Príloha č. 1

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
__________________________________________________________________
Objednávateľ:

MESTO ŽILINA
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
v zastúpení:
ŽILBYT, s.r.o.
Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
V jeho mene konajúci:
JUDr. Jarmila Beszédesová - konateľ
Ing. Stanislav Bořuta - konateľ
IČO:
46 723 994
DIČ:
2023541344
IČ DPH:
SK2023541344
Bankové spojenie:
VÚB a.s. Žilina, číslo účtu: 3023834255/0200
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, vložka
č.56867/L
( ďalej ako „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH: SK
Bankové spojenie:
(ďalej ako „zhotoviteľ“)
ďalej spolu ako „Zmluvné strany“
Čl. I.
Úvodné ustanovenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo
podľa čl. II tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a
za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa článku V. tejto zmluvy.
Čl. II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa v roku
2014 a 2015, výmenu vodomerov SV a TÚV v bytoch a bytových domoch
v majetku Mesta Žilina a v správe spoločnosti Žilbyt s.r.o. , ktorých zoznam tvorí
prílohu tejto zmluvy samostatne po jednotlivých rokoch.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí riadne a včasné splnenie diela podľa tejto
zmluvy a podľa harmonogramu uvedeného v prílohe tejto zmluvy a odovzdá
dielo v požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne s potrebnou dokumentáciou
a odpočtami v súlade s právnymi predpismi.
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3. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť vykonaním diela inú osobu.
Čl. III.
Vykonanie diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať
dielo v zmysle čl. II tejto zmluvy s termínom začatia plnenia od august 2014 do
december 2015 podľa doby životnosti meračov.
2. Pri vykonávaní diela podľa čl. II. ods. 2 postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi
objednávateľa a na základe zmluvy o dielo.
3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol
potrebnú súčinnosť. Poskytnutím potrebnej súčinnosti sa má odovzdanie
poverenia na vykonanie diela a oznamu pre bytové domy o termínoch a čase
vykonania kontroly zhotoviteľom.
4. Riadne vykonanie diela je potrebné preukázať dokončením dohodnutých prác
v dohodnutom rozsahu a požadovanej kvalite. Tieto práce musia byť odovzdané
so všetkými písomnými náležitosťami a požadovanej forme zástupcom
objednávateľa.
5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu vykonania diela kontrolovať priebeh
a úroveň kvality vykonávaných prác prostredníctvom svojho zástupcu.
Čl. IV.
Povinnosti zhotoviteľa
1. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k
odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie v zmysle platných
právnych predpisov.
Čl. V.
Odstúpenie od zmluvy a zmluvná pokuta.
1. Pri nedodržaní termínov harmonogramu výmeny meračov si zmluvné strany
dojednávajú pre tento účel v zmysle § 300 Obch. zák. zmluvnú pokutu vo
výške 3,00 € za každý ďalší deň omeškania s plnením záväzku.
2. Pre účely odstúpenia od zmluvy zo strany zhotoviteľa si zmluvné strany
dojednávaj v zmysle § 302 Obch. zák. odstupné vo výške 3€ za každý
nevymenený merač určený v prílohe tejto zmluvy.
Čl. VI.
Cena diela
1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe výsledku verejného
obstarávania zo dňa...... Za jeden vodomer SV ......... s DPH, za jeden vodomer
TÚV........s DPH vrátane dopravy a všetkých prác s tým súvisiacich.
2. Cena za vykonanie diela je ............... s DPH a je cenou konečnou.
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3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa
faktúry vystavenej zhotoviteľom do 30 dní od kompletného odovzdania diela bez
vád a nedorobkov objednávateľovi.
Čl. VII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmena zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.
2. Na omeškanie Zmluvných strán s plnením peňažných záväzkov vyplývajúcich zo
zmluvy sa budú vzťahovať príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
3. Vzťahy zmluvných strán, vyplývajúce zo zmluvy a v zmluve bližšie neupravené
sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších
všeobecne záväzných platných právnych predpisov.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a Občianskeho
zákonníka.
5. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, dva prevezme objednávateľ a jeden
zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
toho, že obsah zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Žiline dňa ............2014

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

............................................
JUDr. Jarmila Beszédesová
Konateľ

............................................
Ing. Stanislav Bořuta
Konateľ
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