Zmluva o dielo
č. 622018
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov na základe výsledku verejného obstarávania podľa § .... zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ Zmluva")
Zmluvné strany:
Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
603 481
2020372596

(ďalej len „objednávateľ)
a
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Zapísaný:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

ESM-YZAMER energetické služby a monitoring s.r.o.
Skladová 2, 91701, Trnava
Emil Izakovič, konateľ
36226904
2020163442

(ďalej len „zhotoviteľ)
Článok I
Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa na vlastnú zodpovednosť v rozsahu
a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve dielo: „Modernizácia riadiaceho
systému NTL kotolne, spolu s úpravou technológie v kotolni objektu Ubytovne
FORTUNA, Agátova 1/a, Bratislava“ (ďalej len „dielo“) podľa opisu a technickej
špecifikácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 k Zmluve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť pri realizácii diela, najmä
umožniť zhotoviteľovi prístup na miesto realizácie, riadne vykonané dielo prevziať
a zaplatiť zaň dohodnutú cenu vo výške a spôsobom tak, ako určuje Zmluva.

1

Článok II
Miesto a čas plnenia
1. Miestom plnenia (odovzdania diela) je Ubytovňa FORTUNA na ulici Agátova 1/a
v Bratislave.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná predmet zmluvy nasledovne:
a. termín začatia zhotovenia diela: do 3 týždňov od podpísania Zmluvy oboma
zmluvnými stranami,
b. termín ukončenia a odovzdania diela: do 4 týždňov od dňa začatia diela
v zmysle bodu 2 písm. a. tohto článku.
3. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční na základe písomného protokolu, ktorý
podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán. Objednávateľ si vyhradzuje právo
dielo neprevziať, ak má dielo vady brániace jeho riadnemu používaniu, alebo ak
zhotoviteľ nedodá dielo v požadovanom vyhotovení.
Článok III
Cena a platobné podmienky
1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán na základe Cenovej ponuky
zhotoviteľa zo dňa ..................., predloženej zhotoviteľom v procese verejného
obstarávania, ktorá tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 2 k Zmluve takto:
Cena bez DPH:

67080,00 EUR

DPH:

13416,00 EUR

Cena celkom:

80496,00 EUR

Slovom:

Osemdesiattisícštyristodeväťdesiatšesť Eur

2. Cena za dielo podľa bodu 1 tohto článku zmluvy predstavuje odplatu za splnenie
všetkých zmluvných záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy a zahŕňa všetky
náklady a výdavky zhotoviteľa na splnenie zmluvy, t. j. na riadne a včasné dodanie,
poskytnutie a vykonanie dojednaných plnení, vrátane spotrebného materiálu
a dopravy, ako aj primeraného zisku.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zálohové platby ani platbu vopred objednávateľ
neposkytne.
4. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny alebo jej príslušnej časti vzniká až dodaním,
vykonaním a poskytnutím dohodnutého plnenia, t.j. podpísaním protokolu
o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti.
5. Podkladom pre úhradu ceny je faktúra - daňový doklad vystavená zhotoviteľom
po vzniku nároku zhotoviteľa na zaplatenie ceny a doručená objednávateľovi
na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
6. Splatnosť faktúry je dohodnutá v lehote do 30 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi. Povinnou prílohou faktúry je preberací protokol, ktorý v súlade
so Zmluvu preukazuje dodanie, vykonanie alebo poskytnutie plnenia, ktoré je
predmetom fakturácie touto faktúrou.
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7. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. Objednávateľ je oprávnený
namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh
najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry objednávateľovi vrátením
faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad objednávateľa voči
predmetnej faktúre.
8. Ak objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi v súlade s bodom 7 tohto článku, lehota
splatnosti faktúry sa preruší a doručením opravenej faktúry zhotoviteľa začína plynúť
nová lehota splatnosti faktúry.
9. Objednávateľ si splní svoj záväzok zaplatiť cenu bankovým prevodom v prospech
účtu zhotoviteľa, ktorý je uvedený v Zmluve. Za deň zaplatenia fakturovanej sumy sa
považuje deň pripísania peňažnej sumy na bankový účet zhotoviteľa.
Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, v súlade
so špecifikáciou podľa Zmluvy, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo,
v dohodnutom čase a mieste plnenia, v súlade s pokynmi objednávateľa.
2. Objednávateľ je oprávnený pokynmi usmerňovať výkon diela a plnenie povinností
zhotoviteľa v zmysle zmluvy, pričom takého pokyny objednávateľa nesmú ísť nad
rámec zmluvy, dopĺňať ju ani meniť ju.
3. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávania diela a zhotoviteľ je
povinný takúto kontrolu objednávateľovi umožniť. Ak objednávateľ zistí, že
zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa zmluvy, je oprávnený
dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil alebo napravil takéto porušenie povinností
na svoje náklady a v primeranej lehote určenej objednávateľom.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že bude poskytovať zhotoviteľovi riadne a včas všetku
potrebnú súčinnosť. Súčinnosťou sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinností
zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy či príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovených objednávateľom a sú mu známe všetky technické,
kvalitatívne a iné podmienky realizácie diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými
potrebnými odbornými znalosťami, právomocami, skúsenosťami a kompetenciami k tomu,
aby uzavrel túto Zmluvu a splnil svoje záväzky z nej vyplývajúce, ako aj dostatočnými
technickými, technologickými a personálnymi kapacitami potrebnými k riadnemu vykonaniu
Diela.

6. Zhotoviteľ je povinný písomne predložiť objednávateľovi na schválenie každého
subdodávateľa, ktorý by mal realizovať pre zhotoviteľa časť plnenia podľa Zmluvy a
bez udelenia súhlasu objednávateľa takého subdodávateľa nepoužiť na poskytnutie
žiadnej časti plnenia. Objednávateľ je povinný sa písomne vyjadriť bez zbytočného
odkladu od prevzatia písomnej žiadosti zhotoviteľa, či s použitím subdodávateľa
súhlasí alebo nie. Objednávateľ nesmie súhlas s použitím subdodávateľa bezdôvodne
odmietnuť. Ak sa objednávateľ k žiadosti zhotoviteľa nevyjadrí do troch pracovných
dní, má sa za to, že objednávateľ s použitím subdodávateľa súhlasí. Ak zhotoviteľ
použije na zhotovenie diela alebo jeho časti akúkoľvek tretiu osobu, zodpovedá voči
objednávateľovi v celom rozsahu tak, ako keby dané plnenie poskytoval sám
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7. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa článku I bod 1 Zmluvy v rozsahu podľa:
a) podmienok uvedených v tejto Zmluve,
b) právoplatných rozhodnutí vecne príslušného stavebného úradu, resp. ďalších
dotknutých subjektov, určujúcich záväzné podmienky realizácie Diela podľa tejto
Zmluvy, ak budú potrebné,
c) platných a účinných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu
Zmluvy,
d) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní
oprávnených zástupcov zmluvných strán na obhliadke plnenia diela, uvedených
písomnou formou do zápisu.
8. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu tejto Zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na
zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia
a príslušných STN noriem. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom
rozsahu.
9. Zhotoviteľ je povinný dielo realizovať v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky,
najmä:
a) vyhláškou MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných
činností v znení neskorších predpisov ,
b) vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky
na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších
predpisov.
10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stroje, zariadenia a materiál potrebný pre plnenie predmetu
Zmluvy a kvalifikovaný personál vybavený pracovným odevom, ochrannými prostriedkami,
potrebnými mechanizmami a náradím a zabezpečí jeho kontrolu. Všetky materiály
a technológie použité v procese realizácie diela musia byť platne certifikované, resp. musia
byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie
zhody výrobkov. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža a odváža
materiál a mechanizmy.
11. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz odpadu a nakladanie s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a zodpovedá za správne nakladanie s odpadom. Náklady na odstránenie, likvidáciu
a uskladnenie odpadu sú zahrnuté v zmluvnej cene za dielo.
12. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poriadok a čistotu v mieste vykonávania diela a je povinný
dbať na to, aby vplyvom jeho činnosti nedošlo k poškodeniu susedných nehnuteľností.
Za škody spôsobené porušením týchto povinností zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
13. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela zabezpečiť, aby negatívnymi vplyvmi
vykonávanej činnosti neobťažoval okolie, a aby jeho činnosť a prevádzka neohrozovala
kvalitu životného prostredia. V prípade, ak v dôsledku porušenia týchto povinností dôjde
k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi,
z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá zhotoviteľ, ktorý sa
týmto zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v plnej výške a v určenej lehote.
14. Spôsob a zariadenie staveniska v zmysle platnej legislatívy si zhotoviteľ zabezpečí vlastnými
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agregátmi a vybavením.

15. Dielo sa považuje za zhotovené, odovzdané a objednávateľom prevzaté momentom
podpísania preberacieho protokolu ohľadom diela objednávateľom, alebo
objednávateľom poverenou osobou vopred oznámenou zhotoviteľovi, na základe
úspešného výsledku preberacieho konania, v ktorom objednávateľ/objednávateľom
poverená osoba za objednávateľa potvrdí vykonanie a prevzatie diela bez akýchkoľvek
vád alebo s výhradou odstránenia vád nebrániacich riadnemu užívaniu diela.
16. Zhotoviteľ je zodpovedný za komplexné vyskúšanie diela, uvedenie diela do
prevádzky, doladenie riadiacej technológie. Zhotoviteľ po ukončení prác odovzdá
objednávateľovi príslušnú dokumentáciu.
17. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu začatia odovzdávacieho preberacieho konania odovzdá
objednávateľovi všetky atesty, vyhlásenia o zhode a certifikáty v slovenskom jazyku
od zabudovaných materiálov a výrobkov v súlade s platnou legislatívou, doklad
o uložení stavebného odpadu a projektovú dokumentáciu dopracovanú podľa
skutočného vyhotovenia.
18. Zhotoviteľ náležite bezplatne poučí a zaškolí osoby, ktoré určí objednávateľ.

Článok V
Zodpovednosť za vady
1. Dielo má vady, ak nezodpovedá špecifikácii a podmienkam tejto Zmluvy, alebo ak má
právne vady.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania
a prevzatia a tiež za vady vzniknuté po jeho prevzatí, ak boli spôsobené porušením
povinností Zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností
zo strany objednávateľa, predovšetkým nedodržaním predpísanej údržby
a prevádzkových kontrol, živelnou pohromou, nesprávnym použitím zariadenia alebo
násilným poškodením (vandalizmom).
4. Záručná doba na dielo je 36 mesiacov a začína plynúť dňom podpísania protokolu
o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. V prípade oprávnenej
reklamácie sa záručná doba predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.
5. V prípade ak má dielo vady, objednávateľ je oprávnený požadovať bezplatné
odstránenie vád opravou diela v primeranej lehote stanovenej objednávateľom. Ak
zhotoviteľ neodstráni vady diela v primeranej dodatočnej lehote stanovenej
objednávateľom, alebo ak odoprie vadu odstrániť pred jej uplynutím, môže
objednávateľ odstúpiť od Zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z ceny.
6. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vady diela v lehote určenej
objednávateľom, alebo ak je zrejmé, že zhotoviteľ nie je schopný vady diela riadne
odstrániť v určenej lehote, je objednávateľ, ak od Zmluvy neodstúpi, oprávnený popri
nároku na poskytnutie primeranej zľavy z ceny tiež odstrániť vady sám alebo
prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa, pričom o tejto skutočnosti je
objednávateľ povinný zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať.
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7. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vád bez zbytočného odkladu od
uplatnenia nároku na odstránenie vád a vady odstrániť v primeranej lehote určenej
objednávateľom, spravidla nie dlhšej ako 30 dní. V prípade ak zhotoviteľ neodstráni
vady v lehote určenej objednávateľom, považuje sa takéto porušenie za podstatné
porušenie Zmluvy a objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
8. Náklady na odstránenie vád, ako aj preukázateľné náklady objednávateľa
na uplatnenie nárokov z vád, znáša zhotoviteľ.
9. Uplatnením nárokov z vád plnenia nie je dotknutý nárok objednávateľa na zaplatenie
zmluvnej pokuty, náhradu škody alebo iného nároku, ktorý objednávateľovi
v dôsledku vád plnenia vznikol.
Článok VI
Sankcie
1. Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo riadne a v dohodnutom termíne, je
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty
vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
2. V prípade porušenia povinnosti zhotovoviteľa odstrániť vadu spôsobom a v lehote
podľa článku V, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu
vo výške 0,03% ceny príslušného vadného plnenia, alebo celkového plnenia podľa
Zmluvy, v prípade ak cena tohto jednotlivého plnenia zo Zmluvy nie je zrejmá, a to za
každý aj začatý deň omeškania. Nárok objednávateľa na náhradu škody tým nebude
dotknutý.
3. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je
povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej
sumy za každý deň meškania.
4. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu škody,
ktorá vznikne druhej zmluvnej strane porušením dohodnutých zmluvných povinností.
Článok VII
Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody
1. Zhotoviteľ nesie nebezpečenstvo škody na diele až do momentu jeho prevzatia
objednávateľom v súlade s článkom II bod 3 Zmluvy podpísaním príslušného
preberacieho protokolu. Prevzatím diela objednávateľom podľa predošlej vety
prechádza nebezpečenstvo škody na prevzatom diele na objednávateľa. Prevzatím
diela objednávateľom prechádza zároveň vlastnícke právo k dielu na objednávateľa.
2. Nárok na náhradu škody nevzniká oprávnenej strane ak povinná strana preukáže, že
k porušeniu jej zákonnej alebo zmluvnej povinnosti došlo v dôsledku okolností
vylučujúcich zodpovednosť.
3. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle
od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne
predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo
prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
Zodpovednosť však nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana

6

bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych
pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá
prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.
4. Poškodená strana, resp. oprávnená strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie
povinnosti povinnej strany bolo spôsobené okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť,
porušením povinností poškodenou stranou alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú
bola poškodená strana povinná.
5. Zmluvná strana, ktorej bezprostredne hrozí škoda, je povinná s prihliadnutím na
okolnosti prípadu vykonať všetky opatrenia na odvrátenie škody alebo na jej
zmiernenie. Zmluvná strana, ktorá bezprostrednú hrozbu škody spôsobila, musí
nahradiť náklady, ktoré vznikli druhej zmluvnej strane pri odvracaní bezprostredne
hroziacej škody alebo pri zmiernení jej následkov.
Článok VIII
Ukončenie Zmluvy
1. Zmluva môže zaniknúť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností
zmluvných strán z nej vyplývajúcich, na základe dohody zmluvných strán alebo
spôsobmi uvedenými v zákone a v tejto Zmluve.
2. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť ak:
a. zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa Zmluvy podstatným spôsobom alebo
iným než podstatným spôsobom, a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej
primeranej lehote na nápravu, poskytnutej objednávateľom,
b. zhotoviteľ neodôvodnene odmietne, alebo zanedbá plnenie záväzného pokynu
objednávateľa v súlade s touto zmluvou,
c. zhotoviteľ postúpi svoje práva zo Zmluvy alebo uzatvorí zmluvu o subdodávke
v rozpore s podmienkami tejto Zmluvy,
d. na majetok zhotoviteľa je vyhlásený konkurz, konkurzné konanie bolo
zastavené pre nedostatok majetku alebo je zhotoviteľovi povolená
reštrukturalizácia,
e. zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným ako vyššie uvedeným
spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť,
f. zhotoviteľ predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa objednávateľa sa tým
zhorší vymožiteľnosť práv a povinností zo Zmluvy,
g. zhotoviteľ stratí iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie
Zmluvy,
h. je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od Zmluvy podľa § 19 zákona č.
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak:
7

a. objednávateľ poruší svoju povinnosť podľa Zmluvy podstatným spôsobom,
b. objednávateľ poruší svoju povinnosť podľa Zmluvy iným než podstatným
spôsobom, a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote
na nápravu, poskytnutej zhotoviteľom.
4. Odstúpenie musí mať písomnú formu a je účinné dňom doručenia oznámenia
o odstúpení druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že odstúpenie
je doručené tretí deň odo dňa jeho odoslania. Odstúpením od Zmluvy zmluva zaniká
ku dňu doručenia oznámenia jednej zmluvnej strany o odstúpení od Zmluvy druhej
zmluvnej strane.
5. Zhotoviteľ po odstúpení od Zmluvy ktoroukoľvek stranou ku dňu odstúpenia
od Zmluvy potvrdí cenu všetkých zhotoviteľom riadne vykonaných plnení zo Zmluvy,
ktoré boli objednávateľom prevzaté.
Článok IX
Komunikácia zmluvných strán
1. Akékoľvek oznámenia druhej zmluvnej strane, pre ktoré táto Zmluva vyžaduje
písomnú formu, budú doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví
Zmluvy, alebo touto zmluvnou stranou po uzavretí Zmluvy na tento účel písomne
oznámenú.
2. Každá komunikácia týkajúca sa platnosti alebo účinnosti Zmluvy, jej zániku či zmeny
musí byť písomná a doručovaná výhradne poštou ako doporučená zásielka, kuriérom
alebo osobne.
3. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje určiť kontaktnú osobu, ktorá bude organizačne
zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy.
4. Kontaktnou osobou za objednávateľa je Martin Faktor.
5. Kontaktnou osobou za zhotoviteľa je Radovan Konečný.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky
informácie, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok X
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti touto Zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov platných na území Slovenskej republiky.
2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po dohode obidvoch
zmluvných strán v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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3. Zmluva sa vyhotovuje v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
4. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť podľa
§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na
webovom sídle objednávateľa.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni
a za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej
forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
7. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy :
Príloha č. 1 – Opis a technická špecifikácia diela
Príloha č. 2 – Cenová ponuka
Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov

V Bratislave, dňa .............................

V Bratislave, dňa .............................

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

....................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

........................................................
Emil Izakovič
konateľ
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