
zMLUvA o DlELo é.23017 PV
uzatvorená podl'a s 536 a nasledujúcich ustanovenĺ zákona č.513/1991 Zb. obchodný

zákonnĺk v znení neskoršĺch predpisov

t.

Zmluvné strany

oBJEDNÁVATEĽ:
Obchodne meno:
Sídlo:
lČo:
DlČ:
lČ opn:
Zapísaný:
Štatutárny orgán:

cooP Jednota Žilina, spotrebné druŽstvo
Predmestská71, 01o 83 Žilina
00 169 048
2020449277
sK2020449277
okresný súd Žilina, odd. Dr., vloŽka čÍslo: 53/L
lng. Marián Jandačka - Predseda predstavenstva
lng. Zita Bogová - Čten predstavenstva

(d'alej len,,objednávatel"')

ZHoToVlTEĽ:
obchodne meno: oSMoNT elektromontáŽe, s.r.o.
Sídlo: MládeŽnícka 108, PovaŽská Bystrica 017 01
lČo: 46417893
DlČ: 2023369810
lČ opH: sK7020000988
Bank. Spojenie: BKS BANK AG, pobočka zahraničnej banky v

SR
IBAN: SK69 8420 0000 0001 7505 2275
Zapísaný v oR SR: oR os Trenčín, oddiel: Sro, vloŽka č' 25299lR
Štatutárny orgán: Miloš Samul, konatel'
Zodpovedný zástupca splnomocnený k jednaniu vo veciach:

- zmluvných: Miloš Samul
- technických: Miloš Samul

Tel.: +421907173538
E-mail: samul@osmont.sk
(d'alej len,,zhotovitel"')

il.
Zástupca pre veci technické

2.'l ' Zástupca objednávatel'a poverený riešením technických problémov,
prejednávaním zmien a doplnkov diela je !ng' Marián Jandačka. Uvedený
zástupca je oprávnený odovzdať stavenisko objednávatel'a a prevziať od
Zhotovitel'a dielo a je rovnako poverený kontrolou prevedených prác.
objednávatel'môŽe poveriť najneskôr pri odovzdaní staveniska aj d'alšiu osobu,
ktorej údaje poskytne Zhotovitel'ovi'



2'2. Zástupca Zhotovitel'a je Samul Miloš a je poverený riadením stavebných a
montáŽnych prác, koordináciou subdodávatelbv a riešením všetkých problémov
sÚvisiacich s realizáciou diela.

ilt.
Základné ustanovenia

3.1. Táto zmluva a vzťahy z nej vyplývajúce sa spravujÚ ustanoveniami s 536
a nasl. zákona č.513/1991 zb. obchodneho zákonníka v znení neskorších
predpisov.

3.2. Zmluvné strany vyh|asujÚ, Že Údaje uvedené v čl. l. tejto zmluvy zodpovedajú
skutočnosti v dobe uzavretia zmIuvy. Zmluvné strany sa zavázujú, Že zmeny
dotknutých údajov oznámia bezzbytočneho odkladu druhej zmluvnej strane.

tv.
Predmet zmluvy

4.1. Zhotovitel' sa zaväzuje, Že vykoná pre objednávatel'a dielo: Fotovoltický
lokálny zdroj elektriny 55'2 kWp (ďalej ako ,,Dielo")".

4.2. Dielo bude realizované podl'a projektoveho nákresu a podl'a jednotlivých
poloŽiek uvedených v Rozpočte, ktoý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy'

4.3. ldentifikačne Údaje diela Fotovoltický lokálny zdroj elektriny 55,2 kWp
Miesto realizácie: Supermarket CooP Jednota, Rajecke Teplice
Kuneradská cesta 26, Rajecké Teplice, par. KN_C 33512
BliŽšie v projektovej dokumentácii a prílohách tejto zmluvy.

4.5. objednávatel' sa zavázuje poskytovať Zhotovitel'ovi úplnú súčinnosť potrebnú
k zhotoveniu diela, riadne vykonané dielo bez zbytočného odkladu prevziať a
uhradiť Zhotovitel'ovi cenu diela vo výške podl'a článku V. tejto zmluvy za
podmienok d'alej touto zmIuvou stanovených.

V.
Cena diela

5.1''| Cena za dielo (d'alej aj ako ,,cena dĺela") je dohodnutá v súlade so zákonom
č. 1811996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške:
45704,- EUR bez DPH (slovom: šesťdesiattisíc päťstopäťdesiat EUR)
9 140,80 EUR 20 % DPH

54 844'80 EUR s DPH (slovom: sedemdesiatdvatisíc šesťstošesťdesiat EUR)

5.2

pričom sa jedná o dodávku materiálu aj s montáŽou, teda je možný prenos
DPH podl'a príslušných zákonov.

Špecifikácia jednotlivých cenových poloŽiek je uvedená v Prílohe č. 1 -
Rozpočet.

5.3. Dielo bude spolufinancované zo zdrojov EU a štátneho rozpočtu SR na základe
Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy č.
oPKzP-Po4-Sc411-2022-79 - operačný program Kvalita Životného
prostredia.

vt.
Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, Že objednávatel'bude uhrádzať cenu nasledovne
- 50% do 'ĺ0 dníodo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,
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- 20% pri dodaní materiálu (všetkých panelov, meničov a konštrukcie) na
miesto stavby,

- 20% pri spustení diela do skúšobnej prevádzky,
- 10% po kompletnej administrácii diela a jeho uvedení do riadnej

prevádzky, bez vád.
6.2' Jednotlivé platby (špecifikovane v predchádzajúcom bode) diela budú

fakturovane Zhotovitel'om, pričom splatnosť zálohových faktúr je 7 kalendárnych
dní odo dňa ich vystavenia a 7 dní pri celkovej faktúre. V prípade nedodrŽania
jednotlivých platieb zo strany objednávatel'a je Zhotovitel' oprávnený posunúť
termín diela o omeškanie spôsobené úhradou jednotlivých faktúr V rozpore
s touto zmluvou a uplatniť si právo Zhotovitel'a a odstúpiť od zmluvy v zmysle čl.
XV. ods. 1 tejto zmluvy. V prípade, Že akákol'vek faktúra od Zhotovitel'a nebude
obsahovať náleŽitosti podl'a zákona č,. 22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov, objednávatel' je oprávnený vrátiť ju Zhotovitel'ovi
na opravu. V takom prípade lehota splatnosti faktúry neplynie a nová lehota
splatnosti začne plynúť aŽ doručením opravenej faktúry objednávatel'ovi.

6.3. Celková faktúra za vykonané dielo bude vystavená Zhotovitel'om
objednávatel'ovi po ukončení realizácie diela zo strany Zhotovitel'a.

6.4. Cena diela bude objednávatel'om zaplatená bezhotovostným prevodom na účet
Zhotovitel'a, uvedený v záhlavítejto zmluvy.

6'5. PeňaŽný záväzok objednávatel'a platený prostredníctvom banky je splnený
pripísaním celej fakturovanej peňaŽnej sumy na účet Zhotovitel'a.

vil.
Termíny plnenia

7.1. Hlavné termíny pre zhotovenie diela]
odovzdanie a prevzatie staveniska: do 60 dní odo dňa doručenia výzvy na
pl nen ie/resp. objed n ávky Zhotovitel'ovi.
Zahé4enie realizácie: do 60 dní po Úhrade zálohovej faktúry na 50% ceny diela.
Ukončenie realizácie: 60 dní od zahájenia realizácie diela.
o zahájení realizácie diela sa spíše záznam podpísaný objednávatel'om
a Zhotovitel'om.

7.2. Termín odovzdania diela je podmienený včasnou úhradou splátok diela podl'a
tejto zmluvy na účet Zhotovitel'a.

7 '3. Tieto termíny podl'a vyššie uvedeného sú posúvané v prípade nevhodných
klimatických a poveternostných podmienok o nevyhnutný čas, po vzájomnej
dohode.

7.4. objednávatel' je povinný prevziať dielo bez vád a nedorobkov najneskôr do 5-
tich pracovných dní po dni, kedy mu bude doručená výzva Zhotovitel'a na
prevzatie diela, a to či uŽ elektronicky, alebo písomne. o odovzdaní a prevzatí
diela bude vyhotovený ,,Protokol o odovzdaní a prevzatí diela" podpísaný
oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany zároveň dohodnú primeranú lehotu
na odstránenie prípadných drobných chýb alebo odstránenie vád a nedorobkov
diela, ktoré však nebránia riadnemu uŽívaniu diela. V prípade, Že objednávatel'
bez relevantného dôvodu nepodpíše vyššie uvedený protokol, povaŽuje sa
dielo, ak je bez vád a nedorobkov, za Zhotovitel'om riadne odovzdané
a objednávatel'om riadne prevzaté. objednávatel' nie je povinný dielo prevzĺať
a ani podpísat'vyššie uvedený protokol najmä vtedy, ak má die|o zjavné vady.
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vilt.
Dodacie podmienky

8.'ĺ Predmet plnenia zmluvy bude splnený odovzdanÍm a prevzatím kompletného
diela, prípadne spôsobom podl'a bodu 7.4 tejto zmluvy'

8.2 o odovzdaní a prevzatí diela spíšu účastníci Protokol o odovzdaní a prevzatí
diela.

8.3 Zistené chyby, vady a nedorobky diela, ktoré nebránia jeho uŽívaniu k Účelu, na
ktoý je určené, nie sú dôvodom pre neprevzatie diela objednávatel'om. Takéto
chyby, vady a nedorobky budú odstránené Zhotovitel'om najneskôr v |ehote
dohodnutej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela, ktorá lehota nemÔŽe byť
dlhšia ako jeden mesiac. Podmienky odstránenia zistených chýb a nedorobkov
musia byt' uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela' Do úplného
odstránenia zistených chýb, vád a nedorobkov objednávatel' nie je povinný
zaplatit' zostávajÚcu cenu za dielo.

8.4 Ak objednávatel' odmietne dielo prevziať, spíšu o tom účastníci zmluvy zápis,
v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich zdôvodnenie.

8.5 objednávatel' je povinný nahradiť Zhotovitel'ovi nevyhnutné náklady, ktoré
Zhotovitel'ovi vzn i kli z dôvod u omeškan ia zavineného objed návatelbm.

8.6 Zhotovitel' je povinný nahradiť objednávatel'ovi všetky nevyhnutné náklady
a škody, ktoré objednávatel'ovi vzniklĺ z dôvodu omeškania Zhotovitel'a
s vykonaním diela.

tx.
Povi n nosti Zhotovitel'a

9.1. Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať dielo sám alebo pomocou tretích osôb
(subdodávatel'ov).

9.2' MontáŽnym pracoviskom alebo tieŽ staveniskom sa rozumie miesto realizácie
diela.

9.3. Zodpovedná osoba za Zhotovitel'a - stavbyvedúci začne vykonávať činnosť pri
odovzdaní aprevzatí staveniska, kedy jeho identifikačné a kontaktné Údaje
poskytne Zhotovitel' objednávatel'ovi.

9'4' Zhotovitel' sa zavázuje počínať si pri realizácii diela tak, aby nedošlo ku škodám
na majetku objednávatel'a. Zhotovitel' nezodpovedá za stav strechy alebo
budovy, v akom sa nachádza)ú, je povinnosťou objednávatel'a udrŽiavať ich
v stave, aby bolo moŽné sa po nĺch pohybovať spôsobom zodpovedajúcĺm
technickému stavu strechy a inštalovať na nich nosnú konštrukciu na FV
pane|y. V prípade, Že objednávatel' pri výkone dozoru, neupozorní na lavné
poškodenie striech alebo budov, zapríčinených Zhotovitel'om alebo osobami,
ktoré Zhotovitel' pouŽil na vykonanie diela, počas trvania výstavby alebo
najneskôr pri podpise Protokolu o odovzdanía prevzatí diela, zmluvné strany sa
dohodli, Že Zhotovitel' nenesie zodpovednosť za prípadne poškodenie strechy
alebo budovy. Samotný spÔsob upevnenia nosnej konštrukcie diela bol
prediskutovaný a schválený dodávatel'om krytiny'

9.5. Zhotovitel' sa zaväzuje vypratať stavenisko do desiatich pracovných dní po
odovzdaní diela do uŽívania objednávatel'a.

Strana 4 zl0



x.
Práva a povinnosti objednávatel'a

10.1.objednávatel' sa zaväzuje poskytovať Zhotovitel'ovi potrebné konzultácie
a súčinnosť, a to podl'a potreby v priebehu plnenia diela, vrátane podpisovania
riadne zrealizovaných prác, dodaného materiálu, vykonaných prác naviac
a podobne.

10.2. objednávatel' je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby na ňom mohol
Zhotovitel' začať práce v súlade s podmienkami tejto zmluvy.

10.3' objednávatel' je oprávnený vykonávať stavebný dozor.
10.4.objednávatel' sa zaväzuje, v záujme dodrŽania harmonogramu výstavby a

dodrŽania zmluvných podmienok pre subdodávatel'ov, dodrŽať platobne
podmienky podl'a čl. V! tejto zmluvy' objednávatel' nie je povinný vykonať
akúkolVek Úhradu časti ceny diela kým má dielo akékol'vek chyby, vady alebo
nedorobky a v takomto prípade nie je omeškaní s platením ceny diela ani
akejkol'vek jej časti.

10.5. objednávatel' umoŽní prístup na stavenisko dopravným prostriedkom
Zhotovitel'a a poskytne Zhotovitel'ovi priestor pre uloŽenie materiálu a náradia,
za ktorého stráŽenie však objednávatel' nijako nezodpovedá. objednávatel'
umoŽní Zhotovitel'ovi odber úŽitkovej vody a elektrickej energie počas realizácie
diela a prístup k priestorom, kde majú byť práce vykonané. Tieto povinnosti sa
vzťahujú aj na prípadné servisné zásahy v záručnej dobe.

xt.
Vlastnícke práva k dielu

11.1.objednávatel' sa stane vlastníkom diela aŽ v okamihu Úplneho zaplatenia ceny
diela podl'a ustanovení tejto zmluvy v termínoch podl'a tejto zmluvy -.dovtedy je
vlastníkom zhotovovaného diela .a všetkých jeho častí zhotovitel' v pomere
uhradenej - neuhradenej časti' Uplným zaplatením ceny diela sa rozumie
zaplatenie 100% ceny diela, resp. jednotlivých stavebných súborov, prác
a materiálu naviac, pokial' tieto boli v priebehu dodávky a montáŽe vopred
odsÚhlasené. Do okamihu, ked' sa stane objednávatel' vlastníkom die|a, je
objednávatel' povinný umoŽniť Zhotovitel'ovi kedykolVek prístup na stavenisko
a na základe dohody vol'ne nakladať s dielom. Výslovne sa dojednáva, Že
objednávatel' v tomto časovom období umoŽňuje Zhotovitel'ovi realizáciu
demontáŽe diela, ak dôjde u jednej zo zmluvných strán k odstúpeniu od zmluvy,
potvrdenému druhou stranou. objednávatel'týmto splnomocňuje Zhotovitel'a na
všetky úkony smerujúce k tomu, aby v prípade odstúpenia od zmluvy mohol
vykonať demontáŽ a odvoz celého svojho majetku zo staveniska. Vzhl'adom na
skutočnosť, Že vlastníkom diela je Zhotovitel', Zhotovitel'znáša nebezpečenstvo
škody na zhotovovanej veci aŽ do času, kedy sa vlastníkom diela stane
objednávatel'' Ak objednávatel' nezaplatí cenu za dielo z dÔvodu vád diela,
ktore nie sú odstránene do 60 dní odo dňa dokončenia alebo odovzdania diela,
alebo z iného dôvodu na strane Zhotovitel'a, môŽe objednávatel' voči
Zhotovitelbvi prejaviť vôl'u stať sa vlastníkom celého diela a týmto oznámenĺm
sa objednávatel' stane vlastníkom ceIého diela.

xil.
Záručné podmienky

12.1'Zhotovitel' poskytuje na dielo záruku 2 roky od jeho odovzdania
objednávatel'ovi. Samostatne záruky sa vzťahujú na fotovoltické striedače, kde
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sa prenáša 5 ročná záruka výrobcu a panely, kde je 10 ročná záruka výrobcu
(uvedené sú minimálne záruky, viz. dátové listy k jednotlivých komponentom).

12'2.Záručná doba začína plynÚť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia
predmetu diela objednávatel'om. Za chyby podliehajúce záruke sa nemôŽu
povaŽovať tĺe, ktoré boli spôsobené zásahom objednávatel'a, poprípade
spôsobené treťou osobou (nemys|í sa tretia osoba, ktorú Zhotovitel' pouŽil na
vykonávanie diela), prírodnou katastrofou, neodvrátitel'nou udalosťou alebo aj
beŽným opotrebením'

12.3.objednávatel' je povinný vykonať pri prevzatí diela jeho dôkladnú a odbornú
prehlĺadku s odbornou starostlivosťou. objednávatel' je povinný chyby písomne
reklamovat' u Zhotovitel'a bez zbytočneho odkladu po ich zistení. V reklamácii
musí byť uvedené, ako sa chyba prejavuje.

12.4.Zhotovitel' je povinný najneskôr do 15 pracovných dní po obdrŽaní písomnej
reklamácie oznámit'objednávatelbvi, či reklamáciu uzná alebo neuzná, aký čas
navrhuje pre odstránenie chýb, alebo z akých dôvodov sa reklamácia
neuznáva.

12.5. objednávatel' je povinný umoŽniť Zhotovitel'ovi odstránenie chýb a nedorobkov'
12.6.objednávatel' je oprávnený odstrániť chyby alebovady na diele na náklady

Zhotovitel'a bez ujmy svojich práv zo záruky, ak dá Zhotovitel' objednávatel'ovi
k takému odstráneniu písomný súhlas, v opačnom prípade objednávatelbvi
záruka zanikái písomný súhlas Zhotovitel'a nie je potrebný, ak Zhotovitel'
neodstráni chyby alebo vady do 45 dní odo dňa ich oznámenia
objednávatel'om. objednávatel' je oprávnený odstrániť chyby alebo vady na
diele na náklady Zhotovitel'a bez ujmy svojich práv zo záruky tieŽ vtedy, ak je
potrebné odstrániť chybu alebo vadu, ktorej neodstránením hrozí škoda
vel'kého rozsahu alebo ohrozenie zdravia či Života osôb.

xilt.
Zmluvné pokuty, úroky z omeškania a náhrada škody

13.1.Pokial' Zhotovitel' nesplní termín dokončenia a odovzdania diela pri plnení
všetkých povinností objednávatel'a, má objednávatel' právo poŽadovať od
Zhotovitel'a zmIuvnÚ pokutu vo výške 0,05% z ceny nedokončenej časti diela, a
to za kaŽdý deň omeškania. objednávatel' nemá právo na zaplatenie zmluvnej
pokuty Zhotovitel'om V prípade, Že k omeškaniu dÔjde z dôvodov na strane
objednávatel'a, v prípade omeškania dodania vyjadrení zo strany inštitúcií
(napr. stavebného úradu alebo SSE-D, a.s') nevyhnutne potrebných k realizácii
diela, v prípade zlých poveternostných a klimatických podmienok.

13.2'Pokial' objednávatel' mešká s platením ceny diela alebo jej časti' je Zhotovitel'
oprávnený poŽadovať od objednávatel'a zákonný úrok z omeškania.

13.3.Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na omeškanie vzniknuté pÔsobením vyššej
moci.

xtv.
Doručovanie

14.1.AkékolVek oznámenie či komunikácia podl'a tejto zmluvy môŽu byť doručené
osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou na adresy zmluvných strán
uvedených v čl. ltejto zmluvy. V prípade uvedenia iných spÔsobov komunikácie
v jednotlivých článkoch a odsekoch tejto zmluvy, je moŽné komunikovať aj
týmito uvedenými spÔsobmi v danej veci týkajúcej sa predmetného zmluvného
ustanovenia.

14.2.AkékolVek oznámenie či komunikácia podl'a tejto zmluvy bude povaŽovaná za
doručenú:
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14.2.1. Dňom fyzickeho odovzdania oznámenia (komunikácie), ak ide o
doručovanie prostredníctvom kuriéra alebo osobne, alebo

14.2.2. Dňom doručenia zásielky príjemcovi, ak je oznámenie (komunikácia)
zaslané doporučenou poštou, alebo

14.2.3. v prípade, Že doručenie vyššie uvedeným spÔsobom nebude
z akéhokol'vek dÔvodu Úspešné, desiatym dňom nasledujÚcim po dni, kedy
bude oznámenie (komunikácia) zaslané doporučenou poštou na príslušnú
adresu druhej zmluvnej strane.

xv.
ostatné dojednania

15.1.Zhotovitel' je oprávnený od zmluvy písomne odstúpiť s účinnostbu ku dňu
doručenia písomného oznámenia o odstÚpení objednávatelbvi v prípade, Že
objednávatel'porušuje povinnosti uvedené v čl. V!', X. a Xl. tejto zmluvy, a to aj
po tom, ako bol písomnou formou na porušenie týchto povinností a moŽnosť
odstúpenia od zmluvy Zhotovitel'om upozornený a k náprave nedošlo ani
v dodatočnej primeranej lehote. V takých prípadoch má Zhotovitel' voči
objednávatel'ovi nárok na uhradenie všetkých nevyhnutných nákladov, ktoré
mu do tejto doby vznikli s plnením tejto zmluvy.

15.2.objednávatel' je oprávnený od zmluvy písomne odstúpit' s účinnosťou ku dňu
doručenia písomného oznámenia o odstúpení Zhotovitel'ovi v prípade, Že
Zhotovitel' porušuje povinnosti uvedené v čl. Vll., Vlll. a lX. tejto zmluvy.
V takých prípadoch má objednávatel' voči Zhotovitel'ovi nárok na uhradenie
všetkých nevyhnutných nákladov, ktoré mu do tejto doby vznikli s plnením tejto
zmluvy.

15.3.Zmluvné strany sa dohodli, Že počas trvania zmluvy sa budú vzájomne
informovať o všetkých zmenách týkajúcich sa obchodného mena, sídla miesta
podnikania, predmetu činnosti, štatutárnych orgánov vrátane spÔsobu ich
zastupovania voči tretím osobám ako aj oznamovať všetky rozhodujúce
skutočnosti, ktoré môŽu mať vplyv na plnenie záväzkov (napr. o začatom
konkurznom alebo exekučnom konaní,..').

15'4.Zmluvné strany sÚ povinné zachovať obchodné tajomstvo Vo vzťahu ku
skutočnostiam obchodnej, výrobnej, alebo technickej povahy súvisiacim s
podnikatel'skou činnostbu oboch zmluvných strán, ktoré majú skutočnú, alebo
aspoň potenciálnu materiálnu, a|ebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných
odborných kruhoch beŽne dostupné, majú byť podl'a vôle jednej zo zmluvných
strán utajene a táto zmluvná strana ich utajenie zodpovedajúcim spôsobom
zabezpečuje.

15.5. V prípade porušenia povinnosti stanovenej v predchádzajúcom bode vzniká
dotknutej zmluvnej strane voči povinnej zmluvnej strane nárok na náhradu
škody, vydanie získaného bezdôvodného obohatenia a poskytnutie
primeraného peňaŽneho zadosťučinenia. okrem toho je poškodená strana
oprávnená domáhať Sä, aby sa druhá zmluvná strana zdžala konania
porušujÚceho jej zmluvné povinnosti a odstránila závadný stav.

xvl.
Vyššia moc

16.1 Zmluvná strana postihnutá udalosťou vyššej moci je povinná okamŽite oznámiť
túto skutočnosť druhej strane. Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti
za čiastočné alebo úplne nesplnenie zmluvných závázkov, pokial' ich
nesp|nenie bolo ovplyvnené vyššou mocou. V tomto prípade sa pred!Žuje lehota
plnenia zmluvných povinností o dobu, počas ktorej budú následky vyššej moci
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trvať. Prípadmi vyššej moci sú napríklad: vojnový stav, prírodné katastrofy,
nedostatok materiálu na svetovom trhu, neŽiaduce klimaticke podmienky.

XVI!.
Zánik zmluvy

17.1 . Platnost' zmluvy zaniká:
a) vzájomnou dohodou zmluvných strán;
b) odstúpením od zmluvy v prípadoch uvedených v článku XV. ods' 1 a 2

tejto zmluvy, a V nasledujúcom odseku.
17.2.KtorákolVek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, ak sa

začne konkurzné, resp. reštrukturalizačné konanie na majetok druhej zmluvnej
strany.

17.3.odstúpením od zmluvy zmĺuva zaniká, ked' prejav vôle oprávnenej strany
odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane. Po tejto dobe nemoŽno účinky
odstúpenia od zmluvy odvolat'alebo meniť bez súhlasu druhej strany'

xuil.
Záverečné ustanovenia

18'1.V prípade, Že ktorékolVek ustanovenie tejto zmluvy je, alebo sa stane
neplatným, neÚčinným alebo nevykonatel'ným, potom neplatnost', neúčinnosť či
nevykonatel'nosť takeho ustanovenia nemá a nebude mať vplyv na platnost',
účinnosť a vykonatel'nosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Bez zbyÍočneho
odkladu potom, čo o ktoromkol'vek ustanovení tejto zmluvy bude zmluvnými
stranami uznané, alebo právoplatne rozhodnuté, Že je neplatné, neúčinné,
alebo nevykonatel'né, zmluvné strany sa zaväzujú nahradit' formou dodatku
k tejto zmluve takéto neplatné, neúčinné, alebo nevykonatel'né ustanovenia
novým ustanovením, ktoré bude platné, účinné, alebo vykonatel'né a bude
najlepšie vyhovovat' účelu tejto zmluvy.

18.2'Práva a povinnosti tu výslovne neuvedené sa spravujú príslušnými
ustanoveniami zákona č. 513/1991 zb. obchodného zákonníka vznení
neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

18.3.TÚto zmluvu je moŽné meniť, alebo doplňovať iba písomnými dodatkami
podpísanými oboma zmluvnými stranami.

'ĺB.4.Táto Zmluva je vyhotovená vštyroch obsahovo zhodných rovnopisoch, po tri
pre objednávatel'a a jedna pre Zhotovitel'a.

18.5.Táto zmluva je platná dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinná
po splnení všetkých nasledovných odkladacích podmienok:
- predloženie žiadosti objednavatelom na príslušnú inštitúciu v rámci výzvy

č. oPKzP-Po4-sC411-2022-79 - operačný program Kvalita životneho
prostredia,

- uzatvorenie Zmluvy o poskýnutĺ nenávratného finančného prĺspevku
z fondov EtJ medzi objednavateľom a Poskytovateľom pomoci (napríktad
Ministerstvo životneho prostredia sR alebo Slovenská inovačná a
energetická agentúra) v rámci výzvy č. oPKzP-Po4-sC411-2022-79 -

operačný program Kvalita životného prostredia - na predmet tejto zmluvy,
- vystavenie objednávky v zmysle tejto zmluvy pre Zhotoviteľa.

18.6'Zmluvné strany vyhlasujú, Že si znenie zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu,
a na znak súhlasu s ustanoveniami tejto zmluvy pripájajú vlastnoručné podpisy,
ako vyjadrenie ich slobodnej a váŽnej vÔle.
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V Žiline dňa 3ĺ. /. a 8 V PovaŽskej Bystrici dňa 3(. /. 2ôL3

objednávatel': #P. c00P Jodnola Žlllng
spotÍ.bíó drulrlvo Zhotovitel': 09M0NT

Pĺedmeslslá
Éaľuyďc

zl, oĺ0 8gŽĺina
DPH: SlQ02il492tl 0t7 0ĺ

lÔo: 0

lng. M Jandačka - Predseda predstavenstva Miloš Samul, konateľ
cooP nota Ž ilina, spotrebné druŽstvo OSMONT s.r.o.

lng. Zita Bógová predstavenstva
COOP Jednota na, spotrebné druŽstvo

Neodde!itel'né prílohy zmIuvy:
1. Rozpočet
2. Zoznam su bdodávate l'ov
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CooP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
(Miesto inštalácie: Supermarket cooP Jednota, Rajecké Teplice)

p'č, Položka Množ3tvo Csna za iednot*u CEI{Acelkom

1 PAIIELY 120 ks 1?o ôn a 20 400.0o €
Panely Monokryštál
Typ:460 Wp

Názov výrobcu: J/NKo SoĹÁR

2 slBEDAÔE 1 mda 4 200.00 € 42onoo€
3f Sieťový striedač GWS0KN_MT _ 1 ks

Riadenie Výkonu a zber dát - 1 sada

3 KoNšTRUKclE 1 kr ío 03'l_00 € 10 034.00 €
KonŠtrukcia _ pozinkovane ocelbvé/ hlinĺkové, profi|y na
panely a montáŽ

4
tl{Aŕĺ,UIAlllgA' líl(,sl{' vll' NN PRlPo.'lq!
Roa'ÁDzAčE. I(ÁBrE ) sada 2 00o-0o € 4 000.00 €
Rozvádzač Dc/Ac' VnÚtomá ochrana proti blesku a
oľeoätiu. islenie- Dc/Ac rozvodnice
NN prĺpojka

DC káble' konektory

AC káble

MoiÍrÁŽE
6 Montáž' lnštalačné práce 1n rlaň 580.00 € 5 800.00 €

osTATNÉ
7 Revĺzie' Elektĺo ,| akciá 360_0o € 360.00 €
I Doorava a vvkládka )a mh 35.00 € 910.00 €

Dodávka spolu V EUR bez DPH 38 634.00 €

Dodávka' montáž' ostatné spolu v EUR bez DPH 45 704.00 €

20oloDPH V EUR 9 í40.80 €

Dodávka' montáž' ostatné spolu V EUR s DPH 54 844.80 €

Návrh na plnenie kritéria _ ponuka
Rozpočet FVE _ lokálny zdrol, monokryštá!

Dňa:22.1.2023

Ponuku predk|adá spoločnosť-názov, sĺdlo, lČo: oSMoNTelektromontáŽe, s. r. o., MládeŽnĺcka 108
PovaŽská Bystrica o1 7 o1, lČo : 46 417 893

Vypracoval: Samul Miloš

Podpis, pečiatka
o s M o NT ELaxJr€+ĺoĺíTŕf 

' 
5,Ŕ,/

uaóznt*a log , //
ol / o! hoJJ'sla anŔa/'

lČo' 46{ ĺ 789}€]c-2ó83ď8 l o
lc DPJí_s.{úooo'É

/
/



Prĺloha é.2: Zoznam subdodávateľov _ predkladá len úspešný uchádzač k podpisu zmluvy, ak sa
jedná o subdodávateľa Koý má povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora

Zhotoviteľ prehlasuje, Že pri plnení tejto zmluvy bude vyuŽÍvať kapaciý, resp. zdroje nasledujúcich
subdodávatel'ov (min. Údaje o všetkých známych subdodávateľoch' Údaje o osobe oprávnenej konať
za subdodávatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobýu, dátum narodenia) ak ide o
subdodávateľa, ktoý má povinnosť zápisu do RPVS:

Za zhotovitel'a:

OBMONT

017 ot
Éo: 0

Miloš Samul,
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