ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa občianskeho zákonníka

1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Objednávateľ:

Obec Valaská Belá ...................
..................................
..................................
Zastúpený:
Osoba oprávnená jednať vo veciach prevádzkových a technických:
tel:
e-mail:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
č.ú.:

1.2. Zhotoviteľ:

…………………………...
so sídlom:
Zastúpený:
Osoba oprávnená jednať vo veciach prevádzkových a technických:
tel:
e-mail:
IČO:
bankové spojenie:
č.ú.:

2. PREDMET PLNENIA
2.1.

Predmetom plnenia je realizácia projektu rekonštrukcie verejného osvetlenia obce
Valaská Belá, v rozsahu – výmena 201ks svietidiel, zlúčenie rozvádzačov, zrušenie
rozvádzačov, dodanie a inštalácia nových rozvádzačov a napäťových regulátorov
verejného osvetlenia a s tým súvisiace práce, podľa projektovej dokumentácie
a výkazu výmer, ktorú spracoval AKTÉ spol. s r.o. nám T.G.Masaryka 1280, Zlín.,
vrátane príslušných revízii a atestov.

2.2.

Dielo bude zrealizované v súlade s právnymi predpismi a technickými normami,
platnými v čase jeho odovzdania. Dielo bude dokončené protokolárnym odovzdaním
objednávateľovi.

3. LEHOTY ZHOTOVENIA DIELA
3.1.

Termín prevzatia staveniska: do 7 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy
Termín začatia diela:
do 7 dní od prevzatia staveniska
Termín ukončenia a odovzdania diela: 60 dní od prevzatia staveniska, najneskôr do
31.12.2016
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V prípade nepriaznivých klimatických podmienok majú obe zmluvné strany právo
požadovať zmenu termínu realizácie diela, t.j. predĺženie termínu dokončenia diela o
dobu zhodnú s dobou, počas ktorej nebolo objektívne možné práce vykonávať a po
ktorú nebolo možné spravodlivo požadovať po zhotoviteľovi, aby v realizácii diela
pokračoval, alebo na objednávateľovi, aby na realizácii diela trval. Nepriaznivými
klimatickými podmienkami sa rozumie také počasie, ktoré by bránilo bezpečnému a
kvalitnému vykonaniu technologických postupov potrebných k realizácii predmetu
diela. V prípade, že k takýmto nepriaznivým podmienkam dôjde a práce budú, v ich
dôsledku, prerušené, bude na strane zhotoviteľa preukázať, že bolo v závislosti na
použitom (používanom) technologickom postupe nutné práce prerušiť a tiež že
nebolo možné použiť iný, cenovo zodpovedajúci a technicky adekvátny technologický
postup. V prípade preukázania vyššie uvedených skutočností je možné predĺžiť
termín ukončenia a odovzdania diela.

3.2.

4.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Zmluvná cena diela bez DPH:
DPH :
Zmluvná cena s DPH:

00,- €
00,- €
00,- €

4.2. Po realizácii diela a jeho protokolárnom odovzdaní objednávateľovi vystaví zhotoviteľ
vyúčtovaciu faktúru v celkovej cene diela so splatnosťou 14 dní.

5.

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.
5.6.

DOHODNUTÝ SPÔSOB PREUKÁZANIA ENERGETICKÝCH ÚSPOR

Meraním a projekčnou analýzou bola stanovená východzia spotreba elektrickej
energie, tj. BASE LINE (BL) na odberných miestach:
BL = P x T = 20 kW x 4150 hod./rok = 83 000 kWh/rok
Po inštalácii a sprevádzkovaní zariadení bude určená meraním na elektromeroch
skutočná spotreba a bude vyhodnotená miera úspory. Stanovenie miery úspory a jej
hodnoty bude súčasťou odovzdávacieho protokolu.
Zhotoviteľ garantuje mieru úspory v technických jednotkách (kWh) s toleranciou ± 5%
Zhotoviteľ dodá výpočet predpokladanej miery úspory v jednotlivých mesiacoch v
kWh pre jednotlivé rozvádzače a jednotlivé mesiace v roku v režime s reguláciou a v
režime bez regulácie. Kontrola skutočne spotrebovanej elektrickej energie bude
vykonaná vždy k prvému dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca. V prípade
akéhokoľvek rozporu bude merací bod sprístupnený zhotoviteľovi.
Zhotoviteľ dodá monitoring spotrieb elektrickej energie s prístupom na internete. V
cene diela je zakalkulovaný 1 rok monitorovania prevádzky.
Deklarovaná úspora pozostáva z úspory el. energie a zníženia nákladov na údržbu a
obnovu systému. Zhotoviteľom garantovaná výška úspory el. energie podľa bodu
5.3. je 45% (± 5%).

6.
6.1.
6.2.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotoviteľ je povinný zrealizovať dielo na svoje náklady.
Objednávateľ je povinný riadne zrealizované dielo prevziať a zaplatiť.
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7.
7.1.

ZÁRUČNÉ A SERVISNÉ PODMIENKY

Zhotoviteľ ručí za dodržanie funkčných, kvalitatívnych, technických a ekonomických
parametrov diela
Regulátory...................................................................... .......60 mesiacov
Elektroinštalácie ...................................................................60 mesiacov
Svietidlá…………………………………………………………...60mesiacov

7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

Záručná doba začína plynúť okamžikom protokolárneho odovzdania diela
objednávateľovi.
Po dobu uvedenej záručnej doby je zhotoviteľ povinný odstrániť vady diela na svoj
náklad v objektívne stanovenej lehote s tým, že do 48 hodín od nahlásenia poruchy
vykoná diagnostiku poruchy a započne intenzívne práce na jej odstránení. V tejto
dobe určí konečnú objektívnu lehotu odstránenia vady. Stanovený termín znovu
uvedenia diela do prevádzky a všetky dôležité údaje budú uvedené v zápise, ktorý sú
povinné spísať obe strany.
Záruka sa predlžuje o dobu odstávky z titulu poruchy diela až do doby znovu
uvedenia diela do prevádzky.
V prípade kedy sa zistí, že vada vznikla chybnou obsluhou, poškodením prevádzkou
objednávateľa, je tento povinný zaplatiť zhotoviteľovi vzniknuté náklady na
odstránenie vady.
Pozáručný servis dohodnú zmluvné strany osobitnou dohodou.

8.
8.1.

8.2.

ZMLUVNÉ POKUTY

Zhotoviteľ v prípade nedodržania termínov podľa čl.4, z jeho zavinenia, týkajúcich sa
zhotovenia diela, zaplatí objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý
kalendárny deň omeškania až do úplného zhotovenia diela.
V prípade oneskorenia objednávateľa so zaplatením faktúry za vykonané práce,
uhradí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý
kalendárny deň omeškania až do úplného zaplatenia.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1.

9.2.
9.3.
9.4.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpísaním zmluvnými stranami. Je
spísaná v 2 vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží jedno vyhotovenie. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné prijímať iba po
dohode zmluvných strán, a to vo forme písomného dodatku k tejto zmluve,
potvrdeného oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
Ak nie je v tejto zmluve stanovené inak, platia v ostatnom príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníku.
Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením plného znenia tejto zmluvy (vrátane príloh) dňom
jej podpisu.
Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že jej textu porozumeli a že
uzavretie zmluvy v tomto znení je prejavom ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle,
nekonajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a na dôkaz toho pripojujú
svoje podpisy.

V ............. dňa:

2016

V ........... dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

3

2016

