
ZMLUVA O DIELO
(ďalej aj ako "zmluva")

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami:

Obchodné meno: Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
Sídlo: Školská 19,921 01 Piešťany
IČO: 36232700
IČ DPH: SK2020170031
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka Č. 11528/T
V mene spoločnosti koná: Ing. Viliam Hubinský, CSc; konateľ spoločnosti
(ďalej ako "objednávatel"')

a

Obchodné meno: Remeselné služby, s.r.o.
Sídlo: Česká 15, Bratislava 831 03
IČO: 51 240378
IČ DPH: SK 2120661 312
Zapísaná: OR OS Bratislava l, oddiel: Sro, vložka Č. 124425/B
V mene spoločnosti koná: Ing. Jozef Greňo, PhD, konateľ spoločnosti
(ďalej aj ako "zhotovitel"')

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej aj ako "zmluvné strany")

l.
Predmet plnenia

1.1 Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vyhotoviť pre Objednávateľa dielo -
"Výmena a oprava systému merania a regulácie tepelného hospodárstva" v Piešťanoch,
ktoré je špecifikované v Prílohe 1 tejto zmluvy.

1.2 Zhotoviteľ je povinný dielo vykonať sám, vykonaním Diela alebo jeho časti môže poveriť
tretiu osobu. Zhotoviteľ zodpovedá za takúto subdodávku v plnom rozsahu, akoby ju
realizoval sám. S vykonaním montážnych prác subdodávateľským spôsobom objednávateľ
súhlasí.

1.3 Miestom vykonania diela sú sfávajúce stavebné objekty tepelného hospodárstva
Objednávateľa v Piešťanoch.

1.4 Technický stav zariadení bol zmapovaný ku dňu 4.10.2021. Akékoľvek ďalšie závady na
zariadení vzniknuté po tomto termíne, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe č.1, nie sú
predmetom tejto zmluvy.

II.
Cena za vykonanie Diela a platobné podmienky

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi za vykonanie Diela
dohodnutú cenu 191.384 €, ktoráje špecifikovaná v Prílohe č.1 tejto zmluvy (ďalej aj "cena").
Celková cena pozostáva z čiastkových cien za jednotlivé úkony, materiály a čiastkové práce,
ktoré sú uvedené v Prílohe č.1, tejto zmluvy.
2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je konečná, úplná a záväzná, a môže byť
zmenená len písomnou dohodou podpísanou oboma zmluvnými stranami.



2.3. Cenu za vykonanie Diela uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe faktúry za
vyhotovenie príslušnej časti Diela. Splatnosť faktúry je 14 dní.
2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má od doručenia 3 dni na schválenie faktúry
a, ak v tejto lehote nebola faktúra odoslaná na vrátenie Zhoto iteľovi faktúra sa považuje za
schválenú a lehota jej splatnosti začne plynúť štvrtý deň po doručení faktúry.
2.5. Fakturácia bude prebiehať na mesačnej báze, spätne za vykonané práce, pričom
Zhotoviteľ musí svoju mesačnú faktúru doručiť objednávateľo i do 14. kalendárneho dňa
v nasledujúcom mesiaci.
2.6. Objednávateľ nie je povinný uhradiť práce naviac vykonané zhotoviteľom, ktoré neboli
zmluvne dohodnuté v tejto zmluve, dohodnuté písomným dodatkom k tejto zmluve alebo
písomne odsúhlasené zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na tom, že v
prípade, ak zhotoviteľ vykoná práce naviac v rozpore s podmienkami uvedenými v tomto
článku, nemá nárok na ich zaplatenie objednávateľom.
2.7. V prípade omeškania s úhradou faktúr, je Objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý aj začatý deň omeškania.

III.
Spôsob vykonania Diela, práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Ak zhotoviteľ pri vykonávaní Diela zistí skryté prekážky týkajúce sa veci prevzatej od
Objednávateľa alebo miesta realizácie Diela, alebo inej veci potrebnej k zhotoveniu Diela,
a tieto prekážky znemožňujú vykonanie Diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný
oznámiť to do 5 dní Objednávateľovi a navrhnúť mu zmeny v potrebnom rozsahu a smere. Do
dosiahnutia dohody o zmene Dielaje Zhotoviteľ oprávnený vykonávanie Diela prerušiť.
3.2. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym, úplným ukončením
a protokolárnym odovzdaním celého predmetu Diela bez vád a nedorobkov Objednávateľovi
(po odovzdaní aj poslednej ETAPY) podľa tejto zmluvy a jej príloh a v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
3.3. Objednávateľ je povinný zabezpečiť prístup do všetkých predmetných stavebných
objektov ako aj do objektov odberateľa tepla, kde bude potrebné spolupôsobenie užívateľa pri
umiestnení komunikačných zariadení pri výstavbe komunikačného systému.
3.4. Objednávateľ zabezpečí na vlastné náklady prístup k elektrickým zásuvkám (220 aj
420V).
3.5. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať vykonávanie Diela. Za tým účelom
Zhotoviteľ prizve Objednávateľa ku komplexnej prehliadke po ukončení každej jednotlivej
etapy.
3.6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami,
je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté
vadným vykonávaním a Dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak Zhotoviteľ neurobí ani
v primeranej lehote mu nato poskytnutej, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy, čím
nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody.
3.7. Objednávateľ je povinný riadne, kvalitne a kompletne zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť
za zhotovenie dohodnutú Cenu.
3.8. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku poškodenia Diela do riadneho protokolárneho
odovzdania jednotlivých ukončený ch častí diela.
3.9. Zhotoviteľ poskytuje záruku na dielo 24 mesiacov. Zmluvné stany sa dohodli, že v
prípade ak si objednávateľ pri vyskytnutí sa vady diela uplatní právo na bezplatné odstránenie
vád diela, je zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním vád diela v lehote 15 pracovných dní
odo dňa doručenia reklamácie zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu v lehote 30
pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú
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inak. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa uvedenej v predchádzajúcej vete je povinný
uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý aj
začatý deň omeškania s odstránením vád diela. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v
prípade ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovaných vád diela v zmysle prvej vety
tohto bodu alebo v prípade ak začne avšak prestane s odstraňovaním reklamovaných vád diela
alebo reklamované vady zhotoviteľ neodstráni v lehote 30 pracovných dní (prípadne v inej
dohodnutej lehote) je oprávnený objednávateľ odstrániť (resp. zabezpečiť odstránenie
prostredníctvom tretej osoby) reklamované vady diela na náklady zhotoviteľa, ktoré je
zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi v lehote uvedenej vo vyúčtovaní nákladov
spojených s odstránením vád, ktoré zašle objednávateľ zhotoviteľovi. Prípadné odstránenie
vád podľa predošlej vety (t. j. objednávateľom alebo treťou osobou) nemá vplyv na trvanie
záruky poskytnutej zhotoviteľom podľa tejto zmluvy.
3.10. Ak objednávateľ alebo orgán príslušný na to podľa právneho predpisu dá zhotoviteľovi
príkaz na dočasné zastavenie všetkých činností súvisiacich s vykonávaním diela, zhotoviteľ je
povinný tento príkaz poslúchnuť a uschovať všetko, čo už pripravil na plnenie záväzku.
3.11. Príkazom na prerušenie prác podľa bodu 6.6 prestávajú plynúť lehoty a plnenie
povinnosti zhotoviteľa, s výnimkou ak príkaz na prerušenie prác podľa bodu 6:6 bol daný z
dôvodov porušovania povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo zo zákona.
3.12. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené objednávateľovi pri vykonávaní diela
ako i za škody spôsobené zamestnancami zhotoviteľa alebo osobami poverenými činnosťou
podľa tejto zmluvy zhotoviteľom.

4.1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť a protokolárne odovzdať Objednávateľovi Dielo podľa
jednotlivých etáp a v termínoch uvedených v Prílohe č.2

4.2. V prípade omeškania Zhotoviteľa poskytne Objednávateľ primeranú dodatočnú lehotu
v trvaní max. 20 % času, ktorý mal Zhotoviteľ pôvodne k dispozícii na zhotovenie Diela
alebo jeho časti. Ak zhotoviteľ nedokončí Dielo ani v tejto dodatočnej lehote, je
Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté
právo Objednávateľa na náhradu škody ani na zaplatenie zmluvnej pokuty.

4.3. Za porušenie termínov plnenia poskytne zhotoviteľ zľavu vo výške 0,05% z ceny diela za
každý deň omeškania.

4.4. V prípade meškania so zhotovením Diela nie z viny zo strany Zhotoviteľa, predlžuje sa
termín dokončenia diela o príslušný čas.

IV.
Termíny vykonania Diela

V.
Záverečné ustanovenia

5.1 Všetky zmeny týkajúce sa tejto zmluvy sa môžu vykonať iba formou dodatku k tejto
zmluve, ktorý podpíšu zmluvné strán.

5.2 Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží po
jednom vyhotovení.

5.3 Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola
spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dojednaná v
tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, na dôkaz toho pripájajú svoje
podpisy.

5.4 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
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5.5. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať záväzok mlčanlivosti o informáciách a údajoch
získaných pri plnení predmetu zmluvy.

5.6 Pre prípadné spory z tejto zmluvy sa účastníci dojednávajú, že tieto spory budú riešiť
rokovaním, v prípade neúspechu vzájomných rokovaní, následne pristúpia k riešeniu
súdnou cestou.

5.7 Zmluvou neupravené vzťahy medzi zmluvnými stranami sa upravujú ustanoveniami
zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

5.8 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia a k písomnosti (ďalej len
,,korešpondencia"), ktoré má podľa tejto zmluvy doručiť objednávateľ zhotoviteľovi a
naopak alebo súvisiace s touto zmluvou budú doručované poštou doporučene na adresu
sídla správcu, ktorý koná v mene objednávateľa, resp. sídla zhotoviteľa, ktoré sú uvedené
v záhlaví tejto zmluvy alebo osobným doručením. V prípade, ak objednávateľ alebo
zhotoviteľ doporučenú zásielku alebo osobne doručovanú zásielku odmietne prevziať
alebo doporučenú zásielku doručovanú poštou pošta vráti objednávateľovi alebo
zhotoviteľovi ako nevyžiadanú v úložnej lehote, alebo z dôvodu, že adresát je neznámy
alebo sa odsťahoval, považuje sa zásielka za doručenú dňom, kedy pošta vrátila
doporučenú zásielku zmluvnej strane ako nedoručenú resp. pri osobnom doručovaní dňom
odmietnutia prijatia zásielky. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie
korešpondencie podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa príslušná
zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú
zmluvnú stranu, v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne
oznámená druhej zmluvnej strane pred odosielaním korešpondencie. Príslušná zmluvná
strana nenesie zodpovednosť za prípadné nedoručenie korešpondencie, ak jej druhá
zmluvná strana neoznámila zmenu svojej korešpondenčnej adresy.

5.9 Pokiaľ by niektoré z ustanovení tejto zmluvy bolo neplatné alebo nevykonateľné, alebo ak
sa stane takým v budúcnosti, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení tejto
zmluvy. Zmluvné strany v takom prípade vyvinú také úsilie, aby také vadné ustanovenie
nahradili novým ustanovením, ktoré sa svojím účelom a obsahom najviac bude blížiť
ustanoveniu nahradzovanému. Do doby nahradenia platí, že vzťahy medzi zmluvnými
stranami, ktoré nie sú zmluvne upravené z dôvodu neplatnosti niektorého ustanovenia
tejto zmluvy, sa riadia ustanoveniami príslušných platných právnych predpisov
Slovenskej republiky.

5.l00bjednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že bez písomného súhlasu objednávateľa, nie je
možné postupovať pohľadávky a iné práva vzniknuté zhotoviteľovi v zmysle tejto zmluvy
na tretiu osobu.

5.11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluve sú nasledovné prílohy:
Príloha č.1 až 14: Špecifikácia a cena diela
Príloha č.15: Harmonogram realizácie diela

V Piešťanoch, dňa ...~~.~.~!?.:.lo2.\ V Bratislave, dňa .....~.~;-.~.Q.....w~f
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