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Zmluva o dielo
o dielo číslo 001/10/2014/ uzatvorená v zmysle § 536 a nasl.
Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
______________________________________________________________
I.
Zmluvné strany.

Objednávateľ: Mesto Svit
Sídlo:
Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit
00326607
IČO:
DIČ:
2021212754
Bank. spojenie: VÚB a.s., č.účtu:24727-562/0200
Zastúpená:
PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor
Tel:
052 / 77 56 140
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
a3 CONCEPT, s.r.o.
Sídlo:
Korzo 3454/23, Žilina 010 15
IČO:
466 868 94
IČ DPH:
SK 2023530520
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 56794/L
Bankové spojenie:
VÚB a.s., č. účtu: 3021366056/0200
Zastúpená:
Ing. Radoslav Šamaj, konateľ
Tel:
0903 269 435
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.
Predmet zmluvy.
Predmetom tejto zmluvy
objednávateľa dielo:

je

záväzok

zhotoviteľa

vykonať

pre

Výroba, dodávka a montáž kancelárskeho nábytku a vybavenia.
Východiskovým podkladom pre realizáciu diela je cenová ponuka
č.01/03102014 zo dňa 3.10.2014, ktorá je prílohou ZOD.
Dielo pozostáva:
1. Výroba nábytku v zmysle cenovej ponuky č.01/03102014
2. Dodávka predmetu diela na miesto určenia:
MsÚ
Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit
3.
Vykládka
a
montáž
výrobkov
v objekte:
MsÚ
Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit

Svit,
Svit,
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Čas plnenia.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované
zmluvy vykonať pre objednávateľa do 7.11.2014.

v čl.

II.

tejto

s poskytnutím
potrebnej
V prípade
omeškania
objednávateľa
súčinnosti alebo porušením bodu VII. Podmienky vykonania diela
sa lehota na vykonanie diela predlžuje o dobu omeškania
objednávateľa.
IV.
Cena diela.
Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je
stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. § 546 odst. 1
Obchodného zákonníka ako cena pevná vo výške 9 247,00 eur
+
zákonom stanovená DPH (11 096,40 eura s DPH).
Slovom: Deväťtisíc dvestoštyridsaťsedem eur bez DPH
(jedenásťtisíc deväťdesiatšesť 40/100 eur s DPH)
Výška ceny diela bola stanovená na základe cenovej ponuky
zhotoviteľa 01/03102014 odsúhlasenej objednávateľom zo dňa
3.10.2014, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Cenu diela sú zmluvné strany oprávnené upraviť len na základe
písomnej dohody vyhotovenej formou dodatku k tejto zmluve.
V.
Platobné podmienky.
Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry
zhotoviteľa nasledovne:
1. Faktúra
je splatná do 14 dní od
ukončenia montáže diela
a podpísania
preberacieho
protokolu
o
prevzatí
diela
objednávateľom.

VI.
Záručná doba – zodpovednosť za vady.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený
podľa podmienok a požiadaviek objednávateľa a že počas záručnej
doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho
odovzdania objednávateľovi. Za vady diela, ktoré sa prejavili po
odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené
porušením jeho povinností a uplatnené objednávateľom v záručnej
dobe.
Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania
diela objednávateľovi.
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Objednávateľ je povinný reklamovať
zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.

zistené

vady

diela

u

Zhotoviteľ je povinný odstrániť bezplatne reklamované vady diela
v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskoršie však do 30
dní od obdržania reklamácie. V odôvodnených prípadoch sa dlhší
termín na odstránenie vád musí dohodnúť medzi zmluvnými stranami
písomnou formou. Objednávateľ uplatní reklamáciu u zhotoviteľa
telefonicky a potvrdí ju e-mailom, resp. doporučeným listom.
VII.
Podmienky vykonania diela.
Technické, odborné, právne nejasnosti ktoré sa vyskytnú pri
realizácii diela je zhotoviteľ povinný pravidelne konzultovať s
objednávateľom.
Počas realizácie diela je rozpracované dielo ako i podklady
poskytnuté objednávateľom vlastníctvom zhotoviteľa. Zaplatením
diela prechádza výlučné vlastníctvo na objednávateľa.
Odovzdaním diela rozumie sa ukončenie
spísanie odovzdávacieho protokolu.

montáže

výrobkov

a

VIII.
Odstúpenie od zmluvy.
Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť ak:
a) zhotoviteľ je v omeškaní so splnením diela po dobu dlhšiu ako
10 dní
b) realizované dielo má vady, na základe ktorých je dielo pre
objednávateľa nepoužiteľné
c) zhotoviteľ neodstráni reklamované vady diela v lehotách
stanovených v čl. VII.
Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť ak:
a)
b)
c)

objednávateľ je v omeškaní s poskytnutím východiskových
podkladov pre realizáciu diela o viac ako 10 dní
objednávateľ je v omeškaní s úhradou ceny diela o viac ako
10 dní
objednávateľ opakovane neposkytne zhotoviteľovi potrebnú
súčinnosť podľa čl. X. tejto zmluvy a znemožňuje tak riadne
odovzdanie diela

Porušenie
povinností
zhotoviteľa
a
porušenie
povinností
objednávateľa znamená podstatné porušenie zmluvnej povinnosti,
ktoré zakladá nárok na jednostranné odstúpenie od zmluvy
písomným oznámením oprávnenej strany strane povinnej.
Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo
zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu
škody vzniknutej porušením zmluvy. V prípade odstúpenia od
zmluvy zo strany objednávateľa vzniká objednávateľovi nárok na
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vrátenie
poskytnutého
peňažného
plnenia
spolu
s úrokmi
ustanovenými
podľa
§
502
Obchodného
zákonníka.
V prípade
odstúpenia od zmluvy zo strany zhotoviteľa má zhotoviteľ nárok
na úhradu všetkých nákladov vzniknutých s realizáciou diela
(hodnota rozpracovaného diela).
IX.
Majetkové sankcie.
Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela podľa čl. III. a
čl. VII. tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodanej časti diela za
každý deň omeškania.
Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením reklamovaných vád
zaplatiť objednávateľovi
podľa čl.VI. tejto zmluvy, je povinný
zmluvnú pokutu vo výške 10,0 eur za každý deň omeškania.
Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry zhotoviteľa,
resp. inej peňažnej platby podľa čl. V. tejto zmluvy je povinný
zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej
čiastky za každý deň omeškania.
X.
Súčinnosť objednávateľa.
Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa vstup do určeného objektu
za účelom montáže výrobkov, pričom objekt bude stavebne
pripravený k montáži.
Podľa
pokynov
zhotoviteľa
v určenom
termíne
zabezpečí
objednávateľ v montážnom mieste vhodné pracovné podmienky pre
zamestnancov zhotoviteľa, zabezpečí osvetlenie objektu, funkčné
WC
a
dodávky
elektrickej
energie.
Bezpečnosť
pri
práci
zabezpečuje zhotoviteľ.
Pokiaľ objednávateľ poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností na
poskytnutie súčinnosti špecifikovanej v čl. X tejto zmluvy je
povinný nahradiť zhotoviteľovi spôsobenú škodu.
XI.
Osobitné ustanovenia.
Zhotoviteľ sa zaväzuje pravidelne informovať objednávateľa
stave rozpracovaného diela a umožniť mu jeho kontrolu.
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Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické
informácie, ktoré im boli zverené druhým
zmluvným partnerom
nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo
tieto informácie nepoužijú pre iné účely ako pre plnenie
podmienok tejto zmluvy.
Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať
s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne
záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Bude
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sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi,
zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
XII.
Záverečné ustanovenia.
Táto zmluva o dielo je napísaná v 4 vyhotoveniach, každá zo
zmluvných strán obdrží po 2 vyhotoveniach.
Vo všetkých právnych vzťahoch neupravených touto zmluvou riadia
sa
zmluvné
strany
všeobecne platnými
právnymi
predpismi,
predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka a obchodnými
zvyklosťami.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu prečítali, podmienkam zmluvy
porozumeli a že s jej obsahom súhlasia bez výhrad, čo potvrdzujú
svojími podpismi.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými
stranami
a účinnosť
dňom
nasledujúcim
po
dni
zverejnenia
v zmysle § 47a a Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a
zákona č.211/2000Z.z.v znení neskorších predpisov.

Akákoľvek zmena dojednaných zmluvných podmienok si vyžaduje
písomnú formu ako dodatok k zmluve podpísaný oboma zmluvnými
stranami.

Vo Svite dňa

6.10.2014

v.r.
............................
objednávateľ

v.r.
..............................
zhotoviteľ

PaedDr.Rudolf Abrahám
primátor mesta

Ing.Radoslav Šamaj
konateľ

