ZMLUVA O DIELO
na vypracovanie energetického auditu
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
1.
1.1.

ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Konajúci:
Bankové spojenie:
IBAN:

Ing. Dušan Brada - LIPTOTHERM
Radlinského 571/6, 034 01 Ružomberok
33014531
1021679175
SK 1021679175
Ing. Dušan Brada
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK39 0900 0000 0003 3046 2005

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ")

1.2.

Objednávateľ
Názov spoločnosti:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Konajúci:
Bankové spojenie:
IBAN:
e-mail:
Tel.:

CHYŽBET SK, s.r.o.
Budovateľská 1234, 038 53 Turany
36789097
SK2022394737
Adam Lys
Slovenská sporiteľňa, a. s.
SK82 0900 0000 0003 2337 9940

(ďalej len ako „Objednávateľ")

Keďže objednávateľ má záujem 6 vypracovanie energetického auditu pre podnik „CHYŽBET SK, s.r.o." ktorý je
financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie a zhotoviteľ má záujem o vypracovanie energetického
auditu pre uvedenú spoločnosť . Objednávateľa, zmluvné strany uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 a nasl.
Obchodného zákonníka túto· zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva"). Cena stanovená v Zmluve o dielo vzišla z
vykonaného prieskumu trhu podľa zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
2. Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vypracuje a dodá objednávateľovi
vypracovaný energetický audit podniku.
2. Energetický audit musí byť vyhotovené podľa platných tepelno-technických noriem STN EN a podkladov
predložených v prieskume trhu podľa zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a
komplexnosť dokumentácie v rozsahu východiskových podkladov.
3. Počet vyhotovení kompletného energetického auditu: v 6 exemplároch.
4. Zhotoviteľ vykoná dielo osobne, respektíve osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností.
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5. Zhotovitef bude spolupracovat vo veci

/

obsiahnutia rnfsledkov energetick6ho auditu

do

projektovej

dokumentdcie preto sa vyiaduje spolupr5ca auditora s projektantmi na spracovanivietk'fch PD.

3.Cena diela
1. Za uikony Zhotovitefa podla tejto Zmluvy je Objedndvatef povinnri zaplatit Zhotovitelovi odmenu (cenu) vo
v'i5ke

4200,00 EUR bez DPH
84O,OO EUR 20

%DPH

5040,00 EUR s DPH

2.

Ndrok na odmenu (cenu) v celkovej dohodnutej rni5ke vznikii po odovzdani dokumentdcie objedniivatelovi
so splatnosfou do 14 dni od vystavenia

4.

fakt[ry zhotovitelom.

Platobn6 podmienky a termin plnenia

1. Podkladom pre zaplatenie ceny diela bude fakt(ra vystavend zhotovitelom, ktord musi obsahovat minimSlne

ndleiitosti potrebn6 pre vyhotovenie dariov6ho dokladu podla zdkona i. 222/2004 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov. Objednaivatel je oprdvnen'i vrdtit fakt(ru zhotovitelovi na prepracovanie, ak neobsahuje v5etky
n6leiitosti podla tejto zmluvy. Vr5ten[m fakt[ry sa plynutie lehoty splatnosti preruSuje.
2. Objedndvatel zaplati zhotovitelovi odmenu (cenu diela) vo rniSke uvedenej v dl. 3 ods. 1 tejto Zmluvy.

3. Zhotovitel sa zaviizuje realizovat vietky iinnosti tvoriace predmet Zmluvy v zmysle iliinku ll. tejto Zmluvy a
odovzdaf dielo naraz v termine najnesk6r do 20 pracovnfch dni od riiinnosti teito Zmluvy, (dalej ako ,,lehota
na zhotovenie diela"). ObjednSvatel si vyhradzuje pr6vo odstripit od Zmluvy ak dielo nebude riadne dodan6
v uvedenom termine, nakolko dielo je podkladom pre verejn6 obstarSvanie na v{ber doddvatela stavby, ktor6

musi byf ukonden6 do term[nu na predloienie Projektu, ktoni mil Objedn6vatel v Imysle predloiit v rSmci
Vfzvy na predkladanie iiadosti o nen5vratnyi finanin'i prispevok z Operain6ho programu Kvalita Zivotnghgl
prostredia, ktor6ho poskytovatelom je Slovenskd inovadn6 a energetick5 agent[ra ako sprostredkovatelsk'i
org6n pre Operain'i program Kvalitd iivotn6ho prostredia len konajfca v zasttipeni Ministerstva iivotn6ho
prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho org5nu pre Operainri program Kvalita iivotn6ho prostredia.
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5.

Pr6va a povinnosti zmluvn'ich str6n

1. Zhotovitel je povinnV postupovat pri plneni svojich zdvdzkov stanovenrich touto Zmluvou s odbornou
starostlivostou a v srilade s prislu5nou prirudkou a/ alebo metodickim pokynom pre iiadanie finandn6ho
prfspevku pre Projekt.

2. Objedniivatel sa

zaviizuje poskytnrlt Zhotovitelovi vietku srjiinnost, a vSetky informdcie, podklady,
dokumenty, listiny alebo in6 p[somnosti, ktor6 md k dispozfcii, a ktor6 od neho bude Zhotovitel poiadovat,
potrebn6 na splnenie povinnosti Zhotovitela podl'a tejto Zmluvy.
3. Pre pripad poruienia povinnosti Objedniivatel'a zaplatif do i len dast' ktorejkolvek platby odmeny, sa zmluvn6
strany dohodli na zmluvnej pokute vo uiSke O,tYo z dlinej sumy za kaidri deri omeikania so zaplatenim dlinej
sumy.

4. Ome5kanie Objedndvatela so zaplatenim io i len dasti ktorejkolvek platby odmeny sa povaiuje za podstatn6
poruienie zmluvnej povinnosti, a zakladd prSvo Zhotovitela kedykol'vek odstripit od Zmluvy. V pripade, ak je

Objedndvatel v omeSkani s platenim to i len tasti odmeny, m6 Zhotovitel prSvo pozastavit vykondvanie
ktor6hokolvek svojho zdvdzku zo Zmluvy. Zhotovitef nie je v omeikani s vykondvanlm svojich zdvdzkov zo
Zmluvy podas doby, za ktord je Objedndvatel v omeikan[ s povinnos{ou poskytnrit' sildinnost, a podas doby, za

ktorú je Objednávateľ v omeškaní s povinnosťou zaplatiť Zhotoviteľovi odmenu alebo jej časť podľa tejto
Zmluvy.
S. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na plnenie niektorých alebo všetkých svojich povinností podľa Zmluvy tretiu
osobu a za tým účelom uzatvoriť s takouto treťou osobou potrebnú zmluvu. Za výkon činnosti tretej osoby
zodpovedá Zhotoviteľ vo vzťahu k Objednávateľovi, ako by konal sám.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením predmetu zmluvy
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
(a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
(b) útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
(c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené
osoby,
(d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
(e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
(f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a
právnymi aktmi EÚ
7. Objednávateľ dáva Zhotoviteľovi súhlas v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov k
spracovanou osobných údajov Objednávateľa pre vlastné potreby Zhotoviteľa na účely súvisiace s touto
Zmluvou, a k poskytnutiu osobných údajov Objednávateľa tretím osobám, ktoré budú so Zhotoviteľom na
poskytovaní služieb spolupracovať, ktoré sú oprávnené ich ďalej v rozsahu údajov, ktoré Zhotoviteľ získal na
základe tejto Zmluvy, spracovať na účely súvisiace s touto Zmluvou, a to v rozsahu osobných údajov uvedených
vo všetkých dokumentoch a informáciách, ktoré Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy.
Objednávateľ tiež súhlasí, aby Zhotoviteľ mohol získavať jeho osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo
iným zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov, ktoré obsahujú osobné údaje, na nosič
informácií.
6. Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a Objednávateľ
3 vyhotovenia.
.,

-

2. Zmluvné strany majú záujem riešiť_ všetky svoje spory prednostne mimosúdne. V prípade ak spory nebude
možné odstrániť dohody, zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi ktoré medzi nimi vzniknú
z právnych vzťahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa budú rozhodovaf výlučne na
miestne, vecne a funkčne príslu_šnom súde v. zmysle občianskeho súdneho poriadku.
3. Zmluva je uzavretá okamihoJn podpisu oboch zmluvných strán. Zmluva nadobudne v súlade s ust. § 47a
Občianskeho zákonníka účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom.
4. Zmluvné strany si Zml_uvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich
slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:
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