Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších
zmien a doplnení a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
medzi

Zmluvné strany
Objednávateľ :
V zastúpení :
IČO :
Bankové spojenie :
Č. účtu :
IČ DPH :
/ďalej len „objednávateľ“/

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. č.1, 814 99 Bratislava
doc.RNDr. Milan Ftáčnik CSc., primátor
603 481
VÚB, a.s., Bratislava - mesto
6327012/0200
nie je platca

v zastúpení

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.m. SR
Bratislavy
Junácka ul. č.4, 831 04 Bratislava
Štatutárny zástupca :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
DIČ :
IČO :
IČ DPH :

Ing. Jozef Chynoranský, riaditeľ
VÚB - Bratislava
42934-012/0200
2020801695
179 663
SK2020801695

Zhotoviteľ :

COFELY, a.s.
Mlynské nivy 61, 827 11 Bratislava
Ing. Martin Žigo
Ing. Roman Tožička
TABA
2621106579/1100
2022091995
35 966 289
SK2022091995

Štatutárny zástupca :
Bankové spojenie:
Č. účtu :
DIČ :
IČO :
IČ DPH :
/ďalej len „zhotoviteľ/

Čl. I
Predmet zmluvy o dielo
1.Predmetom zmluvy o dielo dodávka a montáž E-max kariet, záložného zdroja pre E-max
karty, oddeľovacieho člena OC101, rozvádzača MaR s softvérom a zaškolením obsluhy
pre kontrolu a riadenie maximálnej rezervovanej kapacity elektrického výkonu pre
objekt Zimný štadión Ondreja Nepelu na miesto určenia – Zimný štadión Ondreja Nepelu,
Odbojárov č.9, 831 04 Bratislava.

-22. Začiatok plnenia predmetu zmluvy o dielo je deň platnosti a účinnosti tejto zmluvy o dielo
v zmysle z.č.546/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.
3. Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy o dielo zaväzuje dodať a namontovať
objednávateľovi predmet plnenia zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje v zastúpení
prevziať vykonané práce v súlade so zmluvou o dielo a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú
cenu.
Čl. II
Realizácia dodávky, dodacie podmienky
1. Na základe tejto zmluvy o dielo je dodávka a montáž E-max kariet, záložného zdroja pre
E-max karty, oddeľovacieho člena OC101, rozvádzača MaR s softvérom a zaškolením
obsluhy pre kontrolu a riadenie maximálnej rezervovanej kapacity. Zhotoviteľ sa zaväzuje
vykonať práce od účinnosti zmluvy v termíne do 25.04.2011.
2. Prevzatie prác vykoná osobne na mieste vykonania prác poverený zamestnanec, ktorý
vykoná kontrolu množstva a kvality prác.
3. Poverený zamestnanec objednávateľa môže práce odmietnuť v prípade nedodržania
parametrov.
4.Vlastnícke právo na vykonané práce vzniká objednávateľovi prevzatím diela na základe
potvrdeného preberacieho protokolu a po úhrade platnej faktúry za vykonané práce.
Čl. III
Miesto dodania tovaru
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet tejto zmluvy objednávateľovi na miesto určenia
– Zimný štadión Ondreja Nepelu, Odbojárov č.9, 831 04 Bratislava, kontaktná osoba :
Martin Medový 0903 673 237.
2. Nebezpečenstvo krádeže, poškodenia a pod. predmetu zmluvy prechádza zo zhotoviteľa na
objednávateľa dňom prevzatia predmetu zmluvy splnomocneným zamestnancom
objednávateľa.
Čl. IV
Cena
1. V cenovej ponuke podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy o dielo sú zahrnuté náklady
spojené s vykonaním diela na miesto určenia bez účtovania ďalších poplatkov za
vykonané práce.
2. Cena diela je určená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
zákona č. 196/2000 Z. z. a jeho vykonávacej vyhlášky MF SR č. 375/1999 Z. z.
Cena za predmet zmluvy bez DPH :
7 903,62 Eur
Sadzba DPH % :
20 %
Výška DPH :
1 580,72 Eur
Cena spolu s DPH :
9 484,34 Eur
Cena spolu je slovom : deväťtisíc štyristo osemdesiat štyri euro a tridsať štyri centov.
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Platobné podmienky
1. Platba za vykonané práce bude realizovaná formou prevodného príkazu prostredníctvom
finančného ústavu objednávateľa po prevzatí predmetu zmluvy o dielo na základe
vystavenej faktúry spolu s preberacím protokolom.
2. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť na doplnenie neúplnú faktúru, alebo na
prepracovanie faktúru, ktorá nebola v súlade s preberacím protokolom, alebo by nemala
náležitosti daňového dokladu.
3. Lehota splatnosti faktúr bude 30 dní, ak sa obe zmluvné strany nedohodnú inak, odo dňa
vystavenia faktúry doloženej potvrdeným súpisom dodávok a vykonaných prác zo strany
objednávateľa. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna, alebo
pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný
deň.
Čl. VI
Zmluvné pokuty
1.V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín vykonania diela, objednávateľ je oprávnený
uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.
2. V prípade neuhradenia faktúry v termíne jej splatnosti zhotoviteľ má právo požadovať od
objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny neuhradenej faktúry za každý deň
omeškania.
Čl. VII
Náhrada škody
1. Zmluvnými pokutami nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu spôsobenej
škody.
Čl. VIII
Reklamačné podmienky
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem.
2. Objednávateľ sa zaväzuje pri prevzatí diela vykonať kontrolu diela. Viditeľné vady a
nekomplexnosť diela je povinný oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po ich
zistení.
3. Záruka sa nevzťahuje na vady diela, ktoré boli spôsobené zlou manipuláciou.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vadné plnenie vysporiadať v záručnej lehote na vlastné náklady,
znížením ceny, dobropisom, opravou alebo novým plnením podľa dohody.
5. Zhotoviteľ poskytuje na vykonané dielo záruku 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom
prevzatia tovaru.
Čl. IX
Odstúpenie od zmluvy o dielo
1. Objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy o dielo v prípade porušenia dodacích
podmienok zhotoviteľa.
2. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy platia ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
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Záverečné ustanovenia
1. Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní ako aj príslušnými ustanoveniami zákona
č.513/1991 Zb. Obchod. zákonníka a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, účinná je
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú riadiť sa v plnom rozsahu ustanoveniami zmluvy.
4. Zmluva sa končí vzájomným vyrovnaním záväzkov zmluvných strán.
5. Prípadné ustanovenia zmluvy, ktoré sa v budúcnosti stanú neplatnými z dôvodu rozporu
s platným právnym poriadkom, nezakladajú neplatnosť celej zmluvy; jej ďalšie ustanovenia
ostávajú v platnosti. Dotknuté neplatné ustanovenia sa zmluvné strany zaväzujú upraviť
tak, aby nová úprava bola čo najbližšie úprave pôvodnej a umožnil sa tak dosiahnuť účel
zmluvy.
6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po jej podpise každá zmluvná
strana obdrží dva rovnopisy.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli riadne oboznámené, že nebola uzavretá
v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej
obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú
ju slobodne, nie v tiesni, ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej
obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
Príloha zmluvy o dielo : cenová ponuka

Bratislava, dňa :

Bratislava, dňa :

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

...................................................
doc.RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.,v.r.
primátor

.....................................................
Ing. Martin Žigo, v.r.
štatutárny zástupca

Bratislava, dňa :
...................................................

.......................................................

Ing. Jozef Chynoranský, v.r.
riaditeľ

Ing. Roman Tožička, v.r.
štatutárny zástupca

