
ZMLUVAO DlELO

na vypracovanie energetického auditu

uzatvorená podia š 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení

neskorších predpisov medzí nasledovnými zmluvnými stranami:

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

obchodné meno Energy Centre Bratislava, s.r.o.

sídlo : Ambrova 35, 831 01 Bratislava

IČO : 36731943

DIČ ; 2022320278

iČ pre DPH : 5K2022320278

konajúci; : Marcel Lauko - konateľ

hankové spojenie : Tatra banka, a.s.

BAN : SK98 110000000026 2186 2665

(ďalej ba ako „Zhotovitel“)

1.2. Objednávatel‘

Názov spoločností : CRT — ELECTRONIC, spol. s r.o. Or. Lesná

Sídlo : Oravská Lesná č. 1080; 029 57 Oravská Lesná - SK

IČO 31634303

iČ pre DPH : SK2020427288

zastúpený : Miloslav Czurilla — konatel‘

Poverený jed nať v

obchodno-technických otázkach : František Vrábel

hankové spojeníe ; Slovenská sporiteltňa, a. s.

BAN ; SK4609000000000054175033

e-mail ; vrabel@crt.sk

Tel.; ; +42143550663,+421911207911

Á fax; ; +421435506699

(d‘alej len ako „Objednávateľ“)

Ked‘že objednávatel‘ má záujem o vypracovanie energetického auditu pre podnik „CRT-ELECTRONIC spol. s.r.o.

Or. Lesná“ ktorý je financovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie a zhotovitel‘ má záujem

o vypracovanie energetického auditu pre uvedenú spoločnost Objednávatel‘a, zmluvné strany uzatvárajú podIa

269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dlelo (d‘alej len “Zmluva“). Cena stanovená v Zmluve

o dlelo vzišla z vykonaného prieskumu trhu podIa zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov.

2. Predmet zmluvy

1. Zhotovitel‘ sa zavázuje, že za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vypracujea dodá objednávatel‘ovi

vypracované energetické audity na budovy uvedené v bode 1 tejto zmluvy.

2. Energetický audit musí byt vyhotovené podia platných tepelno-technickych noriem STN EN. Zhotovitel

zaručuje úplnost, kvalitu a komplexnost dokurnentácie V rozsahuvýchodiskových podkladov.

3 Počet vyhotovení kompletného energetického auditu; v 6 eiemplároch.
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i. Zhatovitel‘vykoná dieto oohne, rspektíve osobami opráinenými na vykoná\ane vybraných činností.

5. ZhotoiteI bude spoIupracoat vn veci obsiahnutia výsledkov energetického äuditU do projekto‘;ej

dokurnentácie preto sa vyžaduje spolupraca auditora s projektantmi na spracovaní všetkých PD.

3.Cena dlela

J 1. Za výkony Zhotcvitel‘a podia tEjto Zrnluvy je Objednávatel‘ povinný zaplatít Zhotoviteľovi odmenu (cenu) ‘o

výke

3.600,00 EUR bez DPH

720,00 EUR 20 % DPH

4.320,00 EUR s DPH

nas led ov ne:

1.1 nárok na odmenu vo výške 100% z celkovej ceny vzniká po odovzdaní dokumentácie objednávateľovi.

4. Platobné podmienky a termín plnenia

1. Podkladom pre zaplatenie ceny dlela budú faktúry vystavené zhotoviteľom, ktoré musía obsahovat

rninimáine náležitosti potrebné pre vyhotovenie daňového dokladupodľa zákona č. 222/2004 Z.z. v znení

neskorších predpisov. Objednávatel‘je oprávnený vrátiť faktúru zhotovitelovi na prepracovanie, ak neobsahuje

všetkynáležitosti podia tejto zmluvy. Vrátením faktúry sa plynutie lehoty splatnosti prerušuje.

2. Objednávatel‘ zaplatí zhotovitelovi odmenu (cenu dlela) vo výške uvedenej v či. 3 ods. 1 tejto Zmiuvy.

3. Zhotovitel sa zaväzuje realizovat všetky činnosti tvoriace predmet Zmluvy v zmyslečlánku II. tejto Zmluvy a

odovzdat dieto naraz v termíne najneskór do dvoch týždňov od účinnosti tejto Zmluvy, (ďalej ako „lehota na

zhotovenie diela“).Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpit od Zmluvy ak dlelo nebude riadne dodané

v uvedenom termíne, nakoľko dieto je podkiadom pre verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavby, ktoré

musí byt ukončené do termínu na predloženie Projektu, ktorý má Objednávatel‘ v úmysle prediožit v rámci

Výzvy na predkladaníe žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného

prostredia, ktorého poskytovatel‘om je Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský

orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia len konajúca v zastúpení Ministerstva životného

prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia.

5. Práva a povinnosti zmluvných strán

______

1. Zhotovitel‘ je povinný postupovat pri plnení svojich záväzkov stanovených touto Zmluvou s odbornou

starostlivostou a v súlade s prísiušnou príručkou a/ alebo metodickým pokynom pre žiadanie finančného

príspevku pre Projekt.

2. Objednávatei sa zavzuje poskytnút Zhotovitelovi všetku súčinnost, a všetky informácie, podklady,

dokumenty, listiny alebo mé písomnosti, ktoré má k dispozícii, a ktoré od neho bude Zhotovitel požadovat,

potrebné na splnenie povinností Zhotoviteľa podia tejto Zmluvy.

3. Pre prípad porušenia povinnosti Objednávatel‘a zaplatit čo i len čast ktorejkolvek platby odmeny, sa zmluvné

strany dohoali na zmluvnej pokute vo výške 0,1% z dižnej sumy za každý deň omeškania so zapiatením dlžnej

sumy.

4. Omeškanie Objednávateľa so zaplatenírn čo i len časti ktorejkolvek platby odmeny sa považuje za podstatné

porušenie zmluvnej povinnosti, a zakiadá právo Zhotoviteľa kedykoľvek odstúpit od Zmluvy. V prípade, ak je

Objednávatel v omeškaní s platením čo i Ian časti odmeny, má Zhotovitel právo pozastavit vykonávanie

ktoréhokol‘vek svojho záväzku zo Zmluvy. Zhotovitel nic je v omeškaní s vvkonávanírn svojich záväzkov zo



Zti?ĺu‘y pOČäS dobi, za ktorú je ObjednáateI v orneskaní s po nncstou poskymút siičnnost, a pDcas doby, za
ktzrú je Objednavatal v omešk2ní s povinnostou zap!atit Zhotcitľov odmenu aIoo jej čast pcd‘a tejto
Zmluvy.

5. Zhotovitel je oprávnen použit na plnenie nektorých a!ebo všetkých svojich povinností pod!a ZmIuv‘ tretu
osobu a za tým účelom uzatvorit s takouto tretou osobou potrebnú zmluvu. Za výkon činnosti tretei osoby
zodpovedá Zhotovitel‘ vo vzťahu k Objednáatetovi, ako by konat sám.

6. Zhotovitel sa zaväzuje strpiet výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením predmetu zrnluvy
kedykol‘vek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnút im všetku
potrebnú súčinnost. Oprávnenými osobami na výkon kontrolyĺauditu/overovania sú najmä;

fa) Poskytovatei nenávratného finančného prispevku a ním poverené osoby,
(b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
fc) Najvyšší kontrolný úrad SR, prĺslušná správa finančnej kontroly, Certitikačný orgán a nimi poverené

osoby,
tU) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
fe) 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 Zhotovitl‘ovi súhlas v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov k
spracovanou osobných údajov Objednávatel‘a pre vlastně potreby Zhotoviteía na účely súvisiace s touto
Zmluvou, a k poskytnutiu osobných údajov Objednávatel‘a tretím osobám, ktoré budú so Zhotoviteíom na
poskytovaní služieb spolupracovat, ktoré sú oprávnené ich d‘alej v rozsahu údajov, ktoré Zhotovitel‘ získal na
základe tejto Zmluvy, spracovat na účely súvisiace s touto Zmluvou, a to v rozsahu osobných údajov uvedených
vo všetkých dokumentoch a informáciách, ktoré Objednávatel poskytne Zhotovitelovi podía tejto Zmluvy.
Objednávateľ tiež súhlasí, aby Zhotovitel‘ mohol získavat jeho osobně údaje kopírovaním, skenovaním alebo
mým zaznamenávaním úradných dokladov a mých dokumentov, ktoré obsahujú osobně údaje, na nosič
informácií.

6. Záverečné ustanovena

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

2. Zmluvné strany majú záujem riešiť všetky svoje spory prednostne mimosúdne. V prípade ak spory nebude
možné odstránit dohody, zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi ktoré medzi nimi vzniknú
z právnych vztahov vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa budú rozhodovat výlučne na
miestne, vecne a funkčne príslušnom súde v zmysle občianskeho súdneho poriadku.

3. Zmluva je uzavretá okamíhom podpisu oboch zmluvných strán. Zmluva nadobudne v súlade s ust. 47a
Občianskeho zákonníka účinnost dňorn nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom.

4. Zmluvné strany si Zmiuvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumitelné, pričom vyjadrujú ich
stobodnú a vážou vóľu zbavenú akýchkol‘vek omylov, na dókaz čoho pripájajú svoje podpisy.

Za Zhotoviteľa: Za Objednávateľa:

V Bratislave, dňa 24.11.2017 V . dňa

CRT
- ELECTRQN[C.

spol. s ra. Or. LESfl

Mrce Lauko - konateľ Miroslav Czclilla - konateľ
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‚
Príloha Č. 1 Spósob určenia ceny

-
-

Vypracovanie energetického auditu pre podnik CRT-ELECTRONIC, spol. s.r.o. Or. Lesná

energetický audit ks 1,00 3600,00

Cena celkom v EUR bez DPH 3600,00
DPH 20 % 720,00
Cena celkomvEURs DPH 4320,00

Názov Spoločnosti Energy Centre Bratislava, s.r.o.

Sídlo spoločnosti Ambrova 35, 831 01 Bratislava

IČ0 36731943

Tel: 02/59300091

E-mail: lauko@ecb.sk

Padt knihy na osedčavanie Č
topi jtokóiahlsí s predoženou

stln, tr je prvopisom osvedčeným odpisam
ovečenu fo!okóplou, ktorá qbsahuje počef

paf,ct s‘trán JI
Obec ORVSI(Á LESIIÁ

2o

Skrátený popis

I

M.J. Množstvo

Cena v EUR
bez DPH -

jednotkóvá

CinavEUR
.bezDPH

celková

“V prílohe predkladáme cenovú ponuku na hore uvedený predmet zákazky. Podpisom potvrdzjeme, že
súhlasíme s podmienkami súťaže a taktiež s obchodnými podmienkami predmetu zákazky uvedeným v prílohe

Č. 2 výzvy na prdkladanie ponúk. ‘
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