ZMLUVA O DIELO
č. : F2 - 8 /LEP/2010
uzatvorená podľa § 536 a následne zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
Č. obj. : 3/2011-Ba

ZMLUVNÉ STRANY

I.
1.1. Objednávateľ

: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., odštepný závod Bratislava,
Karloveská 2, 842 17 Bratislava 4

Zastúpený

: Ing. Vladimír Struhár

Bankové spojenie : Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu
: 4848991014/5600
IČO
DIČ
IČ DPH

: 36 022 047 01
:
: SK2020066213

Zapísaný v OR OS .Banská Bystrica, oddiel Pš, vložka č. 713/S

1.2. Zhotoviteľ
Konajúci

:

VITAL a.s.
Dolné Rudiny 1, 010 91 ŽILINA

:

Ing. Galdun Jozef
Predseda predstavenstva

Bankové spojenie : Tatra banka Žilina
Číslo účtu
: 2625150454/1100
IČO
: 36381250
IČ DPH
: SK2020102579
Zapísaná v OR OS Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10109/L

II.

PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je dodávka tovaru. Presná špecifikácia tohoto tovaru tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
Dodávkou tovaru sa rozumie výroba, dodanie a montáž tovaru.
2.2. Zhotoviteľ dodá objednaný tovar v kvalite podľa platných noriem. Pre realizáciu akcie budú
použité materiály, ktoré spĺňajú vlastnosti požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi.

III.

ČAS PLNENIA

3.1. Termín dodávky tovaru je 42 dní od uzatvorenia tejto zmluvy a komplexného vzájomného odsúhlasenia
podkladu medzi objednávateľom a zhotoviteľom ( presná špecifikácia tovaru, farebné a priestorové
riešenie, použité materiály ), pričom rozhodujúca je tá skutočnosť, ktorá nastane neskôr.

3.2. Dodacia lehota bude v prípade zmien, resp. doplnkov v predmete plnenia zo strany objednávateľa
adekvátne predĺžená, pričom musí byť o tom vykonaná písomná dohoda medzi zmluvnými stranami.
3.3. Montáž tovaru zo strany zhotoviteľa bude vykonaná za 20 pracovných dní odo dňa, kedy bol tovar dodaný
na miesto určenia . Objednávateľ je povinný pripraviť a uvoľniť priestory, v ktorých bude tovar inštalovaný
najneskôr 35 dní pred termínom odovzdania predmetu diela v zmysle čl. 3.1. tejto zmluvy. V prípade, že tak
objednávateľ neurobí, predlžuje sa dodacia lehota minimálne o dobu, v ktorej bol objednávateľ v omeškaní
s prípravou priestorov a prípadne aj o dlhšiu dobu, ak si to vyžiadalo omeškanie objednávateľa s prípravou
priestorov.

IV.

CENA ZA DIELO

4.1. Cena za dielo v rozsahu čl. 2.1. tejto zmluvy je stanovená na základe kalkulácie ako cena dohodou v zmysle
zákona č. 18/1996 o cenách, v znení jeho noviel, je potvrdená obidvoma zmluvnými stranami a je ako
príloha č. 1 tejto zmluvy.
4.2. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky práce a náklady spojené s dodaním diela, tak ako je uvedené v čl.
2.1. tejto zmluvy.
4.3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy v súlade s § 536 ods.
1 Obchodného zákonníka podľa podmienok, dohodnutých v tejto zmluve.
4.4. V prípade zmien zákonov, ktoré majú vplyv na cenotvorbu si zhotoviteľ vyhradzuje právo úpravy ceny za
dielo.

V.

FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Platby za dodanie diela sa budú realizovať formou úhrady faktúr bezhotovostným platobným stykom
prostredníctvom finančných ústavou objednávateľa a zhotoviteľa, uvedených v čl. I. tejto zmluvy.
5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí celkovú cenu za dielo,, ktorým v zmysle čl.II. bod 2.1. je
výroba, dodanie a montáž tovaru.Cena za dielo bude uhradená v lehote 14 dní odo dňa doručenia faktúry.
5.3. V prípade neuhradenia v termíne splatnosti, bude zhotoviteľ účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %
za každý deň trvania omeškania s povinnosťou zaplatiť cenu diela.
5.4. V prípade, že objednávateľ neuvoľní ani nepripraví priestory pre inštaláciu dodávaného tovaru v zmysle
predmetu zmluvy ani do 7 dní podľa termínu dodávky vyplývajúceho z čl. 3.1. tejto zmluvy, je zhotoviteľ
oprávnený vyfakturovať objednávateľovi dodávaný tovar mimo montážnych prác. Objednávateľ sa zaväzuje
takto vystavenú faktúru uhradiť v lehote splatnosti 15 dní, odo dňa doručenia faktúry.
5.5. V prípade, že zhotoviteľ nevykoná práce v zmysle čl. III. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený účtovať
zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0.05%, za každý deň omeškania zo zhotoveného diela.
5.6. V prípade, že objednávateľ vykoná storno zmluvy, resp. jej časti je povinný zaplatiť zhotoviteľovi storno
poplatok, ktorý je závislý od času kedy bolo storno vykonané. Storno poplatok sa počíta z ceny diela, resp.
jej časti podľa čl. IV. bod 4.1. tejto zmluvy :
- do 3 dní od podpisu zmluvy – 30 % storno poplatok
- do 10 dní od podpisu zmluvy – 70 % storno poplatok
- nad 10 dní od podpisu zmluvy – 100 % storno poplatok

VI.

ZÁRUKA

6.1. Zhotoviteľ poskytne záruku na dodaný tovar v rozsahu čl. II. tejto zmluvy na dobu 24 mesiacov.

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje písomne oznámiť zjavné vady diela do 5 dní od prevzatia diela, skryté vady diela
po ich zistení a to do konca záručnej doby podľa tejto zmluvy.
6.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za závady zapríčinené nedodržaním pokynov na ošetrovanie a používanie tovaru
v zmysle prílohy č. 2 tejto zmluvy.
6.4. Nedostatky zistené pri odovzdávaní diela sa zaväzuje odstrániť zhotoviteľ do 14 dní odo dňa odovzdania,
pričom vady a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela nemôžu byť dôvodom na odmietnutie
prevzatia diela.
6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady diela, za ktoré nezodpovedá, do 30 dní odo dňa výzvy objednávateľa
a to na náklady objednávateľa odo dňa písomnej výzvy objednávateľa.

VII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Dodané dielo zostáva vo vlastníctve zhotoviteľa a to až do momentu úplného zaplatenia dohodnutej ceny za
dielo.
7.2. Vlastnícke právo na dodané dielo prechádza na objednávateľa v okamihu, kedy objednávateľ zaplatí
v celosti kúpnu cenu za dodaný tovar, avšak nebezpečenstvo škody na diele alebo jeho časti prechádza na
objednávateľa momentom prevzatia diela objednávateľa alebo momentom porušenia povinnosti
objednávateľa prevziať dielo.
7.3. Pri prevzatí neuhradeného diela je objednávateľ povinný sa oň riadne postarať, uskladniť tak, aby nedošlo
k prípadnému poškodeniu alebo jeho odcudzeniu.
7.4. Prípadné spory medzi zmluvnými stranami sa budú riadiť podľa platných zákonov Slovenskej republiky.
7.5. Všetky ostatné skutočnosti, ktoré nie sú obsiahnuté v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
7.6. Zmluvné strany prehlasujú, že došlo k zhode v plnom rozsahu tejto zmluvy o dielo.
7.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy č. 1, 2 a Všeobecné obchodné podmienky (VOP)
spoločnosti VITAL, a.s. Žilina.Túto zmluvu je možné meniť iba písomne dodatkami zmluvných strán po
vzájomnej dohode.
7.9. V prípade, kedy zákon alebo táto zmluva vyžaduje doručenie písomnosti druhej zmluvnej strane, doručuje
sa na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pričom povinnosť doručiť písomnosť je splnená len čo
zmluvná strana písomnosť prevezme, alebo len čo ju pošta vrátila druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľnú,
alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním, alebo opomenutím zmluvnej strany, ktorej sa
písomnosť doručuje. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak zmluvná strana prijatie písomnosti odmietne.
7.10.
V prípade, že bola dohodnutá zmluvná pokuta, zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje povinnú stranu
povinnosti zaplatiť vzniknutú škodu, ktorá presahuje zaplatenú zmluvnú pokutu.
7.11.
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnocenných výtlačkoch, z toho dva obdrží objednávateľ a dva
zhotoviteľ.
V Bratislave dňa

…………………………………..
Objednávateľ

…………………………………….
Zhotoviteľ

