ZMLUVA O DIELO č.
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka medzi nasledovnými
zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ: Viena International s.r.o.
ADRESA:
IČO:
IČ DPH:
IBAN:
ZASTÚPENÝ:
KONTAKTNÁ OSOBA:
ZODPOVEDNÁ OSOBA ZA TECH. ZÁLEŽITOSTI:

Kráčiny 2, 036 01 Martin
31689400
SK2020500900
SK93 1111 0000 0066 1382 5002
Hannes Aichinger , prokurista
Ing. Milan Kalnický

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. : 12231/ L
(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:
ADRESA:
IČO :
IČ DPH:
BANKOVÉ SPOJENIE:
IBAN:
ZASTÚPENÝ:
KONTAKTNÁ OSOBA:
Zapísaný V Obchodnom registri ................. , Oddiel............., Vložka číslo: ..................
(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

ktorí sa dohodli na tejto Zmluve o dielo za nasledovných podmienok:
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Článok 1.
Predmet zmluvy o dielo
1.1 Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo „CNC status reader vrátane
dodávky, montáže, implementácie a nastavenia“ na podmienky objednávateľa v rozsahu a za
podmienok stanovených v tejto zmluve a záväzok objednávateľa za riadne vykonané dielo
zaplatiť cenu. Predmet zákazky je podrobne špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
1.2 Objednávateľ sa zaväzuje akceptovať licenčné podmienky autorov dodaného softvéru
a pre realizáciu tohto diela.
Článok 2.
Miesto, spôsob plnenia a termín zhotovenia diela
2.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je sídlo objednávateľa.
2.2 Záväzný termín na zhotovenie diela je do 4 mesiacov od podpisu zmluvy.
2.3 Oneskorenie plnenia harmonogramu v zmysle tejto zmluvy spôsobené preukázateľným
neplnením termínov úloh objednávateľa alebo nepripravenosťou zo strany objednávateľa sa
nepovažuje za oneskorenie plnenia zo strany zhotoviteľa.
2.4 Za ukončenie diela sa v zmysle tejto zmluvy považuje obidvoma zmluvnými stranami podpísaný
Protokol o prevzatí predmetu zmluvy, ktorý tvorí samostatnú prílohu č. 2 tejto zmluvy.
2.5 Subdodávatelia nie sú účastníkmi tohto záväzkového vzťahu a z tejto zmluvy im nevznikajú žiadne
práva a povinnosti. Za ich činnosť v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ, ako keby predmet
zmluvy plnil sám.
2.6 Zhotoviteľ uvedie všetkých známych subdodávateľoch vrátane identifikačných údajov
a kontaktnej osoby za subdodávateľa v prílohe č. 3 tejto zmluvy. V prípade neuvedenia
subdodávateľov zo strany zhotoviteľa musí celý predmet zmluvy podľa článku I. tejto zmluvy
dodať zhotoviteľ.
2.7 Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov vrátane informácie o subdodávateľoch
objednávajúcemu.
2.8 Zmena subdodávateľa je možná len na základe jeho písomného odsúhlasenia objednávajúcim
formou aktualizácie prílohy č. 3 tejto zmluvy.

Článok 3.
Cena diela a spôsob úhrady
3.1 Celková cena diela v zmysle prílohy č. 1 tejto zmluvy predstavuje čiastku ................,- EUR bez
DPH, DPH 20% predstavuje čiastku .................., cena s DPH predstavuje čiastku .....................,EUR.
3.2 Cena diela bude fakturovaná 30 % do 10 dní od podpisu zmluvy a 70 % po odovzdaní do
prevádzky.
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3.3 Splatnosť faktúry je 10 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
3.4 Zhotoviteľ má právo na zmeny ceny, ak príde k zmene zákonných vykonávacích predpisov a
daňových zákonov, ktoré majú vplyv na tvorbu cien. Toto právo zhotoviteľa možno uplatniť v
čase od podpísania zmluvy do ukončenia dodávky, najneskôr však do zmluvného termínu
dodávky podľa bodu II. tejto zmluvy. Prípadné zmeny ceny z dôvodu zmeny rozsahu musia mať
formu písomného číslovaného dodatku podpísaného štatutárnymi osobami oboch zmluvných
strán.
Článok 4.
Práva a povinnosti zmluvných strán
4.1 Povinnosti objednávateľa:
•
•
•
•

•
•

ústretovo spolupracovať so zhotoviteľom pri vybavovaní všetkých náležitostí spojených s
dodávkou predmetu tejto zmluvy – hlavne plnenie dohodnutých úloh z harmonogramu
menovať kvalifikovaných a kompetentných zamestnancov do realizačného tímu
včas prijímať rozhodnutia kompetentnými zamestnancami v podniku, ktoré sú nad rámec
kompetencií orgánov projektu
zabezpečiť všetky predpoklady pre riadne poskytnutie služieb Zhotoviteľom, ako sú pracovné
miesta pre prácu zodpovedných zamestnancov Zhotoviteľa, prístup k technickým a
programovým prostriedkom súvisiacim s plnením predmetu diela, poskytnúť technologickú
infraštruktúru, potrebnú pre realizáciu diela,
poskytnúť ďalšiu podporu pri plnení predmetu tejto zmluvy,
uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu diela v zmysle podmienok tejto zmluvy.

4.2 Povinnosti zhotoviteľa:
•
•
•

•
•
•
•
•

dodať dielo riadne, včas, podľa špecifikácie a v zmysle tejto zmluvy,
ústretovo spolupracovať s objednávateľom pri vybavovaní všetkých náležitostí spojených s
dodávkou predmetu tejto zmluvy - hlavne plnenie dohodnutých úloh z harmonogramu
viesť písomný záznam ktorý bude online prístupný pre objednávateľa
o harmonogram projektu a jeho aktuálne plnenie
o register chýb a úlohy pre ich odstránenie
o záznamy o kontrolných dňoch
menovať kvalifikovaných a kompetentných zamestnancov do realizačného tímu
včas prijímať rozhodnutia kompetentnými zamestnancami v podniku, ktoré sú nad rámec
kompetencií orgánov projektu
vytvoriť všetky potrebné predpoklady pre riadne poskytnutie služieb Objednávateľovi,
uviesť zoznam subdodávateľov v prílohe č. 3 tejto zmluvy
poskytnúť ďalšiu podporu pri plnení predmetu tejto zmluvy.

4.3 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje zachovávať dôvernosť informácií vzájomne získaných,
alebo informácií, o ktorých sa dozvedela v priebehu spoločných kontaktov, poskytovania
dokumentácie a iných obchodných, technických údajov. Verejné publikovanie alebo iné
rozširovanie, a taktiež aj odovzdávanie dôverných informácií, získaných od druhej strany, tretím
osobám, sa môže uskutočniť len v prípade písomného súhlasu strany, ktorá tieto informácie
poskytla. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na informáciu, ktorá sa objaví v médiách, je
všeobecne známa, prípadne sa stane všeobecne známou pre príslušnú verejnosť nie vinou
Strana 3

zmluvnej strany, Zmluvná strana ju poskytne iným bez povinnosti mlčanlivosti, alebo sa o nej
zmluvná strana dozvedela, resp. dozvie z iných zdrojov, bez povinnosti mlčanlivosti. Ukončenie
tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu nemá vplyv na záväzok mlčanlivosti, ktorý pretrváva po dobu
piatich (5.) rokov od dátumu ukončenia zmluvy.
Článok 5.
Odstúpenie od zmluvy
5.1 Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade jej podstatného
porušenia druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané v písomnej forme
a musia v ňom byť uvedené dôvody odstúpenia. Odstúpenie od zmluvy nadobúda právne účinky
doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Za podstatné porušenie sa
pre účely tejto zmluvy považuje porušenie akejkoľvek zmluvnej povinnosti, ak k náprave nedôjde
ani po uplynutí dodatočnej primeranej lehoty, poskytnutej druhou zmluvnou stranou na
odstránenie tohto porušenia.
5.2 Podstatným porušením zmluvy sa rozumie:
•

•
•

Vadné, nekvalitné plnenie zo strany zhotoviteľa, na ktoré bol objednávateľom v priebehu
realizácie diela písomne upozornený, a ktoré zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu
neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu k tomuto účelu objednávateľ poskytol. V rozsahu
vadného plnenia nebude objednávateľ povinný vykonávať úhrady a až do odstránenia vád
nebude v omeškaní s platením.
Ak na zhotoviteľa alebo objednávateľa je vyhlásený konkurz, je v likvidácií, vykonáva činnosť
pod dozorom správcu konkurznej podstaty alebo podobnou osobou v prospech veriteľov.
Ak objednávateľ je v omeškaní s úhradou ceny diela o viac ako 30 kalendárnych dní a
objednávateľ napriek písomnej výzve zhotoviteľa úhradu dlžnej sumy nevykonal ani v
dodatočne poskytnutej 10 dňovej lehote od dňa doručenia výzvy objednávateľovi

5.3 Po odstúpení od zmluvy sú povinné obidve strany plnenie vzájomne odsúhlasených úkonov pred
termínom odstúpenia splniť.
Článok 6.
Zmluvné sankcie
6.1 V prípade oneskorenia termínu realizácie diela sa zaväzuje zhotoviteľ uhradiť objednávateľovi
zmluvnú sankciu vo výške 0,05% z ceny diela uvedenej v bode 3.1 tejto za každý deň omeškania
zhotovenia diela.
6.2 V prípade oneskorenia platby, zaväzuje sa objednávateľ uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú sankciu vo
výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania platby
Článok 7.
Záručná doba, zodpovednosť za vady
7.1 Zhotoviteľ dáva záruku za kvalitu diela a za to, že dielo bude slúžiť svojmu účelu, bude spĺňať
požadované kvalitatívne parametre a hodnoty, bude vyhovovať jednotlivým ustanoveniam
zmluvy, bude odovzdané kompletné bez vád a nedorobkov.
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7.2 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku za bezchybnosť diela špecifikovaného v bode 1.1
tejto zmluvy po dobu 24 mesiacov pre hmotné i nehmotné dodávky od dňa Protokolu o prevzatí
predmetu zmluvy podpisu, nie však dlhšie ako 30 mesiacov od dňa uzavretia zmluvného vzťahu.
7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje v záručnej dobe bezplatne odstrániť reklamované vady. Zistené vady
oznámi objednávateľ zhotoviteľovi, bez zbytočného odkladu. Pre uplatnenie práva zo
zodpovednosti za vady postačuje ich nahlásenie zhotoviteľovi elektronickou poštou uvedených v
záhlaví zmluvy, ktorých doručenie potvrdí zhotoviteľ objednávateľovi.
Článok 8.
Záverečné ustanovenia
8.1 Táto zmluva má šesť (6) písaných strán plus prílohy. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2.)
exemplároch. Každý exemplár má platnosť originálu. Obe zmluvné strany obdržia jeden exemplár
zmluvy.
8.2 Jednotlivé ustanovenia predchádzajúcich článkov tejto zmluvy sa môžu upresniť, alebo doplniť
len formou písomných dodatkov k zmluve, na ktorých sa dohodnú obidve strany.
8.3 Obidve zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, a že bola
uzatvorená po vzájomnom prejednaní ako prejav ich slobodnej vôle určite, vážne a zrozumiteľne
a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na dôkaz dohody o všetkých článkoch
tejto zmluvy pripojujú poverení zástupcovia obidvoch zmluvných strán svoje vlastnoručné
podpisy.
8.4 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpísaním oboma stranami, pričom objednávateľ
pošle ním podpísanú zmluvu druhej strane do 10 pracovných dní od doručenia Zmluvy
podpísanej zhotoviteľom.
8.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom,
uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského
orgánu 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.“
Na realizáciu predmetu zmluvy bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok na
spolufinancovanie, ktorý je v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku zo
dňa 27.05.2020 tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.
Názov projektu: Implementácia prvkov Industry 4.0 v spoločnosti VIENA INTERNATIONAL s.r.o.
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Kód projektu v ITMS2014+: 313011V836
Miesto realizácie projektu: Martin
Kód výzvy: OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-21 - Podpora inteligentných inovácií v priemysle

8.6 Neoddeliteľnými prílohami zmluvy sú:
Príloha č.1 : Ponuka / Funkčná a dizajnová špecifikácia (FDS)
Príloha č.2 : Protokol o prevzatí predmetu zmluvy
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

V..............., dňa ....................................

V ................., dňa ..................................

za Zhotoviteľa:

za Objednávateľa:

....................................
štatutárny zástupca

....................................
Hannes Aichinger , prokurista
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PRÍLOHA 1
Ponuka / Funkčná a dizajnová špecifikácia (FDS)
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PRÍLOHA Č.2
Protokol o prevzatí predmetu diela
DIELO: CNC status reader
ZÁKAZKA ČÍSLO:
OBJEDNÁVATEĽ: Viena International s.r.o., Kráčiny 2, 036 01 Martin
ZHOTOVITEĽ:
ZÚČASTNENÉ OSOBY (ZMOCNENEC ZA OBJEDNÁVATEĽA):
ZÚĆASTNENÉ OSOBY (ZMOCNENEC ZA ZHOTOVITEĽA):
DÁTUM ZAHÁJENIA DIELA:
DÁTUM UKONČENIA DIELA:
Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že dňa .......................... bol za prítomnosti zmocnencov oboch
zmluvných strán odovzdaný do užívania predmet zmluvy o dielo.

Komentár ...........................................................................................................................................
V ................., dňa ....................................

V ................., dňa ..................................

Zmocnenec za Zhotoviteľa:

Zmocnenec za Objednávateľa:

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

....................................
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PRÍLOHA Č.3

Zoznam subdodávateľov

P.č.

Názov firmy a sídlo
subdodávateľa, IČO

Údaje o osobe oprávnenej
konať za subdodávateľa
(meno a priezvisko, adresa
pobytu, dátum narodenia)

Predmet dodávok, prác alebo
služieb

V ..........................,dňa:

V Martine dňa:

Zhotoviteľ:

objednávateľ:

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

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

(vyplní uchádzač)

Hannes Aichinger , prokurista

Podiel na
celkovom
objeme
vyjadrený
sumou
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