ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami
Objednávateľ:
právna forma:
sídlo:
IČO:
DIČ:
v zastúpení:
kontakt:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

Detská železnica Košice
občianske združenie
Aténska 15, 040 13 Košice - Ťahanovce
42241189
2023227657
Mgr. Ľubomír Lehotský, predseda
kezeleznica@gmail.com
Tatra banka, a.s.
SK33 1100 0000 0029 2086 2649

a
Zhotoviteľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
zapísaný:
zastúpený:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“)
za nasledujúcich podmienok:
Článok I
Predmet zmluvy
1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vypracovať pre objednávateľa
technickú a súvisiacu dokumentáciu a opravu a zmenu rozchodu rušňa T211 pre projekt:
„Úzkorozchodné železnice ako atrakcie a brány do prírody“, č. projektu
SKHU/1601/1.1/031, v rámci schémy Interreg Slovakia – Hungary, SKHU-1601, názov
programu Interreg V – A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme (ďalej
len „dielo“) a objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť za jeho
vykonanie dohodnutú cenu.
2. Predmetom diela bude:
a) vypracovanie technickej správy a súvisiacej dokumentácie, ktorá bude pozostávať
najmä z vypracovania technickej správy, prevádzkových podmienok, reštaurátorskej
správe a vypracovanie administratívno-technických podkladov pre vykonanie
technicko-bezpečnostnej skúšky.
b) oprava a zmena rozchodu rušňa T211, ktorá bude spočívať najmä v zhodnotení
stavu a určení postupu prác, demontáž, zmena a premiestnenie uchopenia brzdového
ústrojenstva v dôsledku zmeny rozchodu rušňa, opravy spaľovacieho motora, opravy
kabíny, kompletnej renovácie karosérie rušňa. Podrobnejšia špecifikácia prác

realizovaných v rámci opravy a zmeny rozchodu rušňa sú uvedené v prílohe č. 1 tejto
zmluvy.
Článok II
Povinnosti zmluvných strán
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo
v dojednanom čase a kvalite v zmysle tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou,
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky dojednané v tejto
zmluve.
3. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním diela aj inú osobu, pričom za zhotovenie diela
zodpovedá v takom rozsahu, akoby ho zhotovoval sám.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v
nevyhnutnom rozsahu potrebnú súčinnosť.
Článok III
Vykonanie diela
1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že
zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený
dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo
vykonával riadnym spôsobom.
2. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele až do jeho riadneho odovzdania
objednávateľovi.
3. Vlastnícke právo ako aj nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa až
riadnym odovzdaním diela v zmysle článku IV ods. 3 tejto zmluvy.
4. Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je
povinný postup pri zhotovovaní diela pravidelne konzultovať s objednávateľom. – áno
alebo: postup opráv pravidelne konzultuje s objednávateľom .. alebo pod.
5. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením diela, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú
súčinnosť.
Článok IV
Lehoty a miesto dodania
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne najneskôr do 8 (ôsmich) týždňov odo dňa
podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
2. Miesto dodania diela je Čermeľská cesta, stanica Čermeľ. – len pripomíname že doprava
nie je v súťaži a nebude ani hradená z projektu čiže miesto dodania môže byť v mieste
plnenia, čo sa uvádza aj nižšie
3. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním
diela objednávateľovi v mieste dodania, o čom bude spísaný a zmluvnými stranami
podpísaný odovzdávací a preberací protokol.

Článok V
Cena a platobné podmienky
1. Celková cena diela je dohodnutá vo výške .................... € (slovom: ..........................eur) bez
DPH. Cena bola stanovená na základe cenovej ponuky zaslanej zhotoviteľom v rámci
procesu verejného obstarávania uskutočneného podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Cena plnenia je konečná. V cene je
započítaná aj cena materiálu a prác. Cenová ponuka tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo bude uhradená až po riadnom odovzdaní
a prevzatí diela v zmysle článku IV tejto zmluvy.
3. Podkladom pre úhradu ceny za dielo bude faktúra vystavená zhotoviteľom do 7 dní odo dňa
odovzdania diela. Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Súčasťou
faktúry bude kópia odovzdávacieho a preberacieho protokolu. Faktúra musí spĺňať všetky
náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty.
4. Cena diela bude objednávateľom uhradená bezhotovostne, bankovým prevodom na účet
zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
5. V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela je objednávateľ oprávnený požadovať od
zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela podľa článku IV. bod 1 za každý
aj začatý deň omeškania.
6. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať
od objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania.
Článok VI
Zodpovednosť za vady a záručná doba
1. Zhotoviteľ zodpovedá zhotovenie diela podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré malo dielo v čase odovzdania objednávateľovi. V
prípade vyskytnutia vád diela má objednávateľ právo požadovať od poskytovateľa
bezplatné odstránenie vád diela v lehote 30 dní od ich oznámenia zhotoviteľovi.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce vykoná na vlastnú zodpovednosť a vlastné riziko a že
nevyvodí žiadnu zodpovednosť voči objednávateľovi v prípade akéhokoľvek poškodenia
zdravia alebo v prípade vzniku úrazu počas výkonu dohodnutých prác zhotoviteľom.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na dielo špecifikované v článku I ods. 2 písm.
b) tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho
a preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené jeho nesprávnym používaním alebo jeho
poškodením zo strany objednávateľa.
6. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných
mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ
na ich dodržaní trval.
Článok VII
Trvanie a ukončenie zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do ukončenia
prác a riadneho odovzdania diela objednávateľovi.
2. Zmluvu je možné ukončiť aj spôsobmi uvedenými v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník.

Článok VIII
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných
obidvoma zmluvnými stranami.
2. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú podľa príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiacich platných právnych predpisov.
3. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 a príloha č. 2, ktorú tvorí cenová ponuka
zhotoviteľa.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží každá zo
zmluvných strán jedno vyhotovenie.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Obe
strany vyhlasujú, že súhlasia so zverejnením celého obsahu zmluvy na webovom sídle
objednávateľa.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola
uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
V Košiciach dňa .....................
Za objednávateľa:

V ....................... dňa ....................
Za zhotoviteľa:

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

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

