ZMLUVA O DIELO
číslo 202117
uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zmluva“)
medzi

Zhotoviteľ:
Obchodné meno : TECH-ENERGY Slovakia s.r.o.
Sídlo: Andreja Kmeťa 326/19, 010 01 Žilina
Bankové spojenie: Fio Banka a. s., Bratislava
IBAN: SK40 8330 0000 0027 0190 0035
IČO: 53 407 962
Zapísaný v OR: Okresného sudu Žilina, oddiel: Sro, vložka čislo:75906/L
Za ktorú koná: Ing. Martin Jaroš
Telefón: +421 904 065 036
Email: jaros@tech-energy.sk
(ďalej ako „Zhotoviteľ“)
a
Objednávateľ:
Obchodné meno : Sociálny podnik mesta Martin s.r.o., registrovaný sociálny podnik
Sídlo: Námestie S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Martin
IBAN: SK92 0900 0000 0051 8088 7851
IČO: 53 584 244
Zapísaný v OR: Okresného sudu Žilina, oddiel: Sro, vložka čislo:76619/L
Za ktorú koná: Ing. Miloš Mikula
Telefón: +421 905 815 276
Email: mikula@rspmartin.sk
(ďalej ako „Objednávateľ“)
(Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej tiež spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo
ako „Zmluvná strana“)
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Článok. I
Všeobecné ustanovenia
1. V tejto Zmluve „Dielo“ znamená:
Montáž klimatizácie Samsung Wind-Free Comfort 3,5kW do prevádzky v Moskovská 1,
036 01 Martin.
(ďalej len „Dielo“)
Článok. II
Predmet zmluvy
1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje
Dielo prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu Diela.
Článok. III
Termíny a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v lehote
30 dní od uzatvorenia tejto Zmluvy.
2. Pri vykonávaní diela postupuje Zhotoviteľ samostatne a nie je pri určení spôsobu
vykonania diela viazaný pokynmi Objednávateľa.
3. Zhotoviteľ diela môže poveriť jeho vykonaním inú osobu (subdodávateľa).
4. Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie Diela je povinný obstarať Zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ má právo požadovať počas vykonávania Diela primeranú časť nákladov, ktoré
vynaložil pri vykonávaní Diela na obstarávanie vecí potrebných na vykonanie Diela.
Článok. IV
Odovzdanie diela
1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním
Diela Objednávateľovi.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí Diela bude Zmluvnými stranami
spísaný a podpísaný odovzdávací protokol alebo iný dokument potvrdzujúci odovzdanie
Diela. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň
odovzdania Diela.
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Článok. V
Povinnosti Objednávateľa

1.

Objednávateľ je povinný vykonané Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu podľa
platobných podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
Článok. VI
Povinnosti Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k Dielu
a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.
Článok. VII
Cena Diela
1.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za Dielo cenu v celkovej výške 1 147 €
( slovom „jedentisícstoštyridsaťsedem EUR“, ďalej ako „Cena“).

2.

K zmene ceny môže dôjsť:
2.1. pri zmene zákonnej sadzby DPH.
2.2. pri dodatočne zistených, nečakaných a dopredu nemožno predvídateľných
udalostiach.
Článok. VIII
Platobné podmienky

1.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Cenu alebo akúkoľvek jej časť bankovým prevodom na
bankový účet IBAN SK40 8330 0000 0027 0190 0035, vedený v Fio Banka a. s.

2.

Záloha Ceny predstavuje 600 EUR (ďalej ako „Záloha“).

3.

Doplatok Ceny predstavuje 547 EUR (ďalej ako „Doplatok“).

4.

Záloha je splatná pri uzatvorení Zmluvy.

5.

Doplatok je splatný v lehote 3 dní od vykonania Diela.

6.

Zaplatením Ceny alebo akejkoľvek jej časti sa rozumie pripísanie celej príslušnej čiastky
na bankový účet Zhotoviteľa.
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Článok. IX
Záruka
1. Zhotoviteľ týmto poskytuje záruku za akosť Diela v dĺžke 24 mesiacov od odovzdania
Diela Objednávateľovi.
2. Zhotoviteľ poskytuje záruku na celé Dielo.
Článok. IX
Odstúpenie od zmluvy
1.

Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
a. Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonaním Diela dlhšie než 14 dní.
b. Zhotoviteľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než 21 dní a zmluvné
strany sa nedohodnú inak.

2.

Zhotoviteľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
a. Objednávateľ je v omeškaní so splatením Ceny alebo jej časti dlhšie než 14 dní,
b. Objednávateľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než 21 dní a
zmluvné strany sa nedohodnú inak.
Článok. IX
Záverečné ustanovenia

1.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými
stranami.

2.

Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými a podpísanými
dodatkami.

3.

Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce
ustanoveniami občianskeho zákonníka.

4.

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola
dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle,
určite, vážne a zrozumiteľne.

5.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane jedno
vyhotovenie.

V Martine, 28.12.2021.

V Žiline, 28.12.2021.

………………………………………
Zhotoviteľ

………………………………………..
Objednávateľ
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