Príloha č. 1

Zmluva o dielo č. /2016
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Uzatvorená medzi:
Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
č. účtu:

Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1,
0110 31 Žilina
Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina
00 321 796
0330353001/5600

Zhotoviteľ :
Sídlo :
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
I.
Predmet zmluvy
1. Na základe výsledku verejného obstarávania uskutočneného objednávateľom ako verejným
obstarávateľom podľa zákona č. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu, ktorej predmetom je:
a. montáž a demontáž elektroinštalácie – montáž a demontáž elektrických prípojok do stánkov,
b. zhotovenie prípojok k pódiám,
c. montáž a demontáž ďalších elektrických prípojok podľa potreby,
d. vianočná výzdoba vianočných trhov – stánkov, stromčeka,
e. správa elektroinštalácie
f. pohotovosť počas podujatí.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy podľa čl. I. ods. 1 tejto zmluvy bude zhotoviteľ
realizovať vždy len podľa požiadaviek a potrieb objednávateľa, na základe jednotlivých objednávok
objednávateľa v súlade s jeho internými predpismi o objednávaní, ktoré budú považované za zmluvy
o dielo, pričom objednávateľ v objednávke uvedie konkrétny druh požadovanej práce a termín
odovzdania diela. Akceptácia tejto objednávky zhotoviteľom sa považuje za uzavretie čiastkovej
realizačnej zmluvy o dielo.
3. Zhotoviteľ je povinný obstarať elektroinštalačný materiál potrebný na vykonanie diela, objednaného
objednávateľom.
II.

Miesto plnenia

Miestom plnenia je mesto Žilina.
III. Platnosť zmluvy, odovzdanie diela
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, 12 kalendárnych mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2. Platnosť a účinnosť tejto zmluvy skončí uplynutím dojednanej doby podľa čl. III ods. I tejto zmluvy.
3. V prípade porušenia zmluvných podmienok podstatným spôsobom ktoroukoľvek zmluvnou stranou
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je zhotoviteľ i objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné
a doručené druhej zmluvnej strane. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom zo strany zhotoviteľa
sa považuje:
a) ak dielo nebolo zhotovené a odovzdané v dohodnutom termíne,
b) ak dielo nebolo zhotovené riadne, v zmysle dohodnutých podmienok
4. Za odovzdanie a prevzatie diela sa považuje odovzdanie a prevzatie diela, objednaného konkrétnou
objednávkou, potvrdené písomným protokolom podpísaným zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa.
5. Dňom riadneho dodania diela je deň prevzatia diela objednávateľom.
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IV. Cena diela a platba za dielo
Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu na základe cenovej ponuky
predloženej zhotoviteľom diela. Táto cenová ponuka je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za elektroinštalačný materiál podľa čl. I ods. 3
tejto zmluvy.
Uvedenú cenu je možné navýšiť iba v prípade zmeny sadzby DPH a to tak, že zhotoviteľ, ktorý je
v čase uzavretia zmluvy platcom DPH pripočíta k dojednanej celkovej cene diela bez DPH daň
z pridanej hodnoty v percentuálnej výške, zodpovedajúcej zákonnej úprave, účinnej k dátum
zdaniteľného plnenia. Ustanovenie v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na zhotoviteľa, ktorý nie je
v čase uzavretia zmluvy platcom DPH.
Objednávateľ sa zaväzuje uskutočniť úhradu dohodnutej zmluvnej ceny podľa čl. IV ods. 1,2 tejto
zmluvy na základe faktúry, vystavenej zhotoviteľom diela po odovzdaní diela podľa čl. III ods.4 tejto
zmluvy. Splatnosť faktúry je 30. deň od jej doručenia objednávateľovi.

V. Zodpovednosť za vady
Pre zodpovednosť za vady diela platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
VI. Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách:
1. pri nedodržaní termínu dokončenia, uvedeného v konkrétnej objednávke diela má objednávateľ nárok
na zmluvnú pokutu od zhotoviteľa vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
2. pri omeškaní objednávateľa so zaplatením faktúry, má zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu od
objednávateľa vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
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VII. Ďalšie ustanovenia
Objednávateľ určí pracovníka, s ktorým bude možné konzultovať logistické záležitosti, potrebné pre
vykonanie diela (napr. poskytnutie potrebných podkladov, povolení a pod.).
Objednávateľ je povinný priebežne poskytovať zhotoviteľovi riadnu súčinnosť pri zhotovení diela,
spočívajúcu najmä v promptnej komunikácii so zhotoviteľom, poskytnutím potrebných podkladov,
ktoré má k dispozícii.
Objednávateľ má právo kedykoľvek počas zhotovovania diela kontrolovať kvalitu, spôsob plnenia
a súlad so zadaním diela.
Zhotoviteľ môže prípadné zmeny v diele vykonať iba so súhlasom objednávateľa.
Zhotoviteľ je počas zhotovovania diela povinný informovať objednávateľa o skutočnostiach, ktoré
môžu mať vplyv na zhotovenie diela.
Zhotoviteľ prehlasuje, že má požadovanú odbornú spôsobilosť pre vykonávanie prác podľa čl. I ods.
1 tejto zmluvy a disponuje osvedčením v zmysle vyhlášky 508/2009 Z. z., ktoré tvorí Prílohu č. 2
tejto zmluvy.
Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný počínať si s odbornou starostlivosťou, chrániť záujmy a
majetok objednávateľa a tretích osôb a v maximálnej možnej miere obmedziť negatívne dopady
predmetnej činnosti na okolie.
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VIII.
Záverečné ustanovenia.
1. Zmluvu možno meniť alebo zrušiť len písomne, formou písomných dodatkov k tejto zmluve,
podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.
2. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, dva pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
3. Táto zmluva má 2 prílohy
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka..
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju
podpísali.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku
korupčným konaniam v rámci zmluvných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup
nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov
a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.
7. Ostatné náležitosti, neuvedené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami platného
Obchodného zákonníka.
V Žiline, dňa

_______________________
Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

______________________
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