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ZMLUVA
uzavretá v zmysle § 536 a následne Obchodného

_

o DIELO

zákonníka číslo 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

Čl. I • ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávatel':
so sídlom:
Oprávnený zástupca:
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
telefón:
prevzatie výťahu:

Obec Petrovce

Obecný úrad Petrovce, Petrovce 89,09431

Hanušovce nad Topl'ou
Ing. Miroslav Bobrik, starosta obce
Ing. Miroslav Bobrik, starosta obce
Ing. Miroslav Bobrik, starosta obce
0901 919 955, email: obecpetrovce@stonline.sk
Ing. Miroslav Bobrik, starosta obce

bankové spojenie:
Číslo účtu / banka:
IČO:
DPH:

00332674
2020630315
SK2020630315

DIČ DPH:

Spoločnosť zaregistrovaná na Okresnom súde

2. Zhotovitel':
so sídlom:
Zodpovedný zástupca
vo veciach zmluvných:
vo veciach obchodných:
bankové spojenie:
Číslo účtu / banka:

, oddiel Sro, vložka č:

.

eleva, s.r.o.
Karadžičava 4108/39, 811 07 Bratislava
Ing. Eduard Leňka, konatel'
Ing. Eduard Leňka, 0902 928 218
Slovenská sporitel'ňa a.s.
5073629080/0900
SK14 0900 0000 0050 7362 9080
48218090
2120108738
SK2120108738
v Obchodnom registri Okresného súdu

IČO:
DIČ:
IČDPH:
Spoločnosť zapísaná:
105294/B
(ďalej v texte len ako .zhotovitel")

Bratislava l, oddiel Sro, vložka č.

eleva s.r.o.
číslo

zmluvy:
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Čl. II • PREDMET PLNENIA
1.

Predmetom plnenia je :

Dodávka 4 pare výkresovej dokumentácie výťahu a výťahovej šachty, (ako podklad pre
spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie)
Vybudovanie priehlbne výťahu ORONA podl'a prílohy Č. 1 tejto zmluvy.
b) Dodávka a montáž presklenej výťahovej šachty podl'a cenovej ponuky príloha Č. 5 tejto zmluvy.
Dodávka nového výťahu typ: ORONA na základe technickej špecifikácie výťahu - príloha č.1
tejto zmluvy, odsúhlasenej objednávateľom, ktorý vypracoval zhotoviteľ na základe dodanej technicky

a)

jasnej projektovej dokumentácie výťahovej šachty,

montáž nového výťahu
vykonanie požadovaných skúšok platných v SR pre uvedenie výťahu do prevádzky
e) stavebné úpravy - na základe špecifikácie stavebných prác - príloha č.2 tejto zmluvy a
príloha č.5.
c)

d)

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa:
a)

Dodá anamontuje zdvíhacie zariadenia podľa čl. II bod 1 a zabezpečí vykonanie záverečnej inšpekcie
zdvíhacích zariadení autorizovanou osobou podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky Č. 571/2001 Z.
z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na
výťahy.

b)

Vypracuje jedno vyhotovenie technickej dokumentácie pre každé zariadenie v súlade s platnými
predpismi pre konštrukciu a montáž výťahov podľa platnej STN EN 81-20/50. V prípade požiadavky
objednávateľa na dodanie ďalšieho pare technickej dokumentácie si bude zhotovitel' účtovať cenu 150,EUR bez DPH za každé jedno pare. Odovzdanie technickej dokumentácie, certifikátu, inšpekčnej správy
a vyhlásenia o zhode je podmienené úplným zaplatením ceny diela. V prípade, že objednávateľ neuhradí
cenu diela v plnej výške a zhotoviteľ mu na základe tejto skutočnosti neodovzdá technickú dokumentáciu,
nepovažuje sa konanie zhotoviteľa za omeškanie s odovzdaním diela.

3.

Objednávateľ sa zaväzuje že:
a) zaplatí zhotoviteľovi za celé dielo, tak ako je to dohodnuté v tejto zmluve.

4.
5.

Miestom montáže technológie je: Obecný úrad Petrovce, Petrovce 89,09431 Hanušovce nad Topľou
Miesto dohodnuté na vyloženie technológie: Obecný úrad Petrovce, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad
Topľou

Čl. 111-DOBA PLNENIA
1.

Zhotovitel' sa zaväzuje, že celé dielo podľa Čl. II. bod 2 tejto zmluvy bude splnené v termíne
do 8 týždňov od prevzatia stavebnej pripravenosti obidvoma zmluvnými stranami a za pod mie k , že
objednávatel':

eleva s.r.o.
číslo
a)
b)

c)
d)

zmluvy:
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Podpíše so zhotovitel'om zmluvu o dielo
zabezpečí stavebnú pripravenosť min. do 10 týždňov od podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými
stranami ( 10 týždňov, okrem sviatkov je predpokladaný čas na výrobu výťahov vo výrobnom závode
). V prípade že objednávateľ nezíska na realizáciu diela - podľa tejto zmluvy platné stavebné
povolenie, patrí zhotoviteľovi odmena za vypracovanie dokumentácie výťahu a presklenej výťahovej
šachty vo výške 1500 eur bez DPH splatnej do 30 dní od získania záporného stanoviska
z príslušného stavebného úradu, najneskôr do 30.11.2018
písomne odsúhlasí technickú špecifikáciu zariadení príloha Č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy najneskôr do 3 dní od podpisu tejto zmluvy,
poskytne všetku potrebnú súčinnosť podl'a Prílohy č. 3 " Požiadavky pre zabezpečenie plynulej
montáže výťahu ", ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.

V prípade posunutia termínu podpisu ZOO, alebo oneskorenej úhrady zálohovej faktúry oproti dohode podľa čl
V bod.1, zmluvné strany písomne dohodnú novú cenu za dielo

3.

V prípade omeškania termínu zabezpečenia stavebnej pripravenosti zo strany objednávateľa podľa čl. III, bod
1 b) tejto zmluvy, obidve strany písomne dohodnú nový termín začatia a ukončenia montáže.

Čl. IV - CENA ZA DIELO
1.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela podľa čl. II bod 1. cenu určenú dohodou
vo výške 46.360," eur bez DPH.
slovom: Štyridsaťšesťtisíctristošesťdesiat EUR.
K uvedenej sume sa bude fakturovať platná sadzba DPH v čase fakturácie.

2.

Cenu diela v dojednaných splátkach uhradí objednávatel' bezhotovostne na účet zhotoviteľa, uvedený v Čl l.
bod 2 tejto zmluvy

Čl. V - SPÔSOB PLATENIA - FAKTURÁCIA
1.

2.

Zhotovitel' bude oprávnený nárokovať zaplatenie splátok ceny diela a fakturovať

ich takto:

a)

30 % z ceny diela (s DPH) prvou zálohovou faktúrou po zrealizovaní

b)

60 % z ceny diela (s DPH) druhou zálohovou faktúrou po dovoze výťahu na miesto montáže

c)

10 % z ceny diela (s DPH) konečnou faktúrou po ukončení montáže technológie,

priehlbne výťahu

Po každej úhrade zálohovej faktúry bude ihneď vystavená riadna čiastková faktúra.
~
Splatnosť prvej, druhej a konečnej faktúry jeh dní odo dňa vystavenia. Zálohové faktúry a konečnú faktúru
zašle zhotoviteľ objednávateľovi okamžite po vystavení.

3.

Pri nedodržaní termínu splatnosti zálohovej faktúry uvedenej v Čl. V. bod 1 a) a b) obidve strany písomne
dohodnú nový termín začatia a ukončenia montáže.

4.

V prípade meškania s platením prvej, alebo druhej zálohovej faktúry podľa Čl. V. bod 1 a) ab), zhotovitel'
pozastaví montážne práce až do doby jej úhrady. Po uhradení druhej zálohovej faktúry obidve strany píso e

dohodnú nový termín ukončenía montáže.
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5.

Objednávateľ získava vlastnícke právo k dielu úplným zaplatením dojednanej ceny diela vrátane DPH podľa
tejto zmluvy, Čl. IV bod 1 tejto časti, vrátane prípadných naviac prác, ktorých cena a množstvo bude vopred
dohodnutá medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

6.

Pokiaľ objednávateľ neuhradí cenu diela zhotoviteľovi v plnej výške, nie je zhotoviteľ povinný poskytnúť
objednávateľovi certifikáty, prehlásenia ani ostatné dokumenty týkajúcich sa diela podľa platných zákonov SR.

Čl. VI- POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA
1.

Dopravu technológie na stavbu zabezpečí na svoje náklady zhotoviteľ. Zloženie a uloženie technológie na
miesto určené objednávateľom zaistí zhotoviteľ na svoje náklady vrátane zloženia autožeriavom alebo
vysokozdvižným vozíkom.

2.

Ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc) kvôli ktorým nebude zhotoviteľ môcť plniť svoje
záväzky z tejto zmluvy, predlži sa úmerne tomu termín splnenia zmluvy podľa článku III. bod 1 tejto zmluvy.
Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť sa rozumejú rôzne havárie, vojny, živelné pohromy, občianske
nepokoje, štrajky a pod.

3.

V ostatnom, v tejto zmluve neupravenom, platia primerane ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. -Obchodný
zákonník.

4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať objednávateľovi požadované naviacpráce, ako i práce vyplývajúce
z doplnenia a zmeny PD, ktorých dodávka je nutná pre splnenie predmetu zmluvy, po ich vzájomnom
prerokovaní a odsúhlasení. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť všetky vzájomne odsúhlasené naviacpráce.
Zmenu projektu musí odsúhlasiť zodpovedný autor projektu, objednávatel', alebo zástupca objednávateľa.
Z tohto dôvodu sa dohodne nový termín ukončenia diela, písomne odsúhlasený oboma zmluvnými stranami.

5.

Všetky práva (vrátane autorských, značkových a patentných) k plánom a technickým podkladom, ktoré budú
dodané objednávateľovi, nie sú súčasťou diela a neprechádzajú na objednávateľa

Čl. VII- POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
1.

Objednávateľ prehlasuje, že na stavbu neexistujú ani nevznikajú nároky tretích osôb voči zhotoviteľovi a že na
cenu diela má finančné krytie.

2. .

Ak bude objednávateľ meškať so zabezpečením stavebnej pripravenosti podľa Čl. III. bod 1, písmeno b) o viac
ako 15 dní, vznikne zhotoviteľovi oprávnenie nárokovať zaplatenie časti ceny diela do výšky 95 % ceny diela
vrátane DPH. Objednávateľ sa zaviazal túto čiastku zaplatiť do 14 dní po vystavení od vystavenie faktúry
pokiaľ sa obidve strany písomne nedohodnú inak.

3.

Objednávateľ zabezpečí na svoje náklady v blízkosti vykonania montáže (maximálne do 30 m od vykonania
montáže) rozmerovo požadované a bezpečné miesto na zloženie zdvíhacej technológie a to minimálne 7 dní
pred dodávkou zariadenia.

4.

V prípade, že objednávateľ určil miesto uloženia technológie, ale neskôr už po uložení technológie požiada
zhotoviteľa z rôznych dôvodov o premiestnenie. Všetky náklady spojené s premiestnením celej al o časti
technológie znáša objednávateľ.

_

eleva s.r.o.
číslo zmluvy:
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5.

Ak objednávatel' nemá možnosť zabezpečiť v blízkosti vykonania montáže (maximálne do 30 m od vykonania
montáže) rozmerovo požadované a bezpečné miesto na zloženie zariadenia podľa čl. VII bod 3, má
objednávateľ prednostné právo uskladniť zariadenia vo vlastných priestoroch a následne dopraviť na miesto
montáže na vlastné náklady. V prípade ak bude objednávateľ uskladňovať zariadenia a následne prepravovať
na miesto montáže, zodpovedá za poškodenie, znehodnotenie a odcudzenie týchto zariadení a ich častí počas
skladovania ako aj počas prepravy na miesto montáže.

6.

V prípade, že objednávateľ nemá možnosť zabezpečiť rozmerovo požadované a bezpečné miesto na zloženie
zariadenia, môže túto službu zabezpečiť zhotoviteľ za týchto podmienok.
a. skladovacie poplatky sú 20,- EUR bez DPH za každé zariadenie a každý začatý deň skladovania.
Vystavenie faktúry je každých 7 dní za predošle obdobie so splatnosťou 14 dní od jej vystavenia.
b.

preprava zo skladu na miesto montáže je 500,-EUR bez DPH. Vystavenie faktúry je ihneď po doprave
zariadenia na miesto montáže so splatnosťou 14 dní od jej vystavenia.

7.

Ak bude plnenie zmluvy znemožnené zo strany objednávateľa alebo odložené na žiadosť objednávateľa,
prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa. V takom prípade je objednávateľ povinný zabezpečiť
uskladnenie a poistenie diela Ueho časti). Zhotoviteľovi vznikne v takomto prípade oprávnenie nárokovať si
zaplatenie ceny diela v plnej výške dohodnutej podl'a čl. IV bod 1. vrátane DPH. Objednávatel' sa zaviazal túto
čiastku zaplatiť do 14 dní od vystavenie faktúry.

8.

V prípade, že objednávateľ v priebehu vykonávania diela bude požadovať zmenu ním predloženej projektovej
dokumentácie, predloží svoje požiadavky na zmenu zhotoviteľovi písomne. Pokiaľ je navrhovaná zmena
realizovateľná, je zhotoviteľ oprávnený ju realizovať. V takom prípade zhotoviteľ dojedná s objednávateľom
termín realizácie tejto zmeny a prepracovanie súvisiacej projektovej dokumentácie. V prípade, ak by
realizovaná zmena ovplyvnila cenu diela podľa čl.IV bodu 1. tejto zmluvy, sa zmluvné strany zaväzujú
dohodnúť na novej cene za dielo.

Čl. VIII - SPLNENIE ZMLUVY O DIELO
1.

Po ukončení montážnych prác zabezpečí zhotovitel' overenie zhody podl'a Nariadenia
č.571/2001Z.z.,a príslušných noriem STN a vydá "Vyhlásenie o zhode".

vlády SR

2.

Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela minimálne 5 pracovných dní vopred. Ak sa
objednávateľ na preberacom konaní nezúčastní považuje sa dielo za ukončené a objednávateľom prevzaté
a záväzky zhotoviteľa podl'a tejto zmluvy sú splnené.

3.

Záväzky z tejto zmluvy o dielo sú pre účely platenia ceny diela splnené a objednávateľ je povinný zaplatiť celú
cenu diela vrátane DPH aj v prípade, že výťah je pripravený k overenie zhody podľa Nariadenia vlády SR
č.571/2001Zz a toto overenie nemohlo byť úspešné vykonané výhradne z dôvodov na strane objednávatel'a.

4.

O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol (príloha č 4).

5.

Objednávateľ sa zaviazal prevziať dielo aj s drobnými závadami, ktoré nebránia bezpečnej prevádzke
zariadenia na základe inšpekčnej správy autorizovanou osobou. O závadách sa spíše protokol (príloha čA),
kde sa písomne dohodne termín odstránenia závad.

eleva s.r.o.
číslo zmluvy:
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Čl. IX-ZODPOVEDNOSŤ

ZA VADY A ZÁRUKA

1.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po
prevzatí diela v záručnej dobe.

2.

Objednávateľ je povinný vady diela reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení a to
písomnou fonnou.
3.

Na výťahové zariadenia poskytujeme záručnú dobu v dlžke 24 mesiacov od termínu ukončenia montáže
daného výťahu. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za podmienky, že:
a)
b)

bude so zhotoviteľom, alebo jeho zmluvným partnerom uzavretá zmluva na servis zariadení
najneskôr do 30-tich dní od tennínu ukončenia montáže zariadení.
zhotoviteľ alebo jeho zmluvný partner bude vykonávať servis a všetky revízie na zariadení počas celej
doby záruky.

V prípade, že bude objednávatel' meškať s termínom zabezpečenia stavebnej pripravenosti podl'a Čl. III.
bod 1., písmeno b) o viac ako 30 dní, záručná doba začína plynúť od nasledujúceho dňa tohto omeškania.
4.

Záruka zaniká, ak:
c) objednávateľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa sám vykoná, alebo nechá
vykonať treťou osobou zmeny alebo úpravy diela.
d) v priebehu záručnej doby dôjde k akémukol'vek zásahu do predmetu diela zo strany tretej osoby,
stráca objednávateľ záruku a to v plnom rozsahu.

5.

Záruka sa nevzťahuje na:
e)

n

g)
h)

vandalizmus a neodborné používanie výťahu,
časti diela, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebeniu (papuče vodiacich časti kabíny, papuče
vodiacich časti protiváhy, osvetľovacie telesá v kabíne, osvetľovacie telesá vo výťahovej šachte
a pod.),
komponenty pri poruche alebo zničení diela v prípade nedodržania prevádzkových predpisov,
zničené komponenty pri použití nevhodných prevádzkových prostriedkov.

Čl. X- SANKCIE
1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty nedokončenej časti
diela za každý začatý deň omeškania.

2.

V prípade oneskorenej úhrady záloh a faktúr uhradí objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05
% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

3.

Ak objednávateľ už uhradil prvú čiastkovú faktúru a vzniknuté okolnosti mu neumožňujú pokračovať
v dojednanej zmluve je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, a to len v tom prípade ak zhotoviteľ
ešte neobjednal zdvíhacie zariadenie vo výrobe. V takomto prípade zhotoviteľ vráti objednávateľovi zaplatenú
sumu na základe písomného požiadania do 60 dní, zníženú o dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 10% zo
zaplatenej sumy. V prípade, že zhotovitel' už objednal zariadenia vo výrobe, zaväzuje sa objednávateľ uhradiť
všetky náklady, ktoré týmto zhotovitel'ovi vznikli. Objednávatel' o tejto situácii musí písomne up vedomiť
zhotoviteľa.
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ČL. XI- ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1.

Objednávateľ i zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť za podmienok a účinkov uvedených v zákone
a tejto zmluve.

2.

Zhotoviter má právo odstúpiť od tejto zmluvy najmä pri omeškaní objednávateľa s poskytovaním súčinnosti
alebo v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy.

3.

Ak objednávateľ v čase plnenia diela zhotoviteľom zistí tak závažné prekážky, ktoré by viedli k predčasnému
ukončeniu diela zo strany objednávatel'a, ihneď o tom písomne informuje zhotovitel'a. Obe zmluvné strany sa
v takom prípade najneskôr do 30 dní od písomného doručenia objednávateľa o danej situácii zhotovitel'ovi,
písomne dohodnú na ďalšom postupe. Ak sa neuzavrie žiadna písomná dohoda !dodatok k ZoOI medzi
objednávateľom a zhotovitelorn do 30 dní, má zhotoviteľ právo odstúpiť od zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje
uhradiť všetky náklady, ktoré týmto vznikli zhotoviteľovi do doby predčasného ukončenia diela.

ČL. XII- OSTATNÉ USTANOVENIA
1.

V prípade zániku niektorej zo zmluvných strán prechádzajú jej práva a povinnosti z tejto zmluvy na právnych
nástupcov.

2.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že informácie týkajúce sa ich činnosti podľa tejto zmluvy a všetky obdobné
informácie, ktoré si účastníci navzájom poskytli pri vzájomných rokovaniach sa považujú za dôverné okrem
tých, ktoré je objednávateľ povinný zverejniť v zmysle platnej legislatívy. Zmluvné strany ich nemôžu prezradiť
tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby. Zmluvná strana, ktorá poruší túto
povinnosť, je povinná druhej zmluvnej strane nahradiť spôsobenú škodu.

ČL. XIII - KONTAKTNÁ OSOBA A ODOSIELACIA
1.

oissozícu

Objednávateľ splnomocňuje:
a)
b)

pre výkon technického dozoru stavby:
pre prevzatie diela:

meno: Ing. Miroslav Bobrík tel.: 0901 919955
meno: Ing. Miroslav Bobrík tel.: 0901 919955

V prípade zmeny oznámi túto skutočnosť objednávateľ písomne zhotoviteľovi do 5 dní.
2.

Adresa pre odoslanie faktúr je uvedená v čl. I bod 1 tejto zmluvy.

3.

kontakty na budúceho prevádzkovateľa:
a) spoločnosť: meno: Obec Petrovce, Petrovce 89, 09431 Hanušovce
b) kontaktná osoba:
meno: Ing. Miroslav Bobrík tel.: 0901 919955

nad Topl'ou

\

eleva s.r.o.
číslo zmluvy:

I---------------------------55038-LEE

Čl. XIV - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami

2.

Zmeny jednotlivých ustanovení tejto zmluvy sa môžu urobiť iba formou písomného dodatku odsúhlaseného oboma
zmluvnými stranami.

3.

Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch origináloch, 2 ks pre zhotoviteľa, 2 ks pre objednávateľa.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto
zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

5.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
príloha č.1 - Technická špecifikácia výťahu
príloha č.2 - Výkres výťahu
príloha č.3 - Požiadavky pre zabezpečenie plynulej montáže výťahu.
príloha čA - Preberací protokol
príloha Č.S- Cenová ponuka

za zhotovitel'a:
Ing. Miroslav Bobrík
Starosta obce

Dňa: ~

.G·ÁO It

Ing. Eduard Leňka
konatel'

Dňa:

'1-- G ,l01?

