
ZMLUVA O DIELO '13lj Lúfj 
uzavretá podľa§ 536 ods. 1 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov a zákona NR SR 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

medzi zmluvnými stranami 

Objednávateľ: 
Názov: 
Zastúpený: 

Mesto Dubnica nad Váhom 
Mgr. Peter Wolf, primátor 

Sídlo: 
IČO: 
Kontakty: 
telefón: 
e-mail: 

Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
00 317 209 
Mgr. Janka Beniaková 
0918117049 
janka.beniakova@dubnica.eu 

(ďalej len „objednávateľ", prípadne „mesto") 

Zhotoviteľ: 

Názov: Entepro, s.r.o. 
Zastúpený: Ing. Vladimír štrifler, konateľ spoločnosti 

lstebné 278, 027 53 lstebné Sídlo: 
IČO: 367 437 04 
DIČ: 2022327417 
IČDPH 
Kontakty: 
telefón: 
e-mail: 

SK2022327 417 
Ing. Vladimír štrifler 
0908 235 740 
entepro@entepro.sk 
(ďalej len „zhotoviteľ" ) 

Čl.I 
Predmet zmluvy 

1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa bodu 1.3. tejto zmluvy a objednávateľ sa 
zaväzuje zaplatiť cenu za vykonanie diela podľa čl. II. tejto zmluvy. 

1.2. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na vlastné nebezpečenstvo a na základe 
objednávateľom schváleným rozpisom činností podľa bodu 1.4. tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s koncepciou rozvoja obcí v oblasti energetiky podľa 

metodického usmernenia Ministerstva hospodárstva SR č. 952/2005-200, ktorým sa určuje 
postup pre tvorbu koncepcie rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky z 15. apríla 2005. 

1.3. Dielom sa pre účely tejto zmluvy rozumie: vyhotovenie strategickej dokumentácie 
„Koncepcia rozvoja Mesta Dubnica nad Váhom v oblasti tepelnej energetiky". 
Slovník spoločného obstarávania: kód CPV: 71335000-5- Inžinierske štúdie. 

1.4. Dielo pozostáva z nasledovných činností: 
1. Analýza súčasného stavu: 

1. Analýza územia (správne členenie obce, demografické podmienky a klimatické 
podmienky obce) 

2. Analýza existujúcich sústav tepelných zariadení (zariadenia na výrobu a rozvod 
tepla pre bytový a verejný sektor, podnikateľský sektor a individuálnu bytovú 
výstavbu) 

3. Analýza zariadení na spotrebu tepla 
4. Analýza dostupnosti palív a energie na území obce a ich podiel na zabezpečovaní 

výroby a dodávky tepla 
5. Analýza súčasného stavu zabezpečovania výroby tepla s dopadom na životné 

prostredie 
6. Analýza energetickej bilancie, jej analýza a stanovenie potenciálu úspor 
7. Hodnotenie využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie 
8. Predpokladaný vývoj spotreby tepla na území obce 

II. Návrh rozvoja sústav tepelných zariadení a budúceho zásobovania teplom územia obce: 



1. Formulácia alternatív technického riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení 
2. Vyhodnotenie požiadaviek na realizáciu jednotlivých alternatív technického riešenia 

rozvoja sústav tepelných zariadení 
3. Ekonomické vyhodnotenie technického riešenia rozvoja sústav tepelných zariadení 

1.5. Závery a odporúčania pre rozvoj tepelnej energetiky na území mesta. Dielo je financované 
z rozpočtu Mesta Dubnica nad Váhom. 

Čl. II 
Cena za vykonanie diela a platobné podmienky 

2.1. Cena za dielo bola dohodnutá účastníkmi zmluvy. Cena diela predstavuje: 
Cena celkom bez DPH : 11 600,- € 
DPH 20 %: 2 320 - € 
Cena celkom s DPH: 13 920,- € 
2.2. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zálohovú platbu vo výške 20% z celkovej ceny diela. Nárok 

na úhradu zálohy vzniká podpísaním ZoD. Úhrada zálohy bude na základe vystavenej 
zálohovej faktúry, pričom splatnosť uvedenej faktúry bude 30 dní 

2.3. Zhotoviteľovi vzniká nárok na celkovú cenu diela jeho protokolárnym odovzdaním 
objednávateľovi podľa článku III. tejto zmluvy. Po protokolárnom odovzdaní diela bude 
vystavená faktúra za vyhotovenie diela, pričom splatnosť uvedenej faktúry bude 30 dní. 

2.4. Výška zálohovej platby je 20% z celkovej sumy diela a predstavuje: 
Cena celkom bez DPH : 2 320,- € 
DPH 20 %: 464 - € 
Cena celkom s DPH: 2 784,- € 

2.5. Výška doplatku je 80% z celkovej sumy diela, a po protokolárnom odovzdaní diela a 
predstavuje: 

2.6. Cena celkom bez DPH : 9 280,- € 
3. DPH 20 %: 1 856 - € 
3.1. Cena celkom s DPH: 11 136,- € 
3.2. Cena diela zahŕňa v sebe všetky priame a nepriame náklady, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri 

vykonaní diela. 
3.3. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry po splnení predmetu zmluvy, je 

zhotoviteľ oprávnený fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý 
deň omeškania. 

3.4. Pre prípad omeškania objednávateľa s predložením podkladov k vypracovaniu štúdie sa o 
počet dní omeškania predlžuje termín odovzdania diela. 

3.5. V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením diela je objednávateľ oprávnený fakturovať 
úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania. 

3.6. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 
objednávateľa, bude zhotoviteľ vykonané práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo 
odstúpenia od zmluvy fakturovať objednávateľovi vo výške vlastných nákladov a pomernej 
časti zisku po písomnom preukázaní nákladov objednávateľovi. 

Čl. III. 
Vykonanie diela, odovzdanie a prevzatie diela 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela a pri určení spôsobu 
vykonania diela viazaný pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť pokyny 
objednávateľa pri vykonaní diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo na 
posúdenie a odsúhlasenie objednávateľovi najneskôr do 120 dní od nadobudnutia účinnosti 
zmluvy. 

3.2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo na referát životného prostredia Mestského úradu 
v Dubnici nad Váhom, Bratislavská 434/9, Dubnica nad Váhom. 

3.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi spolu s dielom zápisnicu o prevzatí diela 
objednávateľom (protokol o odovzdaní a prevzatí diela), obsahom ktorej bude položkovitý 
rozpis odovzdávaných materiálov a vykonaných úkonov. Zápisnicu sú povinné podpísať 
obe zmluvné strany pokiaľ obsah súhlasí s odovzdaným dielom. 

Čl. IV. 



Zodpovednosť za vady 
4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa pri protokolárnom odovzdaní diela zapíše do zápisnice aj 

vada, ak sa na vykonanom diele zistí pri preberaní. V prípade vyskytnutia sa vady na diele 
je zhotoviteľ povinný vadu odstrániť na vlastné náklady. Kým sa vada neodstráni, 
objednávateľ nie je povinný dielo prevziať. 

4.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto 
zmluvy a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

4.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

4.4. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych vád a 
zodpovedajú skutočnosti, okrem dát, ktoré sú získané zo všeobecne prístupných zdrojov 
napr. štatistika, príslušné orgány štátnej správy, organizácie poskytujúce informácie pre 
spracovanie koncepcie. 

Čl. v. 
Práva a povinnosti 

5.1. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou. 
5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky tejto 

zmluvy pri vykonaní diela. 
5.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že preberá záväzok zo záruky, že dielo ním vykonané, bude po dobu 

24 mesiacov od prevzatia objednávateľom spôsobilé na riadne použitie a že si zachová 
vlastnosti zaručené zhotoviteľom a bude spÍňať požiadavky STN a požiadavky všeobecne 
záväzných predpisov. 

5.4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie v priebehu vyhotovenia 
diela a zúčastňovať sa pracovných rokovaní v priebehu spracovania štúdie. 

5.6. Spolupôsobenie v rozsahu poskytovania požadovaných podkladov bude predložené 
zhotoviteľovi v písomnej resp. elektronickej forme najneskôr do 5 dní od doručenia 
požadovaných podkladov príslušným subjektom. 

Čl. Vl. 
Podstatné porušenie zmluvných podmienok 

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, že podstatným porušením tejto zmluvy zo strany 
objednávateľa pre prípad odstúpenia od zmluvy sa považuje, ak zhotoviteľ neodovzdá 
objednávateľovi dielo v zmysle podmienok tejto zmluvy. 

Čl. VII. 
Trvanie a skončenie zmluvy 

7.1. Platnosť tejto zmluvy skončí riadnym vykonaním a odovzdaním diela alebo odstúpením od 
tejto zmluvy. 

7.2. V prípade podstatného porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa článku Vl. tejto zmluvy má 
objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť. Odstúpenie musí byť písomné s uvedením 
dôvodu a musí sa doručiť zhotoviteľovi na jeho známu adresu. V prípade, ak zhotoviteľ na 
tejto adrese nebude zastihnutý alebo zásielku na danej adrese odmietne prevziať alebo 
inak zmarí jej doručenie, za deň doručenia sa považuje deň, keď bol pokus o doručenie 
vykonaný. 

Čl. VIII. 
Záverečné ustanovenia 

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú riadiť 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny tejto zmluvy sa udejú formou dodatkov 
k tejto zmluve, ktoré musia mať písomnú formu. 

8.3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s právnou silou originálu. Zmluvné 
strany berú na vedomie, že podľa ustanovenia §5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, ide v prípade tejto zmluvy 
o povinne zverejňovanú zmluvu. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu 
všetkými zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 
Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcom po dni jej 
zverejnenia. 

8.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jednotlivým ustanoveniam zmluvy 
porozumeli, súhlasia s nimi a na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú. Ďalej 



vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony, zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie 
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

Dubnica nad Váhom, dňa ..... ~ . ./?.-.. ?9/1 

Za objednávateľa : 

~ . o~ 
~„/.. 1 '1~ 

ca nad 
'"""'.._ 

/ 
Mgr Peter Wolf 

/ rimátor mesta 

lstebné, dňa. 27 . 11. 2019 

Ing. Vladimír Štrifler 
konateľ spoločnosti 

Entepro, s .r.o. CD 
lstebné 278 

027 53 lstebné 
lČ0:36743704 lt DPH:SK2022327417 

GDPR




