ZMLUVA O DIELO
NA OPRAVU ZARIADENIA
uzavretá v zmysle § 536 a následne Obchodného zákonníka
Číslo zmluvy R211002

I.
ZMLUVNÉ STRANY A ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. Objednávateľ:
so sídlom:

Správa telovýchovných zariadení
Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves

Oprávnený zástupca
vo veciach zmluvných:

Ján Magdoško, riaditeľ organizácie

vo veciach technických:

Jozef Hrubý, vedúci prevádzky Zimný štadión

Bankové spojenie:
IBAN :
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Prima banka, a.s., pobočka Spišská Nová Ves
SK75 5600 0000 0034 7831 0001
35514035
2020504398
SK2020504398

2. Zhotoviteľ:
so sídlom:

Refri Slovensko, s.r.o.
Mikovíniho 11, 91701 Trnava

Oprávnený zástupca
vo veciach zmluvných:

Ing. Ivan Horňák

vo veciach technických:

Bc. Petr Škubal

Bankové spojenie:
Číslo účtu/smer. kód:
IČO:
IČ DPH:

VUB, a.s.
č. ú. 2782911253/0200
45 659 451
SK 2023085251

Spoločnosť zaregistrovaná na Obchodnom registri Okresného súdu Trnava., odd: Sro., v. č.
25948/T
3. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje, že pre objednávateľa zabezpečí realizáciu diela a
objednávateľ sa zaväzuje, že prevezme a zaplatí za dielo zhotoviteľovi za podmienok
uvedených v tejto zmluve.
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II.
PREDMET PLNENIA
1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je oprava kompresorov YORK firmou Refri Slovensko, s.r.o. a to
podľa:
a) Cenovej ponuky číslo 2016/0627/P-1
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu zariadení v rozsahu podľa cenovej ponuky. Zhotoviteľ
vykoná opravu diela v priestoroch objednávateľa na Zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi.
3. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na predmet plnenia záruku za predpokladu:
- že zariadenie bude prevádzkované v súlade s návodom na obsluhu a údržbu
zariadenia a na zariadení bude vykonávaný pravidelný servis predpísaný
výrobcom, v intervaloch odporúčaných výrobcom.
Záručná doba je 6 mesiacov, začína plynúť prvým dňom splnenia zmluvy. Zmluvne strany berú
na vedomie, že záruka sa nevzťahuje najmä na vady diela vzniknuté v príčinnej súvislosti
s vandalizmom, resp. neodborným používaním zariadenia, alebo inými vplyvmi, ktoré
nevyvolal dodávateľ.
III.
DOBA PLNENIA
1. Zmluvné strany si dohodli nasledujúce termíny plnenia:
a. Začatie prác na oprave zariadenia do 14 dní od podpísania zmluvy o dielo
b. Ukončenie prác na oprave do 7 pracovných dní od začatia prác.
2. Termíny plnenia zmluvy označené v bode 1 tohto článku sú pre zhotoviteľa záväzné za
predpokladu, že objednávateľ zabezpečí potrebnú stavebnú pripravenosť a poskytne všetku
potrebnú súčinnosť.
IV.
CENA A FAKTURÁCIA
1. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej cene diela vo výške
11 206,10- eur bez DPH
2. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa ukončenia prác. Faktúru zašle zhotoviteľ objednávateľovi
okamžite po vystavení.
3. Cenu diela v dojednaných splátkach uhradí objednávateľ bezhotovostne na účet zhotoviteľa,
uvedený v časti I. tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na tomto spôsobe zaplatenia ceny diela:
a/ objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi 100% ceny diela vrátane DPH na základe faktúry
vystavenej zhotoviteľom po ukončení diela.
5. Práce naviac v priebehu opravy budú zhotoviteľom fakturované podľa vzájomne
odsúhlasených hodín na montážnom výkaze (v montážnom denníku) dohodnutou hodinovou
zúčtovacou sadzbou v eur a nie sú súčasťou ceny diela podľa článku IV. bodu 1 tejto zmluvy.
Ak dôjde k prerušeniu opravy z dôvodov na strane objednávateľa, vyhradzuje si zhotoviteľ
právo vyúčtovať preukázateľné náklady, ktoré mu vzniknú, a to rovnakou hodinovou sadzbou
ako pre práce naviac.
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6. Objednávateľ prehlasuje, že na cenu diela má finančné krytie.
7. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť za podmienok a účinkov uvedených
v zákone a tejto zmluve. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy za podmienok
a účinkov uvedených v zákone a tejto zmluve a to najmä pri omeškaní objednávateľa
s poskytovaním súčinnosti, alebo v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy.

V.
OSTATNÉ USTANOVENIA
1. Ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc), kvôli ktorým nebude zhotoviteľ
môcť plniť svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, predĺži sa úmerne tomu termín splnenia
zmluvy podľa časti IV. tejto zmluvy. Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť sa rozumejú
menovite vojny, živelné pohromy, občianske nepokoje, štrajky a pod.
2. V ostatnom, v tejto zmluve neupravenom, platia primerane ustanovenia zákona č.513/1991 Zb.
- Obchodný zákonník.

VI.
SPLNENIE ZMLUVY O DIELO
1. Záväzky z tejto zmluvy o dielo sú pre účely platenia ceny diela splnené a objednávateľ je
povinný zaplatiť celú cenu diela vrátane DPH aj v prípade, že zariadenie je pripravené
k uvedeniu do prevádzky, ale nemôže začať 12 hodinová funkčná skúška, výhradne z dôvodov
na strane objednávateľa.

VII.
SERVIS ZARIADENIA
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že bude vykonávať bežný servis podľa článku II. bodu 3. a súčasne
zhotoviteľ sa zaväzuje odstraňovať závady, vyplývajúce zo záruky.

VIII.
SANKCIE
1.

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % z ceny diela
za každý začatý deň omeškania, max. 7,5 % z ceny diela v prípade porušenia povinností
vyplývajúcich pre neho z tejto zmluvy.
V prípade oneskorenej úhrady záloh a faktúr je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi
úrok z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej čiastky, za každý deň omeškania, max. 7,5 %
z ceny diela. Uhradením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok zhotoviteľa na náhradu
škody.
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XI.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi zmluvy.
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody účastníkov zmluvy a
len formou písomných dodatkov k nej.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých 1 obdrží objednávateľ a zhotoviteľ.
4. Účastníci zmluvy si zmluvu prečítali, vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
ich vôle s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.
Na znamenie súhlasu s textom zmluvy pripojujú strany svoje podpisy.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Dňa: 14.7.2016

Dňa:
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