Zmluva o dielo č. 28/2013
(u dodávateľa č. 2013022)
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
Čl. I
Zmluvné strany
OBEC NIŽNÝ KLÁTOV
Adresa: Hlavná 1/1, 044 12 Nižný Klátov
zastúpená starostkou PhDr. Ing. Marcelou Jokeľovou
bankové spojenie: VUB, a.s., číslo účtu: 4721542/0200
IČO: 00324507
DIČ: 2021244896
(ďalej len „objednávateľ“)
a
ABC KLÍMA KOŠICE s.r.o.
Adresa: Tomášíkova 19, 821 01 Bratislava 2
zastúpená: prokuristom Ing. Rudolfom Baranom
bankové spojenie: ČSOB a.s., číslo účtu: 4018514446/7500
IČO: 35 798 840
DIČ: 2020281098
IČ DPH: SK2020281098
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Čl. II
Zmluvné strany
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve riadne a včas vykonať pre objednávateľa dielo: dodávka vzduchotechniky na
prívod vzduchu a odvetranie kuchyne, sociálnych zariadení v priestoroch školskej
jedálne, spočívajúci v dodávke zariadení a služieb spojené s dopravou, inštaláciou
a uvedením vzduchotechniky do prevádzky a základným zaškolením personálu školskej
jedálne na obsluhu a údržbu. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmetné zariadenia a práce
budú spĺňať STN normy a budú plne funkčné. Objednávateľ sa zaväzuje zrealizované
dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela. Bližšia špecifikácia je
uvedená v prílohe č. 1 k tejto zmluve.
2. Miestom vykonania diela je budova Materskej školy v Nižnom Klátove, Čaksová 167/1,
priestory školskej jedálne (ďalej len „miesto vykonania diela“).
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil
objednávateľovi 29.10.2013 (príloha č. 1).
Čl. III
Termín plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo objednávateľovi v nasledovných
termíne najneskôr do 23.12.2013.

2. Ak zhotoviteľ vykoná dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa
objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo
zhotovené riadne a v súlade s touto zmluvou.
3. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne vykonanie
diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto
ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého
spolupôsobenia. O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam
s odôvodnením.
4. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré
nie sú zhrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať
objednávateľa. Následne objednávateľ začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so
zhotoviteľom. Všetky prípadné naviac práce musia byť pred ich vykonaním vopred
odsúhlasené a upravené písomným dodatkom k tejto zmluve, príp. novou zmluvou.
5. Zhotoviteľ si splní svoju povinnosť vyplývajúcou z tejto zmluvy riadnym vykonaním
diela, ktoré v lehote podľa ods. 1 tohto článku odovzdá objednávateľovi. Odovzdanie
a prevzatie celého diela sa uskutoční protokolom o odovzdaní a prevzatí celého diela,
obojstranne odsúhlasenými a podpísanými zástupcami zmluvných strán. Nevyhnutnou
podmienkou vyhotovenia protokolu o prevzatí a odovzdaní diela je riadne, úspešne
a dohodnutých spôsobom vykonaná funkčná a preberacia skúška, ktorá musí byť
vykonaná za prítomnosti obidvoch zmluvných strán. Funkčná skúška bude zahŕňať
predvedenie fungovania zariadenia (v objednanej konfigurácii) ako aj previerku
technických možností a výkonov zariadenia. Výsledok skúšky bude zaznamenaný
v protokole. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi spolu s dielom všetky
dokumenty, ktoré sú obvyklé a potrebné na prevzatie a užívanie diela, resp. jeho časti
(certifikáty, atesty, návody na používanie a pod.) Pod pojmom riadne ukončené dielo sa
rozumie riadne a úplné ukončenie prác na diele bez závad a nedorobkov, ktoré by bránili
jeho riadnemu užívaniu.
6. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu.
Čl. IV
Cena diela a platobné podmienky

1.

2.
3.

4.

5.

Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov,
ako pevná zmluvná cena, pokrýva všetky zmluvné záväzky a položky nevyhnutné na
riadne vykonanie diela za práce na diele a predstavuje: 9 652,29 € bez DPH, 20% DPH
1930,46 €, spolu s DPH 11.582,75 €.
Dohodnutá cena je v súlade s rozpočtovými nákladmi na dielo uvedenými v ponukovom
rozpočte. Rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č. 1).
Cena obsahuje náklady spojené s vykonaním diela, najmä náklady zariadenie, materiál,
pracovné sily, dopravu, náklady na bezpečnosť majetku a pracovníkov. V cene nie je
zahrnutý prívod k elektrickým zariadeniam a stavebné úpravy.
Objednávateľ neposkytne preddavky ani zálohy. Platba sa bude realizovať
bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť
objednávateľovi faktúru za úhradu ceny diela podľa bodu I tohto článku až po riadnom
protokolárnom odovzdaní a prevzatí celého diela objednávateľom, a to do 15 dní po
odovzdaní diela.
Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej
republiky. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej
zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade preruší plynutie lehoty
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry
objednávateľovi.
7. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných práce a dodávok.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak súpis vykonaných prác bude obsahovať práce
v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú
o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.
8. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.
Čl. V
Podmienky vykonania a odovzdania diela
1. Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné náklady, na vlastné nebezpečenstvo podľa pokynov
objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s platnými právnymi
predpismi SR, technickými normami a v súlade s rozhodnutiami vydanými v súvislosti
s dielom.
2. Objednávateľ je povinný sprístupniť zhotoviteľovi miesto vykonania diela. Zhotoviteľ sa
zaväzuje realizovať dielo za plnej prevádzky a je povinný koordinovať čiastočné
obmedzenia za súčinnosti objednávateľa.
3. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa najneskôr 2 dni pred dohodnutým termínom dokončenia
diela k záverečnému prevzatiu.
4. O prevzatí diela spíšu strany protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý obsahuje
zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis prípadných zistených vád a nedorobkov, ktoré
nezabránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie
zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá. Súčasťou
protokolu je záznam o vykonaní funkčnej skúšky a prevzatie dokumentov, ktoré sú
obvyklé a potrebné na prevzatie a užívanie diela, resp. jeho časti (certifikáty, atesty,
návody na používanie a pod.). Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k dielu jeho
odovzdaním.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať na mieste vykonania diela čistotu a poriadok. Zároveň
je zhotoviteľ povinný dodržiavať podmienky platných a účinných zákonov Slovenskej
republiky.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť na vlastné náklady odpad vzniknutý v súvislosti
s realizáciou diela.
Čl. VI
Záručná doba a vady diela
1. Zhotoviteľ je vzhľadom na charakter a určenie diela zodpovedný za vykonané práce t.j. za
spôsob ich vykonania po dobu 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ
písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej
doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť
zistené a reklamované vady.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela v čo najkratšom technicky
možnom čase, najneskôr do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstrániť reklamované vady do 5 dní odo začatia ich
odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví
obojstranne potvrdený zápis.
Čl. VII
Zmluvné pokuty a náhrada škody
1. V prípade, že zhotoviteľ nevykoná dielo v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo
na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania.
2. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,- € za každý aj začatý deň
oneskorenia odstránenia vád, t.j. ak reklamované vady zhotoviteľ neodstráni do 5 dní,
resp. v inom dohodnutom termíne.
3. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá
vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to
aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok
z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.
Čl. VIII
Spolupôsobenie objednávateľa
1. V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce,
objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe
výzvy zhotoviteľa tak, aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto
zmluvy.
Čl. IX
Odstúpenie od zmluvy
1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto
zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto
zmluvy, najmä ak zhotoviteľ:
a) bude meškať s termínom plnenia podľa tejto zmluvy o viac ako 5 dní,
b) v rozpore s ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela, alebo
inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
c) bude preukázateľne vykonávať práce vadne, t.j. v rozpore s podmienkami
dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ
objednávateľom
v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený a ktoré
napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej na
tento účel,
d) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa prevedie všetky, alebo niektoré
práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby.
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto
zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia
podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností
a ak predpokladaná cena prác presiahne 20 % ceny podľa tejto zmluvy.

Čl. X
Osobitné ustanovenia
1. Objednávateľ má právo kedykoľvek počas zhotovovania diela kontrolovať, či je dielo
zhotovované riadne, kvalitne a odborne.
Čl. XI
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zmluva
zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.
2. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomnou dohodou,
formou dodatku k zmluve, ktorý musí byť podpísanými obidvomi zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch právne rovnocenných exemplároch, z nich jeden
dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
4. Vzťahy tohto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka
v platnom znení.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že textu zmluvy porozumeli, zmluvu uzavreli slobodne a vážne
a zmluva v plnom rozsahu odráža ich vôľu.

V Košiciach, dňa 14.11.2013

V Nižnom Klátove, dňa 14.11.2013

Zverejnené na http://www.niznyklatov.sk dňa 14.11.2013
za zhotoviteľa:

..................................................
Ing. Rudolf Baran
prokurista

za objednávateľa:

.......................................................
PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
starostka obce

