Zmluva o Dielo
Oprava havarijnej závady BOZP komínového telesa TP A – 120 m

Zhotoviteľ:
VERTICAL INDUSTRIAL a.s.
Objednávateľ:
Zvolenská teplárenská, a.s.
Druh dokumentu:
Zmluva o Dielo
Evid. číslo dokumentu zhotoviteľa: 06-01/2012/Vert
Evid. číslo dokumentu objednávateľa:
Dátum vypracovania:
07.11.2012
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ZMLUVA O DIELO
Uzatvorená podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Zhotoviteľ:

VERTICAL INDUSTRIAL a.s.
Líščie Nivy 15, Bratislava 821 08

Zapísal:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Číslo zápisu: Odd: Sa; vložka: 2912/B

Štatutárny zástupca:

p. Pavol Janota - predseda predstavenstva
p. Martin Heuger – člen predstavenstva
Ing. Vladimír Varinský – člen predstavenstva
Opráv. zástupca pre veci technické (preberanie a odovzdávanie diela):
p. Ing. Jozef Cmorej
p. Peter Imriška
IČO:
35 830 085
IČ DPH:
SK 2020 215 780
Bankové spojenie :
číslo účtu:

Ľudová banka, pob. Petržalka
40 500 48 801 / 3100

Telefón: 02 /68206017

Fax: 02 /68206019

2. Objednávateľ:

Zvolenská teplárenská a.s.
Lučenecká cesta 25
961 50 Zvolen

Zapísal:

Obchodný register Okresného súdu: v Banskej Bystrici
Číslo zápisu: Odd:Sa ; vložka: 686/S

mob.: 0917 440 048

Štatutárny zástupca:

Ing. Michal Klemanič – predseda predstavenstva
Ing. Rastislav Kovalčik – podpredseda predstavenstva
Opr. zástupca pre veci technické: Ing. Martin Gablík – vedúci oddelenia investícií
Ing. Dušan Golian – vedúci oddelenia výroby
Opr. zástupca pre veci obchodné: Ing. Igor Slovík – generálny riaditeľ
IČO :
IČ DPH:

360 52 248
SK2020070030

Bankové spojenie :
č. účtu:

PRIMA banka Slovensko, a.s.
1255383001/5600
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Článok II.
PREDMET ZMLUVY
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa nasledovné práce podľa cenovej ponuky č. CP_OaM_121-1_PIm
(Príloha č1):
a)
b)

ZRS, prípravné a ukončujúce práce, dopravné náklady
Asanácia kriticky poškodených častí výmurovky do +120m do +114m (6m)

Článok III.
ČAS PLNENIA
1.

Práce budú vykonané nasledovne:

- termín začatia prác: do 7 dní po podpise ZOD
- termín ukončenia prác: do 14 dní po zahájení prác
2.

Práce sú podmienené odstávkou komínového telesa podľa článku VII. Ods. 8.

3.

Termín začatia prác je podmienený termínom uzavretia a podpisu zmluvy o dielo č. 06-1/2012/Vert.

Článok IV.
CENA PRÁC A FAKTURÁCIA
1.
Cena prác bola stanovená dohodou zmluvných strán na základe ustanovenia Zákona č. 18/96 Z. z. bez DPH,
ako cena pevná, na:
9 910,00- Euro
Slovom: deväťtisícdeväťstodesať Euro
2.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle Zákona č. 289/95 Z. z. a jeho dodatkov
vrátane:
- čísla zmluvy o dielo objednávateľa a zhotoviteľa
- označenia objednávateľa a zhotoviteľa
- čísla faktúry
- dátum odoslania a dátum splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a čísla účtu, na ktorý sa má platiť
- označenie predmetu diela
- dňa zdaniteľného plnenia základu dane
- výšky dane z pridanej hodnoty
- fakturovanej sumy, výšky uhradenej zálohy, súpisu všetkých uhradených súm s vyznačením čiastok, na
ktoré boli vystavené vrátane dátumu ich zaplatenia, ak bolo zjednané vyplatenie záloh
- odkazu na splnenie diela (číslo protokolu o odovzdaní a prevzatí diela)
- pečiatky a podpisu oprávnenej osoby zhotoviteľa
V prípade, že nebude faktúra obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi
na doplnenie.
3.
Prípadné práce naviac budú zmluvnými stranami upravené v dodatku ku zmluve a objednávateľ je povinný ich
uhradiť až po ich odsúhlasení so zhotoviteľom a vystavení faktúry za vykonané práce.
4.

Podkladom pre fakturáciu - vyúčtovanie je odovzdávací protokol (súpis vykonaných prác)
podľa čl. VIII/1 odsúhlasený povereným zástupcom objednávateľa podľa čl. I. oprávnenými zástupcami
objednávateľa a dodávateľa pre veci technické (preberanie a odovzdávanie diela).

5.

Podkladom na vystavenie faktúry na vyššie uvedenú sumu je odovzdanie a prevzatie opravy komína
objednávateľovi na mieste plnenia.
Navzájom odsúhlasené a potvrdené súpisy vykonaných prác, budú obsahovať:
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- názvy zmluvných strán
- číslo ZoD
- názov objektu (stredisko)
- termín vykonania prác
- popis skutočne vykonaných montážnych prác podľa montážneho denníka
6.

Cena diela bude zaplatená nasledovne:
Vystavenie faktúr mesačne
Splatnosť faktúr je 90 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Článok V.
MIESTO PLNENIA
Miestom plnenia je:

Zvolenská teplárenská, a.s. Lučenecká cesta 25 961 50 Zvolen
Komín TP A 120m

Článok VI.
POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA
1.

Všetci pracovníci zhotoviteľa absolvujú pred prvým nástupom na práce v objektoch objednávateľa poučenie
objednávateľom na miestne podmienky. O vykonanom školení BOZP a PO bude spísaná osobitná zápisnica.
Objednávateľ zabezpečí bezplatné vstupné školenie BOZP a PO pre pracovníkov zhotoviteľa Zhotoviteľ sa
zaväzuje, že dohodnuté práce budú vykonávať zdravotne a odborne spôsobilí pracovníci, ktorí budú náležite
poučení a preskúšaní zamestnávateľom z predpisov BOZP a PO a budú používať OOPP, bezpečné pracovné
postupy, stroje a náradie. V priebehu vykonávania prác je zhotoviteľ povinný manipulovať s náradím,
materiálom a mechanizmami tak, aby nedošlo k poškodeniu objektov a ostatného majetku objednávateľa.
V prípade, že zhotoviteľ spôsobí poškodenie majetku objednávateľa, je povinný tieto škody v plnej miere
nahradiť.

2.

Zhotoviteľ bude dielo vykonávať na vlastné nebezpečie. Za bezpečnosť práce vlastných pracovníkov
zodpovedá zhotoviteľ.

3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce budú vykonané v zmysle všeobecne záväzných platných
právnych úprav a prípadné zistené nedostatky z hľadiska BOZP a PO odstráni bezodplatne
a bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej požiadavky objednávateľom.

4.

Zhotoviteľ okamžite vymení svojho pracovníka, voči ktorému budú zo strany objednávateľa vznesené vážne
pripomienky ako po stránke odbornej či morálnej alebo za hrubé porušenie predpisov OBP a PO, ako aj za
požitie alkoholických nápojov.

5.

Pokiaľ zhotoviteľ poruší bezpečnostné predpisy platné pre príslušné pracovisko, s ktorými objednávateľ
zhotoviteľa vopred riadne oboznámil, je objednávateľ oprávnený dať zhotoviteľovi príkaz prerušiť práce do tých
čias, než zhotoviteľ urobí nápravu. Toto prerušenie nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za dodržanie dodacej
lehoty.

6.

Zhotoviteľ je povinný viesť montážny denník (súpis vykonaných prác), ktorý bude dávať k dispozícii na
odsúhlasenie poverenému pracovníkovi objednávateľa podľa vzájomnej dohody.

7.

Drobné odchýlky od predmetu diela resp. požiadavky zmluvných strán, ktoré nemajú vplyv na cenu, rozsah
diela a termín jeho plnenia budú vzájomne odsúhlasované v montážnom denníku.

8.

Všetky zmeny (naviac práce, zmena termínu), ktoré budú v rozpore s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy o
dielo, musia byť upravené písomnou formou dodatkom k tejto ZoD.

9.

Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo bez vád a nedorobkov.

10. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať
všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky ZoD.
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11.

Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených
pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. Ak dohody
uvedené vyššie budú mať vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou dohody aj
spôsob úpravy ceny a termínu. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

12. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať aj interné osobitné predpisy vydané objednávateľom, ak s nimi objednávateľ
zhotoviteľa oboznámi
13. Zhotoviteľ zabezpečí označenie na pracovných odevoch, všetkých svojich pracovníkov pohybujúcich sa v areáli
závodu Zvolenská teplárenská tak, aby bolo zreteľné a trvalé.
14. Zhotoviteľ pripraví k odovzdávaniu diela dokumentáciu opravy (ďalej len DO): príslušné atesty, doklady o
vykonaných skúškach a fotodokumentáciu skutočne realizovaného diela.
15. Zhotoviteľ zabezpečí ohradenie opravovaného zariadenia od ostatnej prevádzky zábranou podľa platných
vyhlášok, na ktorú osadí bezpečnostné tabuľky.
16. Dielo je splnené podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ oznámi min. 3 pracovné dni
vopred, že dielo je pripravené na odovzdanie. Drobné vady, ktoré nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke
nebudú dôvodom na odmietnutie prevzatia diela.
17. Zhotoviteľ vyšpecifikuje a zatriedi odpady, ktorých vznik sa viaže na realizáciu predmetného diela.
18. Zhotoviteľ bude svoje práce organizačne zabezpečovať tak, aby prítomnosť jeho pracovníkov na mieste opravy
neohrozila prevádzku susedných zariadení a komína.
Prípadné pokuty, alebo škody, ktoré preukázateľne zavinil zhotoviteľ bude v plnej miere znášať zhotoviteľ.

Článok VII.
POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
1.

Objednávateľ zabezpečí odovzdanie pracoviska podľa čl. III./1 s možnosťou ohradenia
v zmysle vyhlášky 374/1990 Zb. v stave spôsobilom k vykonávaniu prác, bezúplatné pripojenie
elektrickej energie 230 / 400V a vody z miestnych vodovodných rozvodov. Ochranné
pásmo v zmysle vyššie uvedeného predstavuje 1/10 výšky objektu po celom obvode t.j.
18 m od päty komína, pričom ohradenie bude riešené operatívne v stavebnom denníku a
objednávateľ zodpovedá za pohyb tretích osôb v tomto ochrannom pásme.

2.

Objednávateľ bezúplatne zabezpečí vhodnú miestnosť slúžiacu ako prezliekareň; sociálne a hygienické
zariadenia pre cca 6 osôb najneskôr v deň zahájenia prác.

3.

Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi vstup do podniku počas 24 hodín, vrátane nákladných vozidiel,
stavebných nakladačov a osobných automobilov.

4.

Objednávateľ umožní zhotoviteľovi pracovať v dvojsmennej prevádzke podľa potreby – bližšia špecifikácia podľa
stavebného denníka.

5.

Objednávateľ umožní zhotoviteľovi prístup k projektovej dokumentácii súčasného stavu komína a jeho okolia a
technologickým parametrom kotlov

6.

Objednávateľ bezúplatne zabezpečí zhotoviteľovi v rámci odovzdania pracoviska kryté a uzamykateľné priestory
k uskladneniu materiálu, pracovného náradia a pomôcok potrebných k vykonávaniu diela a spevnenú plochu –
cca 30 m2.

7.

Objednávateľ zabezpečí úplné nepretržité odstavenie komína podľa čl. III. ods. 2 v komínovom telese a
zodpovedá za to, že priebeh prác nebude narúšaný neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

8.

Objednávateľ zabezpečí nepretržité odstavenie komína v zmysle dohodnutých časových a technických
podmienok, min. však 15 dní.

9. Objednávateľ zabezpečí dozor nad vykonávaním prác. Dozorom objednávateľ poveruje svojho pracovníka podľa
čl. I ods. 2 (oprávnený zástupca pre veci technické) čo nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za kvalitu prác a
bezpečnosť pri práci.
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10. Ak dôjde k pracovnému úrazu pracovníka zhotoviteľa a ak nie je na pracovisku prítomný zástupca zhotoviteľa,
vykoná zodpovedný pracovník objednávateľa zápis o vzniku úrazu a ihneď vyrozumie o úraze zástupcu
zhotoviteľa. Vyšetrenie príčin úrazu a spísanie záznamu o úraze vykoná komisia za účasti objednávateľa a
zhotoviteľa do dvoch dní po úraze.
11. Objednávateľ zvolá preberacie konanie ihneď po ukončený prác vyzvaním zhotoviteľa k odovzdaniu a
prebratiu diela.

Článok VIII.
SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC
1.

Podkladom pre fakturáciu bude odsúhlasený súpis vykonávaných prác, ktorého obsahom bude:
- názvy zmluvných strán
- číslo ZoD
- názov objektu (stredisko)
- termín vykonania prác
- popis vykonaných montážnych prác podľa montážneho denníka

Článok IX.
MONTÁŽNY DENNÍK
1.

Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia pracoviska viesť montážny denník.. V montážnom denníku budú
uvedené mená vedúceho realizácie prác vo Zvolene a jeho zástupcu. Montážny denník bude vedený
nasledovne:
a) čitateľné záznamy vykonávať denne (1 originál + 2 kópie)
b) záznamy budú obsahovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä:
- dátum, počet pracovníkov, dĺžka pracovnej doby
- údaje potrebné pre kvantifikáciu vykonanej práce
- zdôvodnenie odchýlky od technologického (stavebného)postupu
0
- vonkajšia teplota v C
- popis druhu vykonávanej práce
- jednoznačnú identifikáciu akcie
- požiadavky na spoluprácu objednávateľa (tieto žiadať s dostatočným predstihom)

2.

Objednávateľ vykonáva dennú kontrolu montážneho denníka a túto potvrdzuje svojím podpisom, pričom obdrží
jednu kópiu.

3.

Spôsob riešenia požiadaviek a záznamov oboch zmluvných strán bude do 3 pracovných dní zaznačený
v montážnom denníku. Ak nie je do 2 pracovných dní zaznačená odpoveď v montážnom denníku, obe
zmluvné strany považujú túto skutočnosť za prejav súhlasu s obsahom záznamu, resp. požiadavky.

4.

V montážnom denníku nie je možné odsúhlasiť zmeny, ktoré by boli v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy o
dielo.

5.

Povinnosť predkladať montážny denník je na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ zabezpečí archivovanie
montážneho denníka po dobu stanovenú zákonnými predpismi.

6.

Povinnosť viesť denník končí odovzdaním a prevzatím diela.

7.

Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodnuté pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe
prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchyliek vykonávaných prác.

8.

V pracovnej dobe musí byť denník na pracovisku trvalo prístupný.

9.

Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisu.

10. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.
11. Úvodné listy obsahujú všetky dôležité údaje o diele, najmä prehľad zmlúv.
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Článok X.
ZÁRUČNÁ DOBA
1.

Práce podľa článku II. Zmluvy o dielo vykonávané v zmysle platných predpisov a noriem. Zhotoviteľ dáva
záruku na kvalitu predmetu diela 24 mesiacov od dňa prevzatia prác objednávateľom.

2.

Vady musí objednávateľ reklamovať:
a) ak sú zistené už pri odovzdávaní a preberaní v zápise o prevzatí
b) ostatné v záručnej lehote písomne

3.

Ak si objednávateľ so súhlasom zhotoviteľa odstráni vady sám, zhotoviteľ uhradí objednávateľovi vynaložené
náklady.

4.

Pri závadách zistených počas záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje závady odstrániť na svoj náklad v termíne
uvedenom v zápise z reklamačného konania, ku ktorému zaujme stanovisko do 5 dní . Za vady a záruky
nemožno považovať uplatňovanie prác nad rámec odsúhlaseného technického postupu.

5.

Predmet diela má závady, ak nezodpovedá výsledkom zjednaným v zmluve.

6.

Zhotoviteľ ručí za kvalitu materiálu a prác, za správne riešenie a zaručuje kompletnosť rozsahu predmetu diela.

7.

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady , ktoré boli vzniknuté nedodržaním predpísaných prevádzkových režimov zo
strany prevádzkovateľa na zariadeniach prepojených na komínovú jednotku, resp. za vady ktoré spôsobil
objednávateľ, príp. tretia osoba na diele neodborným zasahovaním.

8.

V prípade zásahu tretej osoby do diela ako celku resp. jeho detailov, alebo možných úprav ktoré zmenia
prevádzkové, ťahové a fyzikálne parametre komína, okrem výnimiek písomne dojednaných so zhotoviteľom,
prestáva zhotoviteľ ručiť za dielo.

Článok XI.
ODOVZDANIE PREDMETU DIELA
1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela odovzdá objednávateľovi v dohodnutej kvalite, rozsahu a parametroch
stanovených technickými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy.

2.

O ukončení diela a jeho odovzdaní bude vypracovaný protokol v slovenskom jazyku, ktorý musí byť podpísaný
objednávateľom aj zhotoviteľom.

3.

Zhotoviteľ odovzdá dielo a objednávateľ ho prevezme aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú
uvedené drobné závady a nedorobky, ktoré samé o sebe a ani v spojení s inými nebránia užívaniu zariadenia.
Tieto závady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich
odstránenia.

4.

Závadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela.

5.
6.

Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.
Zhotoviteľ zvolá preberacie konanie písomne, minimálne 2 dni vopred.

Článok XII.
ZMLUVNÉ POKUTY
1.

V prípade neuhradenia faktúry alebo vrátenia s neoprávnenými pripomienkami môže zhotoviteľ vymáhať
majetkové sankcie vo výške 0,05% z ceny faktúry bez DPH za každý deň oneskorenia úhrady, avšak maximálne
do 25% z ceny diela bez DPH.

2.

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr v termínoch podľa čl. IV. má zhotoviteľ nárok požadovať
od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,025 % z nezaplatenej sumy za každý aj začatý deň omeškania,
avšak maximálne do 25% z ceny diela bez DPH.
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Článok XIII.
ĎAĽŠIE DOHODNUTÉ PODMIENKY, DORUČOVANIE KOREŠPONDENCIE
1.

V prípade prerušenia prác sa spíše záznam v montážnom denníku a zhotoviteľ má nárok na predĺženie termínu
ukončenia a odovzdania diela o rovnaký počet dní ako trvalo nezavinené meškanie.

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje uvoľniť poskytnuté priestory do 5 dní po odovzdaní diela.

3.

Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy sa obe zmluvné strany pokúsia urovnať zmierom. V prípade, že
k zmieru nedôjde, budú spory rozhodnuté príslušným okresným súdom v Bratislave.

4.

Všetky nedostatky a problémy spôsobené neúplnosťou ( nesprávnosťou) dodávky predmetu diela a následne
na to montážou, si zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetka korešpondencia medzi zmluvnými stranami v súvislosti s touto zmluvou sa
bude doručovať na adresy ich sídiel (resp. miest podnikania alebo trvalé bydliská) a/alebo doručovacie adresy
uvedené v zmluve, pokiaľ si neoznámia zmenu týchto adries. V prípade zmeny adresy sídla (resp. miesta
podnikania alebo trvalého bydliska) sú zmluvné strany oprávnené aj napriek neoznámeniu zmeny adresy
doručovať korešpondenciu aj na adresu nového sídla (resp. miesta podnikania alebo trvalého bydliska).

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že si adresát neprevezme zásielku zaslanú adresátovi na ktorúkoľvek
adresu uvedenú v tomto článku, bude sa zásielka považovať za doručenú uplynutím piateho dňa odo dňa jej
odoslania poštou doporučene na ktorúkoľvek adresu uvedenú v tomto článku, bez ohľadu na to, či si adresát
zásielku prevzal a/alebo bez ohľadu na to, či sa adresát o zásielke dozvedel.

7.

V prípade zasielania korešpondencie prostredníctvom faxu alebo e-mailu sa zmluvné strany dohodli, že zásielka
sa bude považovať za doručenú v deň prenesenia dát uvedenom na faxovom alebo e-mailovom potvrdení
o vykonaní prenosu na nasledujúce faxové čísla a e-mailové adresy:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

fax:
e-mail:
fax:
e-mail:

+421452424180
sekretariat@zvtp.sk
00421 2 68206019
vertical@vertical.sk
peter.imriska@gmail.com

Pokiaľ si neoznámia zmenu týchto čísel alebo e-mailových adries, a to za podmienky zaslania zásielky do 3 dní
odo dňa jej odoslania faxom, poštou, e-mailom adresátovi na ktorúkoľvek adresu uvedenú v tomto článku bez
ohľadu, či si ju adresát prevzal a bez ohľadu na to, či sa adresát o zásielke dozvedel.
V prípade, že deň doručenia zásielky je deň pracovného pokoja alebo sobota a nedeľa, považuje sa zásielka za
doručenú v prvý nasledujúci pracovný deň.

Článok XIV.
VYŠŠIA MOC
1.

Zmluvné strany budú oslobodené od zodpovednosti za čiastočné alebo celkové plnenie zmluvných povinnosti
z dôvodu vyššej moci.

2.

Ako prípady vyššej moci budú považované okolnosti uvedené v Obchodnom zákonníku. Za vyššiu moc nie je
považovaná zmena názvu firmy, prípadne zmena vlastníka firmy.

3.

Hociktorá zo zmluvných strán nie je zodpovedná za porušenie svojich povinností, ak dokáže že toto bolo
spôsobené prekážkou, ktorú nemohla ovplyvniť a vzhľadom na ktorú nie je rozumné predpokladať, že s ňou
mohla rátať v dobe uzatvorenia zmluvy, alebo že túto prekážku či jej dôsledky mohla odvrátiť alebo prekonať.

4.

Hociktorá zo zmluvných strán, ktorá poruší zmluvu, je povinná bez zbytočného oneskorenia oznámiť druhej
zmluvnej strane prekážku a jej účinky na spôsobilosť poskytnúť plnenie premetu diela.

Článok XV.
PODMIENKY DODÁVKY
1.

Výroba jednotlivých zariadení bude zabezpečovaná v zmysle príslušných STN vzťahujúcich sa na predmet
plnenia, ďalej v zmysle vnútropodnikových noriem a skúseností výrobcu.
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2.

U zahraničných výrobkov bude výroba zabezpečovaná v zmysle príslušných noriem v krajine výrobcu s tým, že
tieto nebudú v rozpore s príslušnými STN.

Článok XVI.
ZMENA ALEBO ZRUŠENIE ZMLUVNÉHO ZÁVÄZKU
1.

Zmena alebo zrušenie zmluvného záväzku bude riešená podľa obsahu a rozsahu zmeny dohodou, dodatkom
k zmluve o diele medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

2.

V prípade dohody o obsahu dodatku k tejto zmluve o dielo zmluvná strana, na ktorej vznikol dôvod pre zmenu
alebo zrušenie záväzku, je povinná nahradiť druhej strane preukázateľné náklady, ktoré jej v súvislosti
s prípravou na plnenie záväzku alebo s jeho zrušením, vznikli.

3.

Zmluva je uzavretá na dobu do vysporiadania všetkých práv a povinností z nej vyplývajúcich.

4.

Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy s účinkami ku dňu doručenia v prípadoch uvedených
v tejto zmluve ako aj v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy pokiaľ nedôjde k odstráneniu tohto
porušenia ani do 20 dní odo dňa písomného upozornenia.

5.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním ktorejkoľvek
časti diela v dohodnutých lehotách o viac ako 10 dní a/alebo omeškanie zhotoviteľa s vykonaním celého diela
v dohodnutom termíne.

Článok XVII.
OSTATNÉ DOHODY
1.

Zmluvné strany konštatujú, že predmet objednávky a spôsob vykonania prác je technicky jasný a vykonateľný a
je v súlade s normami a predpismi o bezpečnosti práce.

2.

Zmluvné strany prehlasujú, že sa zoznámili s obsahom tejto zmluvy a súhlasia s jej znením v plnom rozsahu.

3.

Vlastnícke práva k veciam, ktoré na vykonanie diela zabezpečil zhotoviteľ, prechádza na objednávateľa dňom
podpisu preberacieho protokolu, pri zachovaní autorských práv podľa autorského zákona.

4.

Zmluvné strany sú povinné vzájomne a včas sa informovať o podstatných skutočnostiach súvisiacich s
predmetom tejto zmluvy, ak tieto môžu podstatne ovplyvniť jej plnenie.

5.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli podané zmluvným partnerom
nesprístupnia tretím osobám bez vzájomného písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné
účely ako je plnenie tejto zmluvy.

6.

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zmysle vyhl. 374/90 Zb. budú práce zhotoviteľom
prerušené. O tomto bude spísaný záznam do stavebného denníka a zhotoviteľ má nárok na predĺženie termínu
ukončenia a odovzdania diela podľa čl. III. ods.1 o rovnaký počet dní ako trvalo prerušenie prác.

7.

Za nepriaznivé poveternostné podmienky v zmysle vyhl. 374/90 Zb. sa považuje: búrka, vietor nad 8 (m/s),
sneženie, silný dážď, krupobitie, vonkajšia teplota pod 5 (°C).

8.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1: Cenová ponuka č. CP_OaM_117-1_PIm
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Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma stranami. Zmenu alebo doplnenie môžu
zmluvné strany vykonať výhradne písomne, dodatkom k zmluve, potvrdeným obidvoma zmluvnými stranami. Okrem
ustanovení výslovne dohodnutých zmluvnými stranami platia medzi zmluvnými stranami ustanovenia Obchodného a
Občianskeho zákonníka a obvyklé zvyklosti platné v obchodnom styku. Zmluva sa vyhotovuje v 2. exemplároch,
z ktorých .1. exemplár obdrží zhotoviteľ.
Zmluva bola oboma zmluvnými stranami prečítaná, schválená, na znak súhlasu, že nebola uzatvorená
v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok bola podpísaná.

V Bratislave ....................................

Vo Zvolene ....................................

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa:

..........................................
p. Pavol Janota
predseda predstavenstva

..........................................
Ing. Michal Klemanič
predseda predstavenstva

..........................................
Ing. Vladimír Varinský
člen predstavenstva

..........................................
Ing. Rastislav Kovalčík
podpredseda predstavenstva

03-1/2012/Vert

