Zmluva o dielo
uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
platnom znení (ďalej len „ObZ“),
(ďalej len „Zmluva“)
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obchodné meno:
ENDLESS s.r.o.
Sídlo:
Štúrova 140, 949 01 Nitra
IČO:
46476504
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30484/N
Zastúpený:
Paulína Brinichová - konateľ
Mgr. Attila Horváth - konateľ
DIČ
2023394131
IČ DPH:
SK 2023394131
(ďalej len „Objednávateľ“)
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
___________________
Sídlo:
___________________
IČO:
___________________
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu_______, Oddiel______, Vložka č.:_____
Zastúpený:
___________________
IČO
___________________
IČ DPH:
___________________
Bankové spojenie:
___________________
IBAN:
_____________________
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej len „Zmluvné strany“)
Preambula
Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na základe výsledku obstarávania realizovaného
podľa Príručky k procesom verejného obstarávania pre Operačný program Výskum a
Inovácie.
Článok I.
Vyhlásenia zmluvných strán
1.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že práva a povinnosti zmluvných strán dojednané
touto zmluvou sú výsledkom procesu obstarávania.
1.2. Zhotoviteľ vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že v čase uzatvorenia tejto Zmluvy
spĺňa nasledovné ekonomické kritériá:
a) zamestnáva zodpovedného zástupcu, pre predmety podnikania týkajúce sa plnenia
podľa tejto zmluvy ak to osobitné predpisy vyžadujú.

1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať podmienky uvedené vo vyhláseniach podľa tohto
článku zmluvy počas celého trvania zmluvy a informovať Objednávateľa o
akýchkoľvek zmenách u zhotoviteľa týkajúcich sa uvedených prehlásení alebo ktoré by
mohli mať vplyv na plnenie predmetu tejto zmluvy.
Článok II.
Predmet zmluvy
2.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, vo vlastnom
mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa vykonať Dielo ako celok.
Dielom v zmysle tejto zmluvy sa rozumie
a) dodanie technológie - dodanie technológie do miesta dodania a premiestnenie do
miesta umiestnenia vo výrobnom areáli v sídle Objednávateľa;
b) osadenie - umiestnenie a upevnenie technológie na podloženie pripravené
Objednávateľom podľa pokynov Zhotoviteľa,
c) nastavenie - uvedenie do prevádzky a oživenie technológie s tým, že Zhotoviteľ je
povinný preukázať dosiahnutie všetkých technických parametrov uvedených
v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy
Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
(ďalej len „Dielo“)
Článok III.
Termín a miesto plnenia zmluvy

3.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v lehote do 12 mesiacov od nadobudnutia
účinnosti tejto Zmluvy.

3.2

Miestom vykonania Diela je: Štúrova 140, 949 01 Nitra

3.3

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie pre
dodržanie dohodnutého termínu, vrátane vystavenia alebo obstarania všetkých
potrebných splnomocnení pre konanie, pokiaľ si predmet plnenia vyžiada realizovať
takéto konania.

3.4

Ak Objednávateľ nesúhlasí s kvalitou vykonaného Diela, v rámci odovzdania a
prevzatia Diela ,oznámi to bezodkladne Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný
začať odstraňovať vady diela najneskôr do troch (3) pracovných dní od obdržania tejto
písomnej resp. e-mailovej informácie od Objednávateľa. Za vady Diela považujú
zmluvné strany výlučne nesplnenie technickej špecifikácie Diela uvedenej v Prílohe č.
2 tejto Zmluvy. Po odstránení vád Objednávateľ podpíše preberací protokol.

3.5

Preberacieho konania v rámci odovzdania a prevzatia Diela sa zúčastnia osoby
oprávnené konať v mene zmluvných strán, alebo splnomocnení zástupcovia
zmluvných strán. Výsledkom preberacieho konania bude preberací protokol, v ktorom
Objednávateľ svojím podpisom potvrdí prebratie Diela v dohodnutom rozsahu.
Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi pri preberacom konaní aj nasledovnú
dokumentáciu:
a) návod na obsluhu
b) potvrdenie o zhode, prípadne certifikáty

c)

technickú dokumentáciu stroja

3.6

Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ viazaný pokynmi Objednávateľa, ktoré vyplývajú z
tejto zmluvy.

3.7

Záväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo pre Objednávateľa sa považuje za splnený, dňom
podpísania preberacieho protokolu podľa bodu 3.5 tejto Zmluvy.
Článok IV.
Cena za Dielo

4.1

Cena za vykonanie Diela je spracovaná v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996, ktorou sa vykonáva zákon
o cenách a cenou akceptovanou ako výsledok verejného obstarania. Súčasťou zmluvy
je Položkovitý rozpočet, ktorý je ako príloha č. 1 neoddeliteľnou súčasťou tejto
Zmluvy.

4.2

Cena za vykonanie Diela je stanovená ako cena maximálna vo výške:
bez DPH .............................................. EUR
DPH

.............................................. EUR

s DPH

.............................................. EUR

4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu prílohy č. 1 tejto – Zmluvy Ponuku
Zhotoviteľa Položkovitý rozpočet (vo formáte MS Excel), ako aj záväzok predkladať v
elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto dokumentu, ku ktorej dôjde
počas výkonu Diela. Elektronická verzia Ponuky Zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
4.4 Vlastnícke právo na vykonané Dielo prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa dňom
prebratia Diela – podpísaním preberacieho protokolu Diela v súlade s čl. V tejto Zmluvy.
Článok V.
Platobné podmienky
5.1
5.2

Cenu za splnenie predmetu Zmluvy uhradí Objednávateľ na základe faktúry, ktorú
Zhotoviteľ vystaví a doručí Objednávateľovi.

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť zálohové faktúry a konečnou faktúru vo výške
5.2.1 40 % z ceny diela pri podpise tejto Zmluvy, zálohová faktúra so splatnosťou
30 dní
5.2.2 40 % z ceny diela pred nakládkou zariadenia na prepravu Diela na miesto
jeho vykonania. Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi zálohovú faktúru za
predmetnú časť ceny diela najmenej 30 dní pred nakládkou zariadenia podľa
prvej vety tohto bodu Zmluvy.
5.2.3 20 % z ceny diela po protokolárnom odovzdaní a prevzatí Diela a po úspešnej
dvojtýždňovej testovacej prevádzke. Po úspešnej dvojtýždňovej prevádzke sú

zmluvné strany povinné vypracovať protokol o bezchybovej prevádzke, ktorý bude
podkladom pre konečnú fakturáciu, so splatnosťou 30 dní.
5.3

Konečná faktúra bude obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o
účtovníctve v platnom znení a ostatných platných právnych predpisov SR v čase
uzatvárania tejto Zmluvy, t.j. bude slúžiť ako daňový doklad. Prílohou faktúry podľa
bodu 5.2.3 musí byť preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami.

5.4

V prípade, že konečná faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zákone
431/2002 Z. z. v platnom znení ev. inom platnom právnom predpise v čase uzatvorenia
zmluvy alebo preberací protokol, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na
doplnenie. V takom prípade nezačne plynúť lehota splatnosti ceny do dňa doručenia
opravenej konečnej faktúry.

5.5

Lehota splatnosti každej zálohovej faktúry je 30 dní a začne plynúť od dňa jej
doručenia Objednávateľovi prostredníctvom pošty.
Článok VI.
Sankcie

6.1

Zmluvné strany sa dohodli, že ak bude Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, je
povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy,
maximálne do výšky 3% z celkovej ceny diela a to za každý, čo i len začatý deň
omeškania. Zhotoviteľ nemá nárok na úrok z omeškania počas prvých 14 dní
omeškania

6.2

Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ nedodrží termín vykonania Diela, je
povinný zaplatiť Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny Diela
maximálne do výšky 3% z celkovej ceny diela za každý, čo i len začatý deň omeškania.
Objednávateľ nemá nárok na úrok z omeškania počas prvých 14 dní omeškania

6.3

Ak Zhotoviteľ odstúpi od tejto Zmluvy, pričom si Objednávateľ plní všetky povinnosti
vyplývajúce z tejto zmluvy, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 %
z ceny Diela.

6.4

V prípade nedodržania povinnosti podľa bodu 7.4 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 EUR za každý, čo i len začatý den
omeškania, a to aj opakovane, pričom maximálna výška zmluvnej pokuty je 3% ceny
vadného dielu Diela a objednávateľ nie je oprávnený požadovať zmluvnú pokutu za
prvých 24 hodín od začatia odstraňovania vady.

6.5

Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvné pokuty uvedené v tomto článku považujú za
primerané porušenej povinnosti.
Článok VII.
Požiadavky na kvalitu

7.1

Dielo musí spĺňať kvalitu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi,
vnútornými predpismi Zhotoviteľa a musí spĺňať požiadavky stanovené v platných
technických normách.

7.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť záruku za akosť Diela po dobu 24 mesiacov odo dňa
protokolárneho prevzatia Diela.

7.3

Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré sa vyskytli na Diele počas záručnej lehoty. V dobe
záruky je Zhotoviteľ povinný vykonať bezplatne záručnú opravu vykonaním bezplatnej
opravy Diela sú vylúčené všetky ostatné zákonné a zmluvné nároky Objednávateľa
vzťahujúce sa k vade Diela. Záruka vadnej časti Diela sa predlžuje o dobu, počas ktorej
sa vadná časť Diela opravovala. Výslovne sú zo záruky vylúčené poruchy spôsobené
mechanickým poškodením, nesprávnou obsluhou, nedodržaním bežnej a vyžiadanej
údržby stroja v súlade s podmienkami prevádzky stroja uvedenými v technickej
špecifikácii a v návode k obsluhe, používaním nevhodných materiálov, v dôsledku
chemických, elektrolytických, elektrických a elektronických vplyvov a tiež poruchy
zapríčinené prevádzkou stroja v prostredí, ktoré nezodpovedá podmienkam daným v
technickej špecifikácii a v návode k obsluhe. Predávajúci nenesie zodpovednosť za
bežné opotrebovanie stroja a jeho vymeniteľné spotrebné časti.
Záruka je platná iba pri striktnom dodržiavaní nasledujúcich podmienok a obmedzení:

záruka sa nevzťahuje na vybavenie, ktoré nebolo namontované pracovníkmi
poverenými predávajúcim, pokiaľ toto nebolo dohodnuté medzi Kupujúcim
a Predávajúcim písomne dopredu,

záruka zaniká na stroj ako celok v prípade akéhokoľvek zásahu do stroja nad
rámec predpísanej bežnej údržby podľa návodu k obsluhe, ktorý nemá Kupujúci
vopred písomne schválený Predávajúcim,

záruka je platná v prípade, že stroj obsluhuje zaškolená obsluha. Na žiadosť
Kupujúceho je Predávajúci povinný za úplatu zrealizovať dodatočné školenie
nových pracovníkov

7.4

V prípade zistenia vady Diela ktoré bránia prevádzke Diela (stroja resp. technológie) sa
Zhotoviteľ zaväzuje začať s jej odstraňovaním do 24 hodín od obdržania písomnej
reklamácie, zaslanej prostredníctvom emailu alebo poštovou zásielkou. Zhotoviteľ sa
zaväzuje odstrániť vady Diela najneskôr do 48 hodín od začatia odstraňovania vady
Diela. V prípade zistenia vady Diela, ktoré nebránia prevádzke Diela (stroja resp.
technológie) Zhotoviteľ stanoví termín odstránenia vady v závislosti na štandardných
dodacích termínoch subdodávateľov Zhotoviteľa týkajúcich sa vadnej časti. V takom
prípade, ak Zhotoviteľ potvrdí Objednávateľovi skutočnosť, že technológiu môže ďaľej
prevádzkovať, Objednávateľ nezodpovedá za vady, ktoré následne vzniknú na dodanom
Diele v dôsledku prevádzkovania diela a tieto vady vznikli dokázateľne z dôvodu
prevádzky diela po nahlásení poruchy. Reklamácia musí obsahovať označenie
zmluvných strán a popis vady Diela. V prípade, ak vada Diela ohrozuje život, zdravie
alebo majetok Objednávateľa, jeho zamestnancov alebo tretích osôb, Zhotoviteľ je
povinný odstrániť vadu Diela do 24 hodín od jej oznámenia spôsobom podľa prvej vety
a vykonávať odstránenie vady Diela kontinuálne, bez prestávky až do odstránenia vady.

7.5

Odstránenie vady Diela vykoná Zhotoviteľ v mieste vykonania Diela a ak to nebude
možné, tak mimo tohto miesta s tým, že prepravu, naloženie a vyloženie Diela alebo
jeho časti je povinný Zhotoviteľ zabezpečiť svojimi zamestnancami a na vlastné
náklady v súčinnosti s Objednávateľom v tom zmysle, že Objednávateľ podľa manuálu
zaistí potrebnú manipulačnú techniku, ktorá bude vyšpecifikovaná v dokumentoch k
dodávanej technológii (Dielu). V prípade nedostupnosti náhradného dielu potrebného
pre odstránenie vady Diela presahujúcej 5 pracovných dní, Zhotoviteľ bezodkladne

informuje Objednávateľa o tejto skutočnosti a zmluvné strany po dohode upravia dĺžku
záručného servisného zásahu.
7.6

Zhotoviteľ sa zaväzuje počas trvania záručnej doby vykonávať raz za šesť (6) mesiacov
celkovú kontrolu a údržbu Diela v termíne stanovenom Objednávateľom.

7.7

V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v stanovenej lehote, Objednávateľ je
oprávnený ponechať odstránenie vady Diela tretej osobe, a to na náklady Zhotoviteľa.

7.8

Zmluvné strany dohodou vylúčili aplikáciu ustanovení § 428 a 562 ObZ. Objednávateľ
je oprávnený nárok z vád Diela uplatniť kedykoľvek počas trvania záručnej lehoty
podľa tejto Zmluvy.
V prípade, že sa na stroji v záručnej lehote vyskytne opakovane (teda minimálne druhý
krát) rovnaká vada, ktorá bráni trvalej prevádzke stroja, dá Objednávateľ
Zhotoviteľovi možnosť vadu odstrániť, ale ak sa bude rovnaká vada i potom opakovať
viac ako trikrát, tak je Objednávateľ oprávnený buď:
(i)

je Objednávateľ oprávnený požadovať výmenu vadnej časti stroja, prípadne
výmenu celého stroja za nový, pokaľ Zhotoviteľ potvrdí, že výmenou spornej
vadnej časti sa vada neodstráni. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nemá nárok na
úhradu dopravy, montáže a údržby stroja a ani iných nákladov, ktoré mu vzniknú,
alebo

(ii)

odstúpiť od tejto Zmluvy - Zmluvné strany si v tomto prípade navzájom vrátia
všetky plnenia podľa tejto Zmluvy.

Akékoľvek iné zmluvné alebo zákonné nároky Objednávateľa, napr. nároky na náhradu
akejkoľvek škody sú výslovne vylúčené.

Článok VIII.
Ostatné dojednania
8.1. Zmluvné strany sa dohodli na dvojtýždňovej testovacej prevádzke, ktorá sa považuje za
úspešnú, ak sa v danom období nevyskytnú žiadne závady na Diele a Dielo bude plne
prevádzky schopné a funkčné. V prípade, že sa vyskytnú na Diele závady, tak po dobu
trvania závady až do jej odstránenia a sfunkčnenia, doba testovacej prevádzky neplynie.
8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným Dielom,
a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) a ním
poverené osoby (Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická
agentúra), b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný
úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán
auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, e)
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Orgán
zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými
v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

8.3. V prípade ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo a nedôjde k jeho odovzdaniu v lehote podľa
bodu 3.1 tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa sankciu
definovanú v článku 6.2. tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ nebude schopný dohodnuté dielo
odovzdať ani 4 mesiace po dohodnutom termíne definovanom v Článku III. bod 3.1. je
Objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a požadovať od Zhotoviteľa vrátenie
všetkých platieb, ktoré na neho previedol Objednávateľ ku dňu odstúpenia od Zmluvy.
Článok IX.
Povinnosti vo vzťahu k subdodávateľom
9.1. Zhotoviteľ je povinný uviesť v prílohe č. 4 tejto Zmluvy údaje o všetkých známych
subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
9.2. Subdodávateľ zhotoviteľa je povinný ku dňu podpisu tejto Zmluvy mať zapísaných
konečných užívateľov výhod v Registri konečných užívateľov výhod. Táto povinnosť sa
vzťahuje na subdodávateľa po celý čas trvania tejto Zmluvy.
9.3. Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o akejkoľvek zmene údajov o
subdodávateľovi, a to písomne v lehote do piatich (5) pracovných dní.
9.4. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ o takej zmene povinný informovať
Objednávateľa v lehote a spôsobom podľa bodu 9.3. tejto Zmluvy. Informácia o zmene
subdodávateľa musí obsahovať informácie podľa bodu 9.1. tejto Zmluvy. O zmene
subdodávateľa vyhotovia zmluvné strany písomný Dodatok k tejto Zmluve, ktorým
nahradia pôvodnú prílohu č. 4 tejto Zmluvy novou prílohou č. 4.
9.5. V prípade zmeny subdodávateľa je tento nový subdodávateľ povinný pred podpisom
zmluvy so Zhotoviteľom preukázať povinnosť podľa bodu 9.2. tejto Zmluvy a zároveň
je povinný mať oprávnenie na dodávanie tovaru, ktorý je predmetom tejto zmluvy.
Článok X.
Záverečné ustanovenia
10.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami.
10.2 Pre vzťahy neriešené v zmluve platia príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení.
10.3 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá
zmluvná strana obdrží dve (2) vyhotovenia.
10.4 V prípade ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatným alebo
nevymožiteľným, nemá to vplyv na ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany si
v takom prípade poskytnú súčinnosť a nahradia neplatné/ nevymožiteľné ustanovenie

ustanovením obsahovo čo najbližším. Do nahradenia sa spravujú právne vzťahy
upravované neplatným ustanovením platnými právnymi predpismi.
10.5 Zmluvné strany vyhlasujú že táto Zmluva je pre nich určitá a zrozumiteľná a nakoľko
zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli tak je na znak súhlasu prostí omylu, tiesne
a nepriaznivých okolností podpisujú.
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V _____________, dňa ___________

V _____________, dňa ___________

.............................................
Ing. Paulína Brinichová
konateľ
ENDLESS s.r.o.

.............................................

.............................................
Mgr. Attila Horváth
Konateľ
ENDLESS s.r.o.
Prílohy:
1. Položkovitý rozpočet
2. Technická špecifikácia predmetu zmluvy
3. Položkovitý rozpočet (podrobný rozpočet ) na CD/DVD nosiči
4. Zoznam subdodávateľov

