na poskytnutie
súcinnosti Objednávatela, pokial táto bude potrebná pre dodanie Zariadenia, je Zhotovitel
oprávnený bez casového obmedzenia od zmluvy odstúpit.
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III. Inštalácia, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy
1. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že Zhotovitel vykoná inštaláciu Zariadenia, uvedenie
Zariadenia do prevádzky a zaškolenie obsluhy Zariadenia v rozsahu 6 hodín na svoje
náklady. Zaškolenie obsluhy bude vykonané v prípade, že celý systém bude funkcný.
Objednávatel je povinný poskytnút Zhotovitelovi všetkú k tomu potrebnú súcinnost.
2. Objednávatel
je povinný zabezpecit
pripravenost
miesta inštalácie Zariadenia.
O pripravenosti
miesta inštalácie Zariadenia
Objednávatel
Zhotovitela
písomne
informuje.
3. Pokial má byt' inštalácia vykonaná v súcinnosti s tretími osobami je Objednávatel
povinný túto zabezpecit.
4. Objednávatel
je povinný zabezpecit
pripravenost
ostatného zariadenia v mieste
inštalácie, pokial má byt Zariadenie inštalované v rámci systému s inými zariadeniami.
Za prípadné odchýlky vstupných parametrov ostatného zariadenia oproti technickým
špecifikáciám
dodaných
Zhotovitelovi
pred zhotovením
Zariadenia
zodpovedá
Objednávatel.
5. Objednávatel je povinný zabezpecit pripojenie médií na vstupe a odvod médií na výstupe,
zo Zariadenia. Za prípadné odchýlky vstupných parametrov médií oproti technickým
špecifikáciám
dodaných
Zhotovitelovi
pred zhotovením
Zariadenia
zodpovedá
Objednávatel.
6. Zhotovitel vykoná inštaláciu Zariadenia, uvedenie Zariadenia do prevádzky a zaškolenia
obsluhy Zariadenia do 5 dní odo dna dodania Zariadenia prípadne do 5 dní odo dna kedy
bola Zhotovitelovi oznámená pripravenost miesta inštalácie Zariadenia, podla toho ktorá
z týchto skutocností nastane neskôr.

IV. Cena za dodanie
1. Zmluvné strany sa týmto dohodli na cene za dodanie Zariadenia vo výške 57 375 EUR
bez DPH.
2. Zhotovitel je oprávnený fakturovat cenu za dodanie Zariadenia s DPH podla platných
právnych predpisov, pri dodaní a zaškolení obsluhy Zariadenia.
3. Zmluvné strany sa týmto dohodli na nasledovných platobných podmienkach: záloha vo
výške 80% bude uhradená po obdržaní zálohovei faktúry a podpísaní ZoD, 20% po dodaní
a zaškolení zariadení na základe faktúry so splatnostou 30 dní.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávatel bude v prípade omeškania so zaplatením
ceny za dodanie Zariadenia povinný zaplatit Zhotovitelovi zmluvnú pokutu vo výške
0,05% z ceny za dodanie Zariadenia za každý den omeškania. Nárok na náhradu škody
prevyšujúci výšku zmluvnej pokuty týmto nie je dotknutý.
5. Pokial bude Objednávatel v omeškaním so zaplatím ceny za dodanie Zariadenia o viac
ako 30 dní je Zhotovitel oprávnený bez casového obmedzenia od zmluvy odstúpit.
Ustanovenie § 548 ods. 2 Obchodného zákonníka sa použije primerane.

V. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpecenstva škody
l. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že Objednávatel nadobudne
k Zariadeniu až úplným zaplatením ceny za dodanie Zariadenia.

vlastnícke

právo
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2. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že nebezpecenstvo škody na Zariadení prechádza na
Objednávatela momentom kedy sa Zariadenie považuje za dodané podla cl. II. bodu 8.
tejto zmluvy.
3. V prípade ak sa Zariadenie považuje za dodané podla cl. II. bodu 8. tejto zmluvy,
a pokial Zhotovitelovi v dôsledku omeškania Objednávatela so zaplatením ceny za
dodanie Zariadenia využil právo odstúpit od zmluvy podla cl. IV .. bodu 5., je
Objednávatel povinný Zhotovitelovi Zariadenie bezodkladne vrátit. Pokial Objednávatel
Zariadenie Zhotovitelovi nevráti do 7 dní po odstúpení od zmluvy je Zhotovitel
oprávnený Zariadenie Objednávatelovi odobrat na náklady Objednávatela. Objednávatel
sa týmto zaväzuje poskytnút Zhotovitelovi všetkú súcinnost potrebnú k odobratiu
Zariadenia. V prípade porušenia tejto povinnosti vzniká Zhotovitelovi nárok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % ceny za dodanie Zariadenia za každý den omeškania
Objednávatela s poskytnutím súcinnosti, a to až do kompletného vrátenia Zariadenia do
dispozicnej sféry Zhotovitela. Nárok na náhradu škody prevyšujúci výšku zmluvnej
pokuty týmto nie je dotknutý.

VI. Zodpovednost za vady a záruka za akost
1. Zhotovitel zodpovedá za vadu, ktorú má Zariadenie v okamihu, ked prechádza
nebezpecenstvo škody na Zariadení na Objednávatela.
2. Zhotovitel poskytuje Objednávatelovi záruku za akost Zariadenia v dížke 36 mesiacov.
3. Zárucná doba zacína plynút dnom kedy sa Zariadenie považuje za dodané podla cl. II.
bodu 8. tejto zmluvy.
4. Objednávatel je povinný oznámit Zhotovitelovi existenciu vady v písomnej forme,
bezodkladne po tom, co sa vada prejavila. Prípadné nároky z vád Zariadenia vznikajú
Objednávatelovi až momentom oznámenia vady Zhotovitelovi podla predchádzajúcej
vety.
5. Zárucná doba neplynie po dobu od oznámenia vady, až do jej odstránenia.
6. Zhotovitel je povinný v prípade oprávnenej reklamácie vadu odstránit v primeranej lehote
a to nasledujúci den po oznámení, najneskôr do 48 hodín. Ostatné nároky zo
zodpovednosti za vady je Objednávatel oprávnený uplatnit v súlade s ust. Obchodného
zákonníka v prípade pokial bude vada Zariadenia neopravitelná.
7. Záruka za akost sa nevztahuje
na opotrebitelné
casti dodávaného Zariadenia,
spotrebovatelné
casti dodávaného
Zariadenia,
vady
spôsobené
po prechode
nebezpecenstva škody na Zariadení vonkajšími udalostami, pokial tieto nespôsobil
Zhotovitel alebo osoby, s ktorých pomocou Zhotovitel plnil svoje záväzky, a to najmä
v dôsledku nevhodného skladovania, nevhodnej manipulácie, nesprávnej inštalácie
vykonanej Objednávatelom, alebo tretími osobami, nedostatocnej údržby, neodbornej
opravy, úpravy, zásahu vyššej moci, nesprávneho alebo neodborného použitia alebo
použitia Zariadenia na iný úcel aký bol Zhotovitelom urcený, odporúcaný, alebo mal byt'
pri vynaložení odbornej starostlivosti zo strany Objednávatela predpokladaný.

VI. Záverecné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnost a úcinnost dnom podpisu oboma zmluvnými stranami.
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2. Právne vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami právnych predpisov
platných na území Slovenskej republiky, a to najmä ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
3. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpit len z dôvodov
v tejto zmluve stanovených. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti
zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy týkajúce sa omeškania zmluvných strán,
zmluvných pokút a nárokov na náhradu škody.
4. Pokial by sa stalo niektoré so zmluvných ustanovení tejto zmluvy neplatným alebo
neúcinným nemá to za následok neplatnost alebo neúcinnost celej zmluvy. Zmluvné
strany sa týmto zaväzujú, že v takomto prípade vynaložia všetko úsilie, aby neplatné
alebo neúcinné ustanovenie konvalidovali, tak, aby v co najvyššej možnej miere
zodpovedalo vôli zmluvných strán pri uzatváraní tejto zmluvy.
5. Všetky písomnosti podla tejto zmluvy sa dorucujú bud' osobne do rúk osoby
oprávnenej preberat písomnosti v mene adresáta, alebo formou poštovej zásielky
adresovanej na adresu sídla adresáta uvedenú v Obchodnom registri, prípadne inú
adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane. Všetky písomnosti podla tejto
zmluvy sa považujú za dorucené dnom ich prevzatia adresátom. V prípade, že
k prevzatiu písomnosti zo strany adresáta nedôjde z dôvodu odopretia prevzatia
zásielky považuje sa zásielka za dorucenú dnom odopretia jej prevzatia. V prípade, že
k prevzatiu písomnosti zo strany adresáta nedôjde z dôvodu neprevzatia zásielky
v odbernej lehote, alebo nezastihnutia adresáta sa zásielka považuje za dorucenú
uplynutím 5 pracovných dní odo dna jej odoslania na adresu sídla adresáta uvedenú
v Obchodnom registri, prípadne inú adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane,
a to aj v prípade, že sa adresát o jej obsahu nedozvedel. V prípade, že k prevzatiu
písomnosti zo strany adresáta nedôjde z dôvodu, že je adresát v mieste svojho sídla
alebo na oznámenej adrese neznámy, sa písomnost považuje za dorucenú dnom jej
odovzdania na poštovú prepravu.
6. Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robit iba formou písomných
císlovaných dodatkov akceptovaných oboma zmluvnými stranami.
7. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach pricom každá zo strán obdrží jedno
vyhotovenie.
8. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že zmluvu neuzatvárajú v tiesni alebo za nápadne
nevýhodných podmienok, že si zmluvu precítali, obsahu porozumeli, a na znak
vážneho a urcitého prejavu svojej slobodnej vôle pripájajú svoje podpisy.
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zast. Ing. Štefan Bálint a JUDr. Mário Keleti

spolocnosti
SLUŽBY

Príloha:

MESTA

Francisciho
ICO: 36679038

TISOVEC~9.J:late!'

818, 980 61 Tisovec

It DPH: SK 2022249405

T&!.:C47 5·1945 48

Príloha

C.

cr>

l
5

ALFA LA VAL Slovakia s.r.o.

Zmluva o dielo

elektromerom/ks
OST
MaR
s6 podruž.
MaR
112
EL
140
9
EST
0 Elesta
A192(kW)
OST
Qn
MAXI-S-PREF
MAXI-S-PREF
ELEST
2ks
4ks
MT
ÚK
QnMT
3,5
2,5
3,5
Typ
Výkon
TÚV
TV
(kW)
kompaktnej
624
VÝ,kon

CELKOM

6
ALFA LA VAL Slovakia S.l.O.

Zmluva o dielo

