Centrálne číslo zmluvy:  ....../2015



Zmluva o dielo
na zhotovenie stavby „Rekonštrukcia elektroinštalácie haly SO 01B v TTIP – Trnava Industrial Park“ uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.



Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ                   		          		: MESTO TRNAVA 
							             Hlavná č.1
								  917 71 Trnava

zastúpený      						: JUDr. Peter Bročka, LL.M. – primátor  mesta 

Osoby oprávnené na jednanie vo veciach 
a) zmluvných						: JUDr. Peter Bročka, LL.M.
b) technických 						: Ing. Peter Maar
c) kontrolovať zhotovenie diela 
    v priebehu realizácie 					: Kamil Vaňa 					
d) prevziať dielo 						: Ing. Peter Maar
Bankové spojenie 							: 
číslo účtu 							: 
BIC                                                                    	:                                                     
IČO 								: 00 313 114 
DIČ								: 2021175728
číslo telefónu 						: 033/3236380 
e-mail								: peter.maar@trnava.sk
Fax 								: 033/3236400 


2. ZHOTOVITEĽ          					:                                                                               
zastúpený 							:    
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach 
a) zmluvných 						:    
b) technických 						:    
Bankové spojenie 						:    
číslo účtu 							:    
IČO 								:    
DIČO 							:     
číslo telefónu 						:     
e-mail								:     










      Čl. II. 
      PREDMET  ZMLUVY

2.1.     	Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa, uvedenými v súťažných podkladoch Výzva na predloženie ponuky zo dňa 10.7.2015, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. 
2.2.   	Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
2.3.      	Predmetom zmluvy je:
	„Rekonštrukcia elektroinštalácie haly SO 01B v TTIP – Trnava Industrial Park“ 
Rekonštrukcia pozostáva z demontáže elektromerového rozvádzača RE a osadenia nového väčšieho rozvádzača, umiestnenia nového rozvádzača RMS do priestorov nového nájomcu a oddelenia svetelných, zásuvkových okruhov a napojenia sekčných brán na samostatné merania pre každého nájomcu.
2.4.     Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. 
2.5.      Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia orgánov štátnej správy a poverených organizácií a iných dotknutých osôb, bezpečnostné predpisy a nariadenia nielen v dotknutej časti areálu staveniska.
2.6.       Podkladom pre uzavretie Zmluvy o dielo sú:
a) Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 10.7.2015
b) Fyzická obhliadka dotknutého objektu
c) Rozpočet stavby predložený v ponuke

Čl. III.
KVALITA  PREDMETU  DIELA

3.1.      	Rekonštrukcia predmetu zmluvy musí byť zhotovená v zmysle čl. II. a nesmie mať žiadne vady.
3.2.      	Po ukončení prác je zhotoviteľ povinný s odovzdaním diela v zmluvnom termíne odovzdať objednávateľovi aj nasledovné doklady:
a) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce,
b) správu o odbornej prehliadke a skúške rekonštruovaného elektrického zariadenia
c) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia 
V opačnom prípade má dielo vady. 


Čl. IV.
CENA  DIELA

4.1.     Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok vo výške:  ............ € s DPH), slovom: ..........................eur ............. centov vrátane DPH.
	Cena diela:

Rekonštrukcia elektroinštalácie bez DPH     	............... €
20% DPH                                                                           ...............  €
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Cena diela s DPH celkom:		                     ............... €
4.2.   	Podrobná špecifikácia ceny diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy  - ponukový rozpočet.  
4.3.	Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez zadania, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nebudú zhotoviteľovi uhradené.
4.4.	Cena diela je stanovená ako cena maximálna. Cena zohľadňuje akékoľvek naviac práce a prestoje, zvýšené náklady, či prenájom vybavenia, zariadení alebo pracovnej sily súvisiace s omeškaním dokončenia a odovzdania diela, ako aj súvisiace s nedostatočnou obhliadkou miesta vykonania diela, nedostatočnou kontrolou výkazu výmer zo strany zhotoviteľa, nedostatočným zameraním a vyhodnotením potrebných prác, najmä ak tieto nie sú súčasťou výkazu výmer alebo projektovej dokumentácie. Takéto naviac práce nie sú dôvodom na zvýšenie ceny diela. Súčasťou ceny podľa bodu 4.1. sú aj také práce a iné výkony a dodávky materiálov, súčastí a technológií alebo iné náklady, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie diela, hoci by tieto neboli súčasťou výkazu výmer, ako aj práce vo výkaze výmer nezahrnuté, ak takéto práce mohol objednávateľ ako spotrebiteľ v súvislosti s plnením povinností objednávateľa podľa tejto zmluvy legitímne očakávať. V prípade rozporu medzi touto zmluvou a výkazom výmer má prednosť táto zmluva.
4.5.       Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela  v prípade:
    a)   vlastných chýb,
    b)   nepochopenia súťažných podmienok a podkladov 
    c)   nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,          
4.6.     Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli predložené: 
	-  súťažné podklady zo dňa 10.7.2015
	-  osobná obhliadka miesta rekonštrukcie	 





Čl. V.
ČAS  PLNENIA

5.1.      Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „Rekonštrukcia elektroinštalácie haly SO 01B v TTIP – Trnava Industrial Park“ v termíne:
            	Začiatok:           	20.7.2015
	Ukončenie:        	30.7.2015  	                     
5.2.     	Zhotoviteľ je povinný dielo realizovať v  čase podľa Čl. V. ods. 5.1. tejto zmluvy.
5.3.     Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela v dôsledku predĺženia času plnenia podľa  bodu 5.1. 
5.4.      V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov ležiacich na jeho strane o 3 kalendárne dni  a zároveň neinformuje objednávateľa podľa bodu 5.3., považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy. 
5.5.   Dodržanie termínu podľa bodu 5.1. je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z tohto dôvodu došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie ovplyvnilo dobu jeho vykonávania. Dobu prerušenia potvrdí zástupca objednávateľa uvedený v čl. I, bod 1 b).
5.6.   Omeškania subdodávateľov zhotoviteľa pre realizáciu diela nezakladajú dôvod na zmenu termínu realizácie diela.
5.7.     V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa ods. 5.1. má objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie v zmysle článku IX. a odstúpi od zmluvy. 

Čl. VI.
PLATOBNÉ  PODMIENKY

6.1.	Zhotoviteľ vystaví faktúru po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávateľom na základe  súpisu skutočne  vykonaných prác, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ponukovej cene, podľa prílohy č.1. Po odsúhlasení súpisu vykonaných prác má právo zhotoviteľ vystaviť  faktúru, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu. 
6.2.	Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi vyúčtovanie dohodnutej ceny diela na základe zhotoviteľom  správne  formálne a vecne vystavenej faktúry a to do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.
6.3.	Objednávateľ si vyhradzuje právo odúčtovať vo faktúre všetky zmluvné pokuty, ktoré zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok tejto ZoD. 

Čl. VII.
PODMIENKY  ZHOTOVENIA  DIELA

7.1.       	Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 
7.1.1.   	Objednávateľ uvedený v čl. I, bod 1 a), b) a c) je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa,  považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy. 

7.2.        Povinnosti zhotoviteľa 
7.2.1.   Je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela. 
7.2.2.  Ak zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi riešenie, resp. zmenu diela. 
7.2.3.  Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb v okolí staveniska.
7.2.4.   Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a ich dodržiavania počas výstavby. 
7.2.5.  Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela.  
7.2.6.  Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich  poddodávateľov (ak sa vyskytnú). 
7.2.7. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať pracovnú prevádzku nájomcu pôsobiaceho v objekte staveniska, neobmedzovať jeho zamestnancov a nebrániť im v pracovnom výkone. Ak sa počas realizácie vyskytnú okolnosti, ktoré by obmedzili prevádzku nájomcu, zhotoviteľ ich vopred oznámi osobe objednávateľa uvedenej v článku I, bod 1, písmeno c). Objednávateľ o týchto okolnostiach neodkladne oboznámi nájomcu pôsobiaceho v objekte staveniska.



Čl. VIII.
ODOVZDANIE  A  PREVZATIE  DIELA

8.1.     	Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela  objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí diela. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela. 
8.2.      K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady:
a)  preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce,
b)  správu o odbornej prehliadke a skúške rekonštruovaného elektrického zariadenia
c) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia
V opačnom prípade má dielo vady. 
8.3.    	Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu diela  tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať. 
	Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád. 

8.5.    	Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní  a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ.

Čl. IX.
SANKCIE

9.1.      Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny diela uvedenej v čl. 4.1 za každý deň omeškania s  plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne a v termíne, prípadne ak nevypratal stavenisko v lehote dohodnutej v bode  5.1.  tejto zmluvy. 
	V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za dielo, má zhotoviteľ nárok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 


Čl. X.
ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY,  ZÁRUKA  ZA  KVALITU

10.1.   	Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
10.2.    Dielo má vady ak: 
            a)   nie je dodané v požadovanej kvalite,
            b)   vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu, 
            c)   sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2., 
            d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb. 
10.3.    Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval. 
10.4.    Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. 
10.5.  V prípade zabezpečenia subdodávok zhotoviteľom, začína záručná lehota plynúť dňom odovzdania stavebného diela objednávateľovi. 
10.6.  	Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, e-mailom a zároveň listovou zásielkou prostredníctvom pošty. 
10.7.  	Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ihneď od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 10.6. a vady odstrániť v čo najkratšom čase. Ak nie je odstránenie vád diela možné vykonať zhotoviteľom, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny. 
10.8.  	V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny, zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny diela vo výške 10 %. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. 

Čl. XI.
ZODPOVEDNOSŤ  ZA  ŠKODU

11.1.   	Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
11.2.  	V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody. 


Čl. XII.
ODSTÚPENIE OD  ZMLUVY

12.1.    	Ak sa porušenie zmluvnej  povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v  zmysle  §  345  Obchodného  zákonníka  za podstatné porušenie zmluvy, môže              oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní potom, ako sa o porušení dozvedela. 
12.2.    	Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia. 
12.3.  	Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre podstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka. 
12.4.   	Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 12.1. stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v bode 12.1. 
12.5.   	Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej zmluvnej strane. 
12.6.    	Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované. 
12.7.     Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 
           a)   časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom  objednávateľa.
         b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vysporiada zhotoviteľ      faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy. 
           c) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 14 dní od obdržania  faktúry objednávateľom. 

Čl. XIII.
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

13.1.  	Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 
13.2.   	Zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej  dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné. 
13.3.    	Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 
            	a) príloha č. 1 - ponukový rozpočet stavby s výkazom výmer 
13.4.  	Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
13.5.   	Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho tri sú určené pre objednávateľa a jeden   pre  zhotoviteľa. 
13.6.  	Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava.
13.7.    Zmluva bola zverejnená dňa ...........................2015.



V Trnave, dňa ..........2015                                                   V Trnave, dňa ...........2015 




JUDr. Peter Bročka, LL.M.					  .............................   
          primátor 						   	  konateľ spoločnosti	
––––––––––––––––––						––––––––––––––––––––	            
       objednávateľ                                                                                     zhotoviteľ

