ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a
doplnení medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám. č.4
950 53 Nitra
V zast.: Ing. Jaroslav Dóczy,PhD.
IČO: 00164895
Č. účtu: 7000310609/8180
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Zápis v registri: Zriaďovacia listina č. 168/2003 zo dňa 21.10.
2003
/ďalej len "objednávateľ"/

Zhotoviteľ:

ENERGONET NITRA, s.r.o.
Novozámocká 184
949 05 Nitra
Zápis v OR OS v Nitre, oddiel Sro, vložka č. 1866/N
V zast. : Ján Korgo, konateľ spoločnosti
IČO: 34132082
DIČ: 2020407686
IČ DPH: SK 2020407686
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.Nitra
IBAN: SK487500 0000 0040 0644 8285
/ďalej len „zhotoviteľ“/

Čl. I
Predmet dohody
1.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v rozsahu a za
podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoviť dielo: Oprava vstupných a regulačných
prvkov trafostanice (ďalej len „Dielo“).
Zhotovenie Diela zahŕňa nasledovné výkony :
a) Výmena ističov ARV v rozvádzačoch RH: Demontáž 2 ks jestvujúcich ističov,
dodávka 2 ks ističov 1000A vo výsuvnom prevedení, vrátane pripojovacej a montážnej
sady. Montáž nových ističov. Úprava zberníc, oceľových konštrukcií a ovládacích
obvodov.
Prevádzkové skúšky.
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b) Oprava kompenzačného rozvádzača: Analýza odberu, návrh chráneného
kompenzačného rozvádzača.
Dodávka kompenzačného rozvádzača, demontáž jestvujúceho kompenzačného
rozvádzača, montáž nového kompenzačného rozvádzača.
Prevádzkové skúšky
c) Východiskové odborné prehliadky a odborné skúšky, vypracovanie správy.
1.2

Touto zmluvou sa Zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať Objednávateľovi dielo
podľa špecifikácií uvedených v tejto zmluve, na základe požiadaviek Objednávateľa a
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a
riadne vykonané dielo prevziať.

Čl. II
Cena za vykonanie diela
2.1

Na základe dohody zmluvných strán zaplatí Objednávateľ na účet Zhotoviteľa za
vykonané dielo:
Suma celkom bez DPH:

28.890,00€

DPH 20%

5.778,00 €

Suma celkom s DPH

34.668,00

( slovom tridsaťštyritisícšesťstošesťdesiatosem EUR)
2.2

V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na vykonanie
prác a náklady na materiál potrebný pri vykonaní týchto prác.

2.3

Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná a zhotoviteľ nemá nárok účtovať si
vyššiu cenu z dôvodu zmeny materiálov, výrobkov a pod., okrem prípadu, kedy dôjde k
navýšeniu objemu prác z dôvodu, ktorý pri uzatvorení tejto zmluvy nebolo možné
objektívne predvídať.

2.4

Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie diela, podľa bodu 1
tohto článku do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

2.5

Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr do 30 dní odo dňa
odovzdania diela.

2.6
2.7

Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa.
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb má zhotoviteľ právo účtovať
odberateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka.
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Čl. III
Vykonanie diela
3.1

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa pokynov objednávateľa na svoje náklady
a na svoje nebezpečenstvo. Zmena Diela alebo zmenu termínu dokončenia Diela je možné
vykonať len na základe dohody medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom.

3.2

Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za riadenie postupov prác na Diele. Pri
vykonávaní diela postupuje Zhotoviteľ samostatne a s maximálnou odbornou
starostlivosťou zodpovedajúcou charakteru Diela podľa tejto zmluvy.

3.3

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať bezpečnostné predpisy BOZP a PO, hygienické
predpisy a poriadok v mieste zhotovenia Diela. Zhotoviteľ je povinný prípadné znečistenie
miesta zhotovenia Diela spôsobené zhotovovaním Diela priebežne čistiť a po skončení
Diela úplne odstrániť.

3.4

Zhotoviteľ je povinný bezodkladne do 24 hod. oznámiť Objednávateľovi vznik
akejkoľvek udalosti brániacej alebo sťažujúcej Zhotoviteľovi zhotoviť Dielo, inak
Zhotoviteľ zodpovedá za súvisiace prípadné omeškanie so zhotovením Diela.

Čl. IV
Povinnosti Objednávateľa
4.1

4.2

Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne Zhotoviteľovi súčinnosť nevyhnutnú pre
zhotovenie Diela podľa tejto zmluvy spočívajúcu najmä v :
a.

Umožní vstup do miesta zhotovenia Diela v čase podľa článku V. tejto zmluvy

b.

Včasnom zadaní presných pokynov Zhotoviteľovi

c.

V poskytnutí technickej súčinnosti podľa potreby zhotoviteľa

d.

V zabezpečení dokumentácie a písomností potrebných k realizácii Diela

Objednávateľ je povinný pripraviť miesto zhotovenia Diela

Čl. V
Čas a miesto zhotovenia Diela, odovzdanie diela
5.1

Miesto zhotovenia diela sú priestory patriace Objednávateľovi Diela, Svätoplukovo
nám. č.4 ; 950 53 Nitra

5.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať zhotovovať Dielo v termíne podľa dohody medzi
Objednávateľom a Zhotoviteľom.

5.3

Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do
31.8.2018. Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných
3

strán, kedy sa termín predlžuje o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol začať alebo
pokračovať v prácach.
5.4

Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave vykonaných
prác.

5.5

Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 dni pred dňom
dokončenia diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu.
Čl. VI
Zodpovednosť za vady diela a záručná doba

6.1

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa noriem
vzťahujúcich sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas
záručnej doby bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.

6.2

Záručná doba je 5 rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.

6.3

Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po
jej zistení a to písomnou formou.

6.4

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád do 24 hod. od uplatnenia
oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky
možnom termíne.
Čl. VII
Zmluvná pokuta

7.1

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr si môže zhotoviteľ uplatniť úrok
z omeškania vo výške podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Čl. VIII
Zánik zmluvy
8.1

Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľom
objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy objednávateľom
zhotoviteľovi.

8.2

Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si
dohodnú.

8.3

Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade ak by došlo k
porušeniu povinností zhotoviteľa, pri ktorom môže dôjsť k materiálnym škodám alebo k
ohrozeniu zdravia, či života alebo k hrubému porušeniu technickej disciplíny zhotoviteľa
pri zhotovení diela.
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8.4

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade podstatného prekročenia
času plnenia, dohodnutého v Čl. V bod 5.3 tejto zmluvy. Za podstatné prekročenie času
plnenia sa považuje 30 dní odo dňa, od ktorého mal zhotoviteľ predmet diela odovzdať
podľa Čl. V bod 5.3 tejto zmluvy.

8.5

Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky,
a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.

8.6

Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí byť
uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje.

Čl. IX
Záverečné ustanovenia
9.1

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zástupcami oboch
zmluvných strán.

9.2

Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

9.3

Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený
ustanovenia Obchodného zákonníka.

9.4

Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 je určený pre zhotoviteľa a 1 pre
objednávateľa.

Objednávateľ: DAB v Nitre

Zhotoviteľ: ENERGONET NITRA, s.r.o

V Nitre, dňa 31.07.20182018

V Nitre, dňa 31.07.2018

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

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