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Zmluva o dielo – Všeobecné obchodné podmienky
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

1.

Zhotoviteľ:

SANFOG s.r.o.
IČO: 44 483 911
so sídlom SR, T.Vansovej 53, Nové Zámky
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka č. : 23412/N
bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Nové Zámky č.ú.: 2526993958/0200
oprávnený konať v mene spoločnosti: Monika Šemšeiová – konateľ
(ďalej ako „zhotoviteľ“)
a

2.

Objednávateľ ...............................................
IČO: .....................................
so sídlom SR,...................................................
zapísaný v Obch. registri Okresného súdu....................., v odd. Sro vo vložke č.............
bankové spojenie:........................................................................................
oprávnený konať v mene spoločnosti: .......................................................
(ďalej ako „objednávateľ“)

I.
Všeobecné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu .................. s DPH vykoná pre objednávateľa dielo
podľa čl. II tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú
cenu podľa článku VI tejto zmluvy.
II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať pre objednávateľa vonkajšie chladiace
zariadenia , podľa predlohy v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ďalej zabezpečiť dopravu, montáž a servis
vonkajších chladiacích zariadení , podľa podmienok stanovených touto zmluvou.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých
pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy.
III.
Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. II
tejto zmluvy s termínom začatia plnenia do 25 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy oboma
zmluvnými stranami a s termínom ukončenia plnenia najneskôr do ...........
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Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne a nie je pri určení spôsobu vykonania diela
viazaný pokynmi objednávateľa, ibaže sa výslovne zaviazal plniť ich.
3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú
súčinnosť. O prevzatí dokončeného a namontovaného diela musí byť spísaný odovzdávací
protokol podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými
stranami sa považuje za deň odovzdania diela.
4. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa
odovzdaním predmetu diela.
2.

IV.
Povinnosti objednávateľa

1.
2.

3.

Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.
Objednávateľ sa zaväzuje na výzvu zhotoviteľa poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na
zhotovenie diela, najmä umožniť mu prístup pre všetkých zamestnancov a stroje, ktoré sú
potrebné na zhotovenie diela.
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre správny chod a stav zhotoveného diela prívod vody
s tlakom minimálne 1 až 5 bar, prívod elektriky podľa veľkosti vodného čerpadla 220V alebo
380V. Zariadenie môže byť obsluhované iba vyškolením zamestnancom.
V.
Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy a jej príloh, vrátane dodania
potrebného montážneho materiálu.
2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu
a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.
3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní so zhotovením diela v prípade vyššej moci, nepriaznivých
klimatických podmienok alebo obmedzení vydanými štátnymi orgánmi.
4. Ak o to požiada ktorákoľvek strana, spíše sa o odovzdaní predmetu diela zápisnica, ktorú podpíšu
obe strany.
VI.
Cena diela

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom (t. j. cena prác a cena montážnych dielov) je určená na
základe vzájomnej dohody zmluvných strán a jej špecifikácia tvorí obsah prílohy č. 1 tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ je oprávnený zvýšiť dohodnutú cenu o sumu, ktorá nevyhnutne prevýši náklady účelne
vynaložené zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ hodnoverne preukáže. Objednávateľ sa zaväzuje takéto
zvýšenie ceny písomne potvrdiť.
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi 70% z celkovej sumy ako zálohovú platbu pri
podpísaní zmluvy. Objednávateľ sa takysto zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie
diela podľa faktúry vystavenej zhotoviteľom do 14 dní po odovzdaní diela so splatnosťou 1 deň
odo dňa vystavenia faktúry, a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa vedení v banke
VÚB a.s. Nové Zámky, č.ú. 2526993958/0200 .
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4. Ak nie je cena takto dohodnutá alebo určiteľná a zmluva je napriek tomu platná (§ 536 ods. 3), je
objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia
zmluvy za obdobných obchodných podmienok.
VII.
Záručná doba

1. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu
odovzdávacieho protokolu.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na
spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti
nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich
použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov
daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a
objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
3. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní od
ich písomného oznámenia objednávateľom.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania (§ 554); ak však
nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa neskôr, je rozhodujúci čas
tohto prechodu. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ
v rozsahu tejto záruky.
5. Pri vadách diela platia primerane § 436 až 441. Objednávateľ však nie je oprávnený požadovať
vykonanie náhradného diela, ak predmet diela vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť alebo
odovzdať zhotoviteľovi.
VIII.
Sankcie

1. Pri nedodržaní termínu realizácie dodávky a montáže diela zhotoviteľom (čl. III bod 1 tejto
zmluvy) je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,-Eur.
2. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je
objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,10 % z dlžnej sumy za
každý deň omeškania.
IX.
Vlastnícke právo

1. Vlastníkom zhotovovanej veci je zhotoviteľ, až do uhradenia celej sumy za dielo na základe
vystavenej faktúry na účet zhotoviteľa vedení v banke VÚB a.s. Nové Zámky, č.ú.
2526993958/0200
2. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho
zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí a kým ho objednávateľ od zhotoviteľa neprevezme.
Prevzatím zhotovenej veci objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na
zhotovenom diele.
3. Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo
škody na zhotoviteľa až do doby prevzatia diela.
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IX.
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.
5.

Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,
prípadne ďalšími právnymi predpismi.
Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť
podpísané oboma zmluvnými stranami.
Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
jeden.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V .............................. dňa .............................

..................................................
SANFOG s.r.o.
Monika Šemšeiová – Konateľ
Zhotoviteľ

...........................................
.....................
.............................................
Objednávateľ

Prílohy:
1. Cenová ponuka číslo ...........
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