Zmluva o dielo č. 19/2012/0
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:
Objednávateľ:
Sídlo:
V zastúpení :
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel.:
Fax:
E-mail:

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
M.R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice
PhDr. Štefan Škultéty, primátorom mesta Trenčianske Teplice
Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Trenčín
0643679002/5600
00312088
2021080050
032 / 655 1500, 032/ 655 6715
032/ 6552232
sekretariat@teplice.sk

Dodávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
B a n k o v é spojenie:
Číslo účtu:
V zastúpení:
Zapísaný:

H a g l e i t n e r H y g i e n e S l o v e n s k o , s.r.o.
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
35840790
SK2020262629
Tatra banka, a.s., Bratislava
2627820212/1100
T u r i n i č o v á Blažena, p r e v á d z k o v ý riaditeľ
v OR O k r e s n é h o súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro Vložka č. 2 7 0 4 l / B
Článok I.
Predmet zmluvy

1, Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodať tovar (dávkovače do sanitárnych priestorov)
a príslušné náplne do predmetných dávkovačov (príloha zmluvy) na základe objednávky, ako aj ďalšie
plnenia podľa článkov a za podmienok dohodnutých v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy.
Objednávateľ je povinný zaplatiť za riadne a včas dodané dávkovače a náplne do dávkovačov.
Článok II.
Všeobecné práva a povinnosti zmluvných strán
2.

Dodávateľ sa zaväzuje :
a) dodať tovar a náplne v zmysle Článku I., pričom zodpovední zamestnanci objednávateľa
a dodávateľa podpisom preberacieho protokolu potvrdia jeho odovzdanie a nainštalovanie na
mieste určenom objednávateľom. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať predmet zmluvy
v prípade, ak tento vykazuje zjavné vady a nefunkčnosť a dodávateľovi nevzniká právo
na zaplatenie ceny až do momentu dodania tovaru bez vád. Dodávateľ vyhotoví preberací protokol
v 2 origináloch, z ktorých obe zmluvné strany obdržia po jednom,
b) vykonávať riadne a včas činnosť podľa či. V,
c) dohodnutý predmet tejto zmluvy vykonať sám na vlastnú zodpovednosť v rozsahu, kvalite, cene a
čase podľa ustanovení tejto zmluvy.

3.

Objednávateľ sa zaväzuje :
a)

k naplneniu účelu tejto zmluvy poskytnúť dodávateľom požadovanú súčinnosť, nevyhnutnú
k efektívnemu vykonávaniu diela. V prípade, že objednávateľ neposkytne dodávateľovi
nevyhnutnú súčinnosť, platí pre čas neposkytnutia tejto súčinnosti, že dodávateľ nebude
v omeškaní
Článok III.
Cena a platobné podmienky

1.

V cene diela dodávka a montáž hygienických dávkovačov a náplní do nich v zmysle prílohy sú
zahrnuté všetky náklady spojené s jeho realizáciou (dodávka, doprava na miesto plnenia, vykonanie
inštalácie, jednorazové zaškolenie zamestnancov objednávateľa, určených objednávateľom.

2.

Cena diela podľa článku I, bod 1 je stanovená dohodou zmluvných strán a je uvedená v prílohe tejto
zmluvy.

3.

Cena za činnosť, ktorá nie je uvedená v tejto zmluve (práce navyše) musí byť samostatne vopred
dohodnutá a bude stanovená hodinovou sadzbou vo výške 50,-EUR bez DPH. Cena je pevná a sú v nej
zahrnuté všetky náklady dodávateľa spojené s vykonaním činnosti.

4.

Objednávateľ uhradí 100% ceny diela stanovenej v Článku III, bode 2 po dodaní, inštalácii a prevzatí
diela na miesto určené objednávateľom v objednávke na základe faktúry vystavenej dodávateľom.

5.

Dodávateľ j e oprávnený vystaviť faktúru do 15 dní od podpísania preberacieho protokolu, ktorý bude
tvoriť neoddeliteľnú súčasť faktúry.

6.

DPH bude fakturovaná podľa platných predpisov.

7.

Dodávateľ doručí faktúru na adresu objednávateľa.

8.

Objednávateľ je povinný uhradiť faktúry do 30. kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

9.

Objednávateľ berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 339 ods.2 Obchodného zákonníka kúpna
cena j e zaplatená až jej pripísaním na bankový účet dodávateľa.

10. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa ustanov. § 10 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a náležitosti daňového dokladu podľa ustanov. § 71 zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, evidenčné číslo, pod ktorým
je zmluva u objednávateľa evidovaná a tiež číslo objednávky. V prípade, že faktúra nebude spĺňať
náležitosti určené platnými právnymi predpismi alebo touto zmluvou, je objednávateľ oprávnený vrátiť
faktúru v lehote splatnosti dodávateľovi na prepracovanie., resp. na doplnenie. Nová lehota splatnosti
začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok IV.
Lehota a miesto plnenia
1.

Dodávateľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy do 2 kalendárnych dní od podpisu zmluvy oboma
zmluvnými stranami.

2.

Miestom realizácie predmetu zmluvy je objekt Základnej školy A. Bagara, Trenčianske Teplice.
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Článok V.
Dodávka náplní do dávkovačov, záruka a rozšírené podmienky údržby
1. Dodávateľ poskytuje záruku na dávkovací systém XIBU a LUNA do sanitárnych priestorov po dobu
10 rokov. Záruka sa nevzťahuje na vandalizmus a kryt dávkovača. Záručná doba začína plynúť dňom
podpísania preberacieho protokolu.

2. Dodávateľ sa zaväzuje dostaviť sa na miesto záručnej opravy do 24 pracovných hodín od jej písomného
nahlásenia na e-mailovú adresu dodávateľa lubomir.horny@haRleitner.com. alebo office@hagleitner.com.
Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť poruchu do 3 pracovných hodín od dostavenia sa na miesto zásahu.
Záručné opravy a dodávka náplní do dávkovačov budú uskutočňované v pracovných dňoch v čase od
8:00 do 16:00 hod., alebo podľa dohody zmluvných strán. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť
podmienky pre výkon dopĺňania náplní a záručnej opravy.

3.

Objednávateľ poverí svojho zamestnanca nahlasovaním porúch a odsúhlasením uskutočnenej opravy
na mail. adrese skola@ttzs.sk. Potvrdenie o prevzatí zariadenia a odstránení nahlásenej poruchy je
dokladované vo forme servisnej správy.

Článok VI.
Mlčanlivosť
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií poskytnutých druhou
zmluvnou stranou pri rokovaní o uzavretí zmluvy resp, pri jej plnení, ktoré nemajú verejný charakter
ako aj zachovávať obchodné tajomstvo a bankové tajomstvo, budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy, napr. ceny, knowhow, technické riešenia, dokumentácia, atď.
2.

Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje na všetkých zamestnancov zmluvných strán.

3.

Informácie, ktoré zmluvné strany získali v súvislosti s plnením tejto zmluvy, nesmú byť sprístupnené
tretím osobám, ani využité na iný účel ako určený touto zmluvou bez predchádzajúceho písomného
súhlasu druhej zmluvnej strany. Rovnako zmluvné strany nesmú pripustiť, aby sa tak stalo z ich
nedbanlivosti. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku, sa nepokladá
poskytnutie informácií príslušným orgánom verejnej moci, pokiaľ to vyplýva zo všeobecne záväzného
právneho predpisu alebo poskytnutie informácií advokátom, či iným tretím osobám, ktoré sú podľa
zákona viazané povinnosťou mlčanlivosti, pričom tieto osoby musia byť vopred informované o
povinnostiach mlčanlivosti a zaviazané povinnosťou mlčanlivosti.

Článok VII.
Zánik zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností označených za podstatné zakladá
oprávnenie odstúpiť od zmluvy podľa §344 Obchodného zákonníka tej strane, ktorá jej porušením
zmluvných povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa
označujú:
a) ak dodávateľ poruší zmluvné podmienky týkajúce sa najmä nedodržania dohodnutej lehoty a
miesta plnenia podľa či. IV a ceny a platobných podmienok podľa čl. III. tejto zmluvy, napriek
opakovaným upozorneniam objednávateľa,
b) ak objednávateľ v rozpore s touto zmluvou bezdôvodne neprevezme bezchybný predmet plnenia
v zmysle čl. III. tejto zmluvy bez vád ani do 30 dní od jeho vyzvania dodávateľom,
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c)

3.
4.

5.

ak objednávateľ bezdôvodne neuhradí prevzaté plnenie predmetu zmluvy v termíne do 30 dní po
uplynutí dátumu splatnosti.
Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky zmluvných strán vyplývajúcich z čl.III. tejto zmluvy.
Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené zmluvnej strane, ktorá je
v omeškaní bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o dôvodoch podstatného porušenia záväzku
dozvedela. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú okamihom doručenia odstúpenia od zmluvy
zmluvnej strane, ktorá j e v omeškaní. Odstúpením od tejto zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu
škody.
Túto zmluvu je možné ukončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán.

Článok VIII.
Sankcie
1. Objednávateľ je oprávnený požadovať od dodávateľa v prípade omeškania dodávateľa so splnením
povinnosti riadne dodať dielo podľa článku I, bod 1 v termíne a za podmienok podľa článku IV, bod 1,
úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny diela za každý aj začatý kalendárny deň omeškania sa,
ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2.

Dodávateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa v prípade omeškania objednávateľa so splnením
si svojho peňažného záväzku zaplatiť dodávateľovi dojednanú cenu podľa tejto zmluvy zmluvnú
pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý aj začatý kalendárny deň omeškania, ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak.

3.

Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká nárok zmluvných strán na náhradu škody, ktorá im z titulu
omeškania vznikla.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

2.

Obmedzenia, rozšírenia a ďalšie podstatné zmeny touto Zmluvou deklarovaného vzťahu, ktoré
vzniknú dodatočne, musia byť vyhotovené ako písomný dodatok tejto Zmluvy a podpísané
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3.

Zmluvné vzťahy, neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, zákonom č.618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom
(autorský zákon) a súvisiacimi predpismi.
Písomnosti súvisiace s touto zmluvou sa doručujú druhej zmluvnej strane doporučenou zásielkou na
adresu (adresu sídla) zmluvnej strany uvedenej v záhlaví tejto zmluvy resp. na adresu jej sídla uvedenú
v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, v prípade keď v súlade s touto
zmluvou nepostačuje komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu. Akúkoľvek zmenu
uvedených údajov je zmluvná strana povinná vopred oznámiť druhej zmluvnej strane. Všetky
písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade, ak zmluvná strana svojím konaním alebo
opomenutím zmarí doručenie písomnosti a písomnosť pošta vráti ako nedoručenú, účinky doručenia
nastávajú v deň, keď bude písomnosť/zásielka vrátená druhej zmluvnej strane. Účinky doručenia
nastávajú aj vtedy, ak zmluvná strana odmietne prevziať písomnosť.
Každá zo zmluvných strán je oprávnená svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy previesť
na tretiu osobu, po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany.

4.

5.

6.

Dodávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že na základe písomného oznámenia objednávateľa strpí
výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami pri
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poskytovaní plnenia, a to kedykoľvek počas doby poskytovania plnení, a to oprávnenými osobami v
zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
7.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha

8.

Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho dva pre objednávateľa a dva pre dodávateľa.

v Trenčianskych Tepliciach,
dňa 29.03.2012

(Objednávateľ

v Bratislave,
dňa 29.03.2012

®
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Príloha k zmluve c. 19/2012/0
Názov tovaru

cena/ks

ks

cena s DPH

XIBUtouchFOAM dávkovač

32,50 €

12

foamSOAP PREMIUM (6xl800dáv.) náplň

0,03 €

6

XIBUtouchTISSUEPAPIER dávkovač

32,50 €

10

Toal. Papier W2 (42kot, 950útr/kot)

0,03 €

5

0,15 €

XIBUtouchTOWEL dáv. Kot. Utierok

81,75 €

4

327,00 €

multiROLL X2 (5rol, 667útr)

0,03 €

6

LUNA FOAMsoap dávkovač

dar

18

-

LUNA handTOUCH dávkovač kot. ut.

dar

26

-

LUNA toal. papier dávkovač

dar

9

-

63,60 €

3

Multi ROLL W1 (12kot.,475iítr/rol.) utierky
SPOLU
SPOLU

bez DPH
s DPH

390,00 €
0,18

€

325,00 €

0,18

€

190,80 €
1. 233,31 €
1.479,97 €
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