_____________ Z m l u v a o d i e l o ______________
v zm y sle § 631 a nasl. O b čia n ske h o zá ko n n íka

Z mluva

o

d i e l o

uzatvorená v zmysle § 631 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
(ďalej len „Zmluva")
medzi zmluvnými stranami

1.

Objednávateľ:
názov:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Konajúci:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Obec Prášíce
1. Mája 142/142, 956 22 Prašice
00 310 964
2021315538
Erika Nemešová - starostka
Prima Banka Slovensko, a.s.
0886669001/5600

(ďalej len „Objednávateľ")

2.

Zhotovitel':
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Zapísaná:
Konajúce osoby:

VODNE STAVBY, spol. s r.o.
Lipová 66/37, 921 01 Piešťany
17 336 961
202 055 18 17
SK 202 055 18 17
292 88 69 773 / 1100
Obchodný register OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 1920/B
Pavol Šmýkala - konateľ
Mgr. Bohumír Adám ek - konateľ

Konanie v mene spoločnosti:
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne aspoň dvaja konatelia spoločnosti, alebo
konateľ spoločnosti spolu s prokuristom, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu
spoločnosti pripoja svoj podpis.
3.

(ďalej len „Zhotoviteľ")

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany")

Článok I
Predm et zmluvy
1.1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa
vykonať pre Objednávateľa dielo špecifikované v
čl. II tejto Zm luvy (ďalej len „Dielo") a záväzok
Objednávateľa riadne vykonané Dielo prevziať a
zaplatiť
zaň
Zhotoviteľovi
dohodnutú
cenu
špecifikovanú v čl. IV tejto Zmluvy (ďalej aj len
„Cena").

1.2.

Predmetom tejto Zm luvy je tiež bližšia úprava práv a
povinností
Zm luvných
strán
súvisiacich
s
vykonávaním Diela Zhotoviteľom, ako aj s jeho
následným odovzdaním Objednávateľovi.

Č l á n o k II
Š p e c ifik á c ia diela
2.1. Záväzok
Zhotoviteľa
vykonať
Dielo
spočíva
v m odernizácii/výmene
existujúcúceho
verejného
osvetlenia
Objednávateľa
tak, že
Zhotoviteľ
Objednávateľovi dodá a následne namontuje verejné
osvetlenie
u Objednávateľa (v územnom obvode
Obec Prašice -

obce Prašice - na uliciach a v rozsahu podľa bodu
2.3. tohto článku), ktorým Zhotoviteľ zabezpečí
dosiahnutie a udržanie energetických štandardov
dohodnutých v bode 2.2. tohto článku.
2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že za dohodnuté
energetické štandardy sa považuje cca 40 % ročná
úspora
elektrickej energie oproti energetickej
náročnosti
verejného
osvetlenia
pred
výmenou/modernizáciou verejného osvetlenia podľa
tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že
nominálnym štandardom pre určenie splnenia kritéria
ročnej úspory elektrickej energie bude/je rok 2010.
2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že výmena/modernizácia
bude
realizovaná
na
nasledovných
uliciach
v územnom obvode Objednávateľa a v nasledovnom
rozsahu
a. 1. Mája (počet svietidiel 32)
b. Duchonka (počet svietidiel 2)
c. Budovateľská (počet svietidiel 4)
V
rozsahu/spolu
38
ks
verejných
svetiel
nasledujúcich výkonov: 4 ks - 45 W, 4 ks - 65 W,
30 ks - 86 W.
2.4. V rámci Diela sa Zhotoviteľ tiež zaväzuje aj
a. k prípadnému nevyhnutnému servisu / výmene
jedného RVO v obci Prašice,
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b. k servisu, správe a údržbe verejného osvetlenia
dodaného v rámci Diela podľa tejto zmluvy, a to
v lehote
1 roka
odo dňa
protokolárneho
odovzdania Diela.
Č l á n o k III
Sp ô so b , m ie sto a čas
v y k o n a n ia diela
3.1.

Zhotovitel' sa zaväzuje, že vykoná Dielo riadne a
včas, na vlastné náklady a nebezpečenstvo, v súlade
s podmienkami tejto Zmluvy.

3.2.

Zhotovitel' sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela
veci, materiál a zariadenia, ktoré budú spĺňať
požiadavky na obvyklú kvalitu a akosť Diela.

3.3.

Zhotovitel'
sa
zaväzuje
vykonať
Dielo
prostredníctvom svojich zamestnancov, zmluvných
partnerov alebo iných spolupracujúcich osôb.

3.4.

Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať Dielo, vrátane
montáže u Objednávateľa, najneskôr do 4 týždňov
odo dňa uzavretia tejto Zmluvy.

3.5.

Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne Zhotoviteľovi
všetku súčinnosť potrebnú pre vykonanie Diela,
pričom
o
dobu
omeškania
Objednávateľa
s poskytnutím súčinnosti sa predlžuje dojednaný
term ín vykonania Diela.

Článok V
O d o v z d a n ie a p re v za tie diela
5.1.

Zhotovitel' splní svoj záväzok vykonať Dielo riadnym
dodaním objednaných vecí (bod 2.3. Zmluvy), ich
montážou u Objednávateľa a ich následným
odovzdaním Objednávateľovi.

5.2.

Odovzdanie a prevzatie Diela sa uskutoční v mieste
montáže Diela - u Objednávateľa, bezprostredne po
ukončení montáže Diela. O odovzdaní/prevzatí Diela
spíšu/podpíšu zmluvné strany písomný protokol; jeho
podpisom sa
považuje
Dielo
za
prevzaté
Objednávateľom.

Č lá n o k VI
Z o d p o v e d n o s ť za v a d y
6.1.

Zhotovitel' zodpovedá za vady Diela v zmysle
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

6.2.

Záručná doba na Dielo je 24 mesiacov a začína
plynúť dňom odovzdania Diela Objednávateľovi. Na
výbojku so životnosťou
100 000 hodín svietenia
a poklesom o 5 % za prvých 2000 hodín a na
predradník je záručná doba 5 rokov a a začína plynúť
dňom odovzdania Diela Objednávateľovi (v záručenej
dobe 5 rokov bude vymenená zo strany Zhotoviteľa
každá vadná výbojka a/alebo predradník za bezvadný
kus).

Č l á n o k IV
Cena a platobné podm ienky
4.1.

4.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena Diela je
19
823,00
€
(slovom
devätnásť
tisíc
osemstodvadsaťtri eur) vrátane DPH. Cena diela
zahŕňa dodávku/dodanie a montáž všetkých vecí
uvedených v bode 2.3. tejto Zmluvy ako i činnosti
podľa bodu 2.4. tejto Zmluvy, pričom čiastkové ceny
za dodávku/dodanie a montáž jednotlivých vecí
objednaných Objednávateľom sú nasledovné:
a.

1 ks verejného osvetlenia 45 W = 210 €,

b.

1 ks verejného osvetlenia 65 W = 220 €,

c.

1 ks verejného osvetlenia 86 W = 234 €,

6.3. V prípade vád Diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej
dobe,
má Objednávateľ nárok na bezplatné
odstránenie vád. Objednávateľ je povinný všetky
zistené vady reklamovať písomne u Zhotoviteľa v
záručnej dobe, vždy bezodkladne po tom, ako vady
zistí, inak nárok Objednávateľa zaniká.
6.4.

Objednávateľ je povinný prezrieť svietidlá (súčasť
Diela) ihneď po protokolárnom odovzdaní/prevzatí
Diela a vytknúť všetky zjavné vady.
Funkčnosť
predmetných svietidiel je Objednávateľ povinný
preveriť/vyskúšať bezodkladne po protokolárnom
odovzdaní/prevzatí Diela.

6.5.

Servis
resp. oprava vád dodaného verejného
osvetlenia sa začnú vykonávať najneskôr do 2
pracovných dní od ich nahlásenia kontaktnou
osobou.

6.6.

Kontaktná
osoba
za Objednávateľa
vo veci
nahlásenia porúch/vád je: Michal Glos. Kontaktná
osoba
za Zhotoviteľa vo veci prijatia nahlásenej
poruchy/vady
je:
ing.
Ľuboš
Motúz
(mob:
+421905577773).

Objednávateľ a Zhotovitel' sa dohodli, že cena Diela
bude Zhotoviteľovi zaplatená nasledovne:
a.

prvú časť ceny Diela vo výške 30 % ceny Diela
(t.j.
5
947,00 €)
uhradí Objednávateľ
Zhotoviteľovi do 30.6.2013.

b.

druhú časť ceny Diela vo výške 35 % ceny
Diela (t.j. 6 938,00 €) uhradí Objednávateľ
Zhotoviteľovi do 31.12.2013.

c.

tretiu časť ceny Diela vo výške 35 % ceny Diela
(t.j. 6 938,00 €) uhradí Objednávateľ Zhotovitel'
do 30.6.2014.

Č lá n o k VII
V lastnícke právo a neb ezpečenstvo
š k o d y na t o v a r e
7.1.

4.3.

Po úplnom zaplatení ceny Diela Zhotovitel' vystaví
Objednávateľovi vyúčtovaciu faktúru na celkovú
Cenu Diela.

Obec Prášíce -

Vlastnícke
právo
k svietidlám
dodaným/namontovaným v rámci Diela podľa tejto
Zmluvy prechádza na Objednávateľa až úplným
zaplatením ceny Diela podľa tejto Zmluvy.
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7.2.

Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na
Objednávateľa
okamihom
protokolárneho
odovzdania/prevzatia.
Po
protokolárnom
odovzdaní/prevzatí
Diela
Objednávateľom
je
Objednávateľ poviný chrániť predmetné svietidlá
(súčasť
Diela)
pred
poškodením,
stratou,
odcudzením, zničením.
Č lá n o k VII
Záverečné ustanovenia

pôvodného ustanovenia neplatného, neúčinného
alebo nevykonateľného. Do toho času sa platí
zodpovedajúca
právna
úprava
Občianskeho
zákonníka
a
ostatných
právnych
predpisov
Slovenskej republiky.
7.4. Táto Zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor
Zmluvných strán ohľadne jej predmetu, pričom ako
taká
nahrádza
všetky
predchádzajúce
ústne
i písomné dohovory Zmluvných strán ohľadne
všetkých otázok dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy.

7.1.

Vzťahy touto Zmluvou bližšie neupravené sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.

7.5.

Zmluvu je možné dopĺňať alebo meniť výhradne
formou
písomných
číslovaných
dodatkov
podpísaných
oprávnenými
zástupcami
oboch
Zmluvných strán.

7.2.

Zm luvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré
medzi nimi vznikli alebo vzniknú z tejto zmluvy,
vrátane sporov o jej platnosti a záväznosti, budú
rozhodované príslušným všeobecným súdom.

7.6.

Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu pred jej
podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli, ich
spôsobilosť uzavrieť Zmluvu nie je ničím obmedzená,
Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni a
za nápadne nevýhodných podmienok.

7.3.

Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto
Zm luvy neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné,
nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo
vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy.
Zm luvné strany sa v takom prípade zaväzujú bez
zbytočného odkladu nahradiť dohodou ustanovenie
neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné novým
ustanovením platným, účinným a vykonateľným,
ktoré bude najviac zodpovedať hospodárskemu účelu

V P ra šicia ch ,.............

,

O bec Prašicé
Erika Nemešová - stareístka

Obec Prášíce -

7.8.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej
podpísania oprávnenými oboma Zmluvnými stranami.

Zhotovitel':

Objednávateľ:

<
1
i

7.7. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach,
po jednom pre každú zo Zmluvných strán.

V Bratislave,

Pavol Šmýkala - konateľ
Bohumír Adám ek - konáte;!'
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