ZoD na vypracovanie projektovej dokumentácie na investičnú akciu č. 051 – Rekonštrukcia stavebných objektov RR bodov na trase ropovodu

Evidenčné číslo zmluvy
Zhotoviteľa:

Objednávateľa:

ZMLUVA O DIELO
Zmluvné strany:
Ing. Imrich Cigáň, s.r.o.
Golianova 58, 949 11 Nitra
registrácia:
osoba oprávnená k podpisu zmluvy:
IČO (registračné číslo SKSI, ECB):
DIČ:
IČ pre DPH :
bankové spojenie:
IBAN :
číslo účtu:
IBAN :
osoba oprávnená rokovať vo veciach

obchodných:

technických:

Obchodný register Okresný súd Nitra, Odd. Sro, vložka č. 23534/N
Ing. Imrich Cigáň, konateľ
44 502 940 (4266*A*1, 017*1*2007)
2022716938
nie sme platci DPH
PRIMA banka Slovensko a.s.
SK 15 5600 0000 0008 8034 0002/5600
008 8034 0002/5600

Ing. Imrich Cigáň, konateľ
Ing. Imrich Cigáň, konateľ

(ďalej len ,,zhotoviteľ“)

a

TRANSPETROL, a.s.
Šumavská 38
821 08 Bratislava
registrácia:
osoba oprávnená k podpisu zmluvy:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
osoba oprávnená rokovať vo veciach

obchodných:

technických:
osoba oprávnená kontrolovať plnenie
predmetu zmluvy v priebehu realizácie:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 507/B
Ing. Ivan Krivosudský, predseda predstavenstva
Ing. Martin Šustr, PhD., člen predstavenstva
31341977
2020403715
SK2020403715
Tatra banka, a.s.
2621021532/1100
SK7911000000002621021532
Ing. arch. Dezider Prikler, riaditeľ odboru pre investície a rozvoj
Ing. Peter Henček, vedúci odboru prípravy investičných akcií
Ing. Pavol Popálený, Ing. Peter Henček

(ďalej len ,,objednávateľ“)

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov túto zmluvu o dielo
na zhotovenie PD
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Čl. I
PREDMET ZMLUVY
1.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre objednávateľa dielo
vymedzené v tejto zmluve o dielo (ďalej aj len ,,zmluva“ alebo ,,ZoD“) v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých
v tejto zmluve. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním
objednávateľovi na dohodnutom mieste. Dohodnutým miestom plnenia je sídlo objednávateľa.

1.2

Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu
za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

1.3

Dielom podľa tejto ZoD je zhotovenie jednostupňovej realizačnej projektovej dokumentácie (ďalej aj len „PD“
alebo „dielo“) na investičnú akciu č. 051 – Rekonštrukcia stavebných objektov RR bodov na trase ropovodu
v nasledovnom členení a rozsahu: Projektová dokumentácia bude riešiť rekonštrukciu stavebných objektov RR
bodov: Veľká Márovka, Mágoš, Detvianska Huta, Tupý Vrch, Veľká Vápenná, Dvorníky nad Brodom a Veterník.
Konkrétne sa jedná o posúdenie opravy striech (zatekanie), odkvapových žľabov, fasád, okien, okeníc, vstupných
dvier, chodníkov okolo objektov a posúdenia rekonštrukcie oplotenia a vstupných brán ( výmena pletiva, zlomených
stĺpikov, orezanie krovín, osadenie pletiva bruno valcom ... ) v nasledovnom členení a rozsahu:
a/ Vyhodnotenie stavebno-technického stavu a zameranie existujúceho stavu
b/ PD – návrh riešenia s výkazom výmer:
Realizačná PD s výkazom výmer
PD v digitálnom tvare

1.4

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zhotoví v súlade s touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi,
platnými slovenskými technickými normami, ako aj pokynmi a internými predpismi objednávateľa, s ktorými bol
zhotoviteľ oboznámený.

1.5

PD vyhotovenú podľa tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi odovzdať v 6 vyhotoveniach vrátane
rozpočtovej časti a výkazu výmer (vo formáte xls resp. xlsx) a 2 kompletné vyhotovenia PD v elektronickej
(digitálnej) forme vo formáte x.dgn (verzia 8 a vyššia) alebo x.dwg (verzia 2000 a vyššia) .

1.6

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické,
kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a že disponuje takými technickými, materiálnymi a personálnymi
kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu vykonaniu diela potrebné. Objednávateľ
poskytne na výzvu zhotoviteľa upresnenie požiadaviek do 3 pracovných dní.

1.7

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo odborne spôsobilými osobami oprávnenými na vykonávanie príslušných
odborných činností podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov. Výkon odborných činností vo výstavbe podľa tejto zmluvy sa zaväzuje
zhotoviteľ zabezpečiť prostredníctvom : Ing. Imrich Cigáň, autorizovaného inžiniera reg. pod číslom 4266*A*1
v kategórii Pozemné stavby s rozsahom oprávnenia ôKomplexné inžinierske a architektonické služby“. Doklad o jeho
oprávnení v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov obsahuje príloha č. 2 tejto zmluvy.

1.8

Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie dohodnutej ceny diela je možné vykonať iba po predchádzajúcom
písomnom súhlase objednávateľa, zastúpeného osobami, oprávnenými k podpisu zmluvy o dielo. Zvýšenie
dohodnutej ceny diela je možné vykonať len na základe písomného dodatku k zmluve o dielo, ktorý musí byť riadne
podpísaný osobami oprávnenými k podpisu zmluvy o dielo.

1.9

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné dielo bude odovzdané ako celok, ak sa strany počas realizácie diela
nedohodnú na jeho odovzdávaní po častiach.

1.10

Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený vykonávať majetkové práva autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl.
zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) udeľuje
objednávateľovi súhlas na použitie diela dodaného na základe tejto zmluvy a zároveň chráneného podľa autorského
zákona na účel vyplývajúci z tejto zmluvy, spôsobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského zákona, najmä na prípravu a
vlastnú realizáciu investičnej akcie č. 051 – Rekonštrukcia stavebných objektov RR bodov na trase ropovodu (vrátane
použitia ako podklad vo výberovom konaní na zhotoviteľa tejto investičnej akcie), v neobmedzenom rozsahu, bez
časového obmedzenia. Odmena za poskytnutie súhlasu na použitie diela (licencie) objednávateľovi je zahrnutá v cene
diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa pre prípad, že dielo má právne vady.

Čl. II
ČAS PLNENIA
Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať PD podľa bodu 1.3 tejto zmluvy podľa nasledovného postupu a
v nasledovných termínoch:
2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi 2 vyhotovenia PD na pripomienkovanie odbornými pracovníkmi

2.1
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objednávateľa v termíne do :
- podľa bodu 1.3.a) do 28.02.2015, ale min. 6 týždňov od projektového zadania,
- podľa bodu 1.3.b) do 30.04.28.2.2015, ale min. 15 týždňov od projektového zadania
2.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi 6 vyhotovení čistopisov PD podľa bodu 1.3.b)so zapracovanými
podmienkami objednávateľa do 10 dní odo dňa ukončenia pripomienkového konania. Ukončenie pripomienkového
konania oznámi objednávateľ zhotoviteľovi písomnou formou (doporučený list, e-mail).
2.2 V prípade, že zhotoviteľ pripraví zmluvné dielo k odovzdaniu a prevzatiu aj pred dohodnutým termínom jeho
vykonania, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršie ponúknutom termíne a zaplatiť jeho
cenu dohodnutú v tejto zmluve.

Čl. III
CENA DIELA
3.1

V súlade s ustanovením § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov sa zmluvné
strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy vo výške 71 500,00 eur (slovom:
sedemdesiatjedentisícpäťsto 0/100 eur) vrátane DPH, z toho DPH je 0 000,00 eur. Cena diela bez DPH je 71 500,00
eur.

3.2

Dohodnutá cena za dielo obsahuje všetky oprávnené náklady zhotoviteľa, súvisiace s plnením jeho záväzkov podľa
tejto zmluvy. Kalkulácia ceny tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve.

3.3

Dohodnuté kvalitatívne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorých platí dohodnutá cena, sú
vymedzené touto zmluvou a jej prílohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotoviteľa od ustanovení dohodnutých
v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzťahu neuplatnia (sú neplatné).

3.4

Dohodnutú cenu diela je možné meniť len v nasledujúcich prípadoch a to ak príde počas realizácie diela:
a) k zmenám alebo rozšíreniu predmetu zmluvy podľa bodu 3.5 tejto zmluvy,
b) k zníženiu dohodnutého rozsahu prác a dodávok,
c) k zmene sadzby dane v čase vzniku daňovej povinnosti. Zhotoviteľ uplatní vo faktúre DPH vo výške určenej
platným právnym predpisom v čase vzniku daňovej povinnosti.

3.5

Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zmenu diela (zámenu materiálov, dodávok alebo
vykonávaných prác na diele, rozšírenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto prípade zmluvné strany
dohodnú zmenu diela a jej vplyv na cenu, prípadne aj termín plnenia dodatkom k tejto zmluve a zhotoviteľ je
povinný zrealizovať plnenie podľa takto zmenených podmienok. V prípade porušenia ustanovenia bodu 1.8 tejto
zmluvy zo strany zhotoviteľa nie je prípustné dohodnutú cenu diela meniť a náklady s tým spojené je povinný znášať
zhotoviteľ (neuplatní sa § 549 Obchodného zákonníka).

Čl. IV
PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1

Platba sa uskutoční na základe faktúry, ktorú vyhotoví zhotoviteľ po riadnom vykonaní diela. Prílohou faktúry musí
byť rozpis fakturovanej čiastky, odsúhlasený zástupcami objednávateľa v súlade s podmienkami tejto zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi dva rovnopisy faktúry vrátane príloh. Faktúra musí byť
vyhotovená v súlade s touto zmluvou a platným zákonom o DPH v znení neskorších predpisov.

4.1.1

po zápisničnom potvrdení prevzatia čistopisu PD v písomnej forme objednávateľomv rozsahu podľa bodu 1.3.a)
a splnení bodu 4.2 tejto zmluvy na 35 000,- eur.

4.1.2

Po zápisničnom potvrdení prevzatia čistopisu PD v písomnej a digitálnej forme objednávateľom v rozsahu podľa
bodov 1.3.b) a splnení bodu 4.2.tejto zmluvy na 36 500,- eur.

4.2
4.3

4.4

Zhotoviteľ je oprávnený pristúpiť k fakturácii za vykonanie diela až po odstránení všetkých vád a nedorobkov diela a
zapracovaní všetkých pripomienok odborných pracovníkov objednávateľa.
Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Ak posledný deň lehoty pripadne na
sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Objednávateľ je
oprávnený bez zaplatenia vrátiť zhotoviteľovi faktúru, ktorá je v rozpore s touto zmluvou alebo všeobecne záväznými
právnymi predpismi, pričom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktúry. Po doručení riadne vyhotovenej faktúry
objednávateľovi začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry. Za deň splnenia finančného záväzku sa považuje deň
odpísania sumy peňažného záväzku z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa, ktorý je uvedený v tejto
zmluve. V bankovom styku budú používané variabilné symboly uvedené na príslušnej faktúre. Konštantné symboly
budú používané podľa platných bankových pravidiel.
Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi vzniknuté z tejto zmluvy, nie je
zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
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Čl. V
ZMLUVNÉ POKUTY
5.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi na základe uplatnenia zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej
čiastke 0,02 % z ceny diela dohodnutej v bode 3.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania zhotoviteľa so splnením
každého čiastkového výkonu podľa bodu 2.1 tejto zmluvy alebo s odstránením vád diela podľa bodu 6.5 tejto zmluvy.

5.2

Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvné pokuty uplatnené podľa bodu 5.1 tejto zmluvy do 14 dní od ich uplatnenia
objednávateľom.

5.3

Zaplatenie zmluvných pokút nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za spôsobenú škodu, ktorá vznikla
z porušenia zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradiť ju v plnom rozsahu. Zaplatené
zmluvné pokuty sa neodpočítavajú od výšky spôsobenej škody.

5.4

Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela na základe riadne vyhotovenej a doručenej faktúry
zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli na úroku z omeškania vo výške 0,01 % z nezaplatenej sumy za každý deň
omeškania.

Čl. VI
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
ZÁRUKA ZA KVALITU
6.1

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané podľa podmienok tejto zmluvy, bez akýchkoľvek vád, v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi, bez porušenia práv tretích osôb, že dielo bude mať vlastnosti dohodnuté v
tejto zmluve a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám, stanoveným v platných slovenských technických
normách.

6.2

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa v
prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu
bezodkladne písomne upozornil objednávateľa, a ten na ich použití písomne trval.

6.3

Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť dňom
protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo
užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.4

Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela oznámi zhotoviteľovi bezodkladne po ich zistení písomne a v zmysle § 564
Obchodného zákonníka uplatní svoj nárok z vád plnenia. Za písomne uplatnenú reklamáciu (oznámenie vád) sa
považuje aj reklamácia podaná e-mailom alebo doporučeným listom. Doba od oznámenia vád zhotoviteľovi až do
odstránenia vád sa do záručnej doby nepočíta, o túto dobu sa záručná doba predlžuje.

6.5

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 2 dní od doručenia žiadosti objednávateľa na
ich odstránenie a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom čase, najneskôr do 7 dní od reklamácie vady, ak sa
zmluvné strany nedohodnú písomne inak.

6.6

Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 6.5 tejto zmluvy alebo ak vady neodstráni v určenom
čase, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady zhotoviteľa a má právo započítať náklady na
odstránenie vád, resp. zľavu z ceny, prípadne vzniknuté škody a zmluvné pokuty proti pohľadávkam zhotoviteľa voči
objednávateľovi.

6.7

Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené jeho prípadnými subdodávateľmi v rovnakom rozsahu, ako
keby dielo zhotovil sám.

6.8

Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že predmet jeho plnenia nie je zaťažený právami tretích osôb.

6.9

Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade žiadosti objednávateľa odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých
popiera, s tým, že následne budú riešené otázky zodpovednosti a znášania nákladov.

Čl. VII
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOHODY
7.1

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky podklady objednávateľa pre plnenie tejto zmluvy, skutočnosti, ktoré sa v
súvislosti s prípravou alebo plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia (najmä skutočnosti
obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie sú všeobecne známe alebo bežne dostupné v príslušných
obchodných kruhoch sa považujú za dôverné, nesmú byť zverejnené, poskytnuté alebo sprístupnené tretej osobe bez
súhlasu druhej zmluvnej strany a nesmú byť použité na iný účel ako na plnenie zákonných povinností alebo
zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať obchodné tajomstvo a
dodržiavať ustanovenia Organizačnej smernice č. 1/2012 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s.,
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s ktorou bol oboznámený pri podpise tejto zmluvy. Tento záväzok sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať bez
časového obmedzenia aj po zániku tejto zmluvy.
7.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie predmetu diela budú podklady pre realizáciu diela ako aj ostatné
dokumenty, ktoré dostal od objednávateľa uložené tak, aby boli prístupné iba oprávneným pracovníkom zhotoviteľa.
Zhotoviteľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť za rovnakých podmienok, s povinnosťou podľa bodu 7.1
tejto zmluvy, potrebnú časť podkladov svojim prípadným subdodávateľom.

7.3

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzatvorení zmluvy zmenia
východiskové podklady, rozhodujúce pre uzatvorenie tejto zmluvy, alebo keď vzniknú nové požiadavky
objednávateľa.

7.4

Zhotoviteľ je povinný pri vypracovávaní PD postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa
dodržiavať podmienky tejto zmluvy, všeobecne záväzné právne predpisy, platné STN, interné predpisy
objednávateľa, s ktorými bol oboznámený a pokyny objednávateľa, zastúpeného oprávnenými osobami.

7.5

Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času
záverečného protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.6

Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi, zhotoviteľovi alebo tretím osobám v dôsledku
porušenia povinností zhotoviteľa, vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu, všeobecne záväzných právnych
predpisov alebo porušením inej právnej povinnosti. O škodách bude zhotoviteľ objednávateľa neodkladne
informovať a zaväzuje sa nahradiť vzniknutú škodu resp. vykonať opatrenia k odstráneniu škôd bez zbytočného
odkladu. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie bezodkladne poskytnúť súčinnosť potrebnú na preverenie okolností
vzniku škody a jej výšky a uhradiť náklady spojené so zisťovaním rozsahu škody a jej uplatnením. Zhotoviteľ sa
zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie a odbornú starostlivosť na predchádzanie vzniku škôd a zníženie ich rozsahu,
zabezpečiť preventívne opatrenia, kvalifikovanú súčinnosť vo vzťahu k povinnosti predchádzať škodám, obmedzeniu
ich rozsahu, zakročovaciu povinnosť pri hroziacej škode, opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie škody, zabezpečiť
a kontrolovať riadne plnenie svojich povinností vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu. V prípade, ak v dôsledku
porušenia povinností zhotoviteľa dôjde k vzniku škody, uplatneniu pokút alebo inému sankčnému postihu
objednávateľa, je zhotoviteľ povinný takto spôsobenú škodu nahradiť.

7.7

Od zmluvy je možné odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákon.

7.8

Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345
Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi
písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní po tom, ako sa o porušení
dozvedela, resp. mohla dozvedieť. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum doručenia oznámenia.

7.9

Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote
podľa bodu 7.8 tejto zmluvy právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné
porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.

7.10

Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej
strane. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na zaplatenie zmluvnej pokuty a náhradu škody vzniknutej
porušením zmluvy.

7.11

Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä nesplnenie záväzku odovzdať dielo
v dohodnutom zmluvnom termíne, neplnenie kvalitatívno-technických podmienok určených touto zmluvou,
všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo platnými STN, neodstránenie objednávateľom reklamovaných vád
diela v zmluvne určených lehotách.

7.12

V prípade, že dôjde k zániku tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený poveriť dokončením alebo zmenou diela inú
právnickú alebo fyzickú osobu.

7.13

Po splnení záväzku podľa bodu 1.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený poveriť doplnením alebo zmenou diela aj
inú osobu ako zhotoviteľa.

7.14

V prípade, že dôjde k zániku tejto zmluvy z dôvodu, za ktorý zodpovedá zhotoviteľ, zaväzuje sa zhotoviteľ, že uhradí
objednávateľovi sumu, ktorá bude zodpovedať rozdielu medzi zmluvnou cenou dohodnutou podľa tejto zmluvy
a cenou dohodnutou medzi objednávateľom a náhradným zhotoviteľom na dokončenie diela.

Čl. VIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1

Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu sa budú riadiť príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

8.2

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve obojstranne riadne
podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné.
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8.3

Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú zmluvnú stranu
o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ, IČ pre DPH, oprávnených zástupcov,
bankového spojenia a čísla účtu, na ktorý majú byť poukázané platby a iných skutočnostiach, významných pre riadne
plnenie tejto zmluvy.

8.4

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.

8.5

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v
znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so zverejnením tejto zmluvy súhlasia.
Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a následne ju podpísali na znak súhlasu s jej obsahom a toho, že ju pochopili
a bez výhrad prijali a že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu.

8.6

8.7

Súčasťou tejto zmluvy o dielo je:



Príloha č. 1 - Kalkulácia ceny diela
Príloha č. 2 - Doklady potvrdzujúce právnu subjektivitu zhotoviteľa a oprávnenie na výkon činnosti podľa tejto
zmluvy

V Nitre dňa ......................

V Bratislave dňa .....................

zhotoviteľ :

objednávateľ :

.................................................
Ing. Imrich Cigáň
konateľ
Ing. Imrich CIGÁŇ, s.r.o.

.......................................................
Ing. Ivan Krivosudský
predseda predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.

.........................................................
Ing. Martin Šustr, PhD.
člen predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.
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