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Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

č. zmluvy objednávateľa:
č. zmluvy zhotoviteľa:

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:
Statutárny orgán:
Sídlo:
Zapísaná:
IČO:
DlČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
čislo účtu:
IBAN:
SWIFT:

Článok 1.
ZMLUVNÉ STRANY

Automotive Group SK, s.r.o
Ing. Jozef Svenk, konater
Niklova 56, 926 01 Sereď
Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, Vložka člslo: 17507fT
35884789
2021869421
SK2021869421

Tatra banka, a.s.
2921850746/1100
SK03 11000000002921850746
TATRSKBX

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
- technických: Ing. Jozef Svenk, konateľ
- zmluvných: Ing. Máría Juriková

a

1.2 Zhotovitef:

Obchodné meno:
Statutárnyorgán:
Sídlo:
Zaplsaná:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
čislo účtu:
IBAN:
SWIFT:

(ďalej len ako "objednávatej)

NeoTec Martin, s.r.o.
Ing. Jaroslav Kološta, Karel Ružička
Brezová 13, 036 01 Martin
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka číslo: 1512/L
31 595375
2020433140
SK2020433140
UniCredit Bank Slovakia, a. s.
6615694018/1111
SK38 1111 0000006615694018
UNCRSKBX

Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- technických: Ing. Oliver Hrabka
• zmluvných: Ing. Jaroslav Kološta, Karel Ružička

(ďalej len ako "zhotovitej)



Článok 2.
PODKLADY PRE UZAVRETIE ZMLUVY

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa
zák.č. 2512006 Z.z. o verejnom obstarávani (použitý postup: verejná súťaž).

Článok 3.
PREDMET PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dodávku diela .Rozšfrenie výrobných
kapacit a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločností zavedením moderných technológií
pre priemyselné strihanie a šitie - časť 2. Zákazky - Inštalácia technológie Zváračka 4 ks,
technológie Zipsovačka 1 ks a technológie Gumovací stroj 2 ks(ďalej ..dielo") v rozsahu a
za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo
prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie cenu podľa čl. 5 tejto zmluvy.

3.2 Podrobná špecifikácia rozsahu diela tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy. Dielo bude vykonávané
vo výrobných priestoroch objednávateľa, v súlade s prílohou č. 2 tejto zmluvy - Časť D
súťažných podkladov - D. Opis predmetu zákazky

Článok 4.
ČAS A MIESTO PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do 6 mesiacov od účinnosti zmluvy.
4.2 Miesto plnenia: Automotive Group SK, s.r.o., Niklova 56, 92601 Sereď.

Článok 5.
CENA

5.1 Cena za realizáciu celého predmetu plnenia v rozsahu podľa článku 3. je zmluvnými stranami
v zmysle zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách a vyhl. č.87/1996 Z.z. dohodnutá ako maximálna
vo výške:

Inštalácia technológie Zváračka 4 ks 105200,- EUR bez DPH
DPH 20% 21 040,- EUR

126240,- EUR s DPH
(slovom: stopättislcdvesto eur bez DPH)

Inštalácia technológie Zipsovačka 1 ks 16990,- EUR bez DPH
DPH 20% 3 398,- EUR

20388,- EUR s DPH
(slovom: šestnásťtislcdeväťstodeväťdesiat eur bez DPH)

Inštalácia technológie Gumovacl stroj 2 ks 20810,- EUR bez DPH
DPH 20% 4 162,- EUR

24972,- EUR s DPH
(slovom: dvadsaťtisícosemstodesať eur bez DPH)

Zmluvná cena spolu: 143 000,- EUR bez DPH
DPH 20% 28600,- EUR

171 600,- EUR s DPH
(slovom: stoštyridsaťtritisíc eur bez DPH)

5.2 V cene sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu diela (materiál, OOPP,
prepravné náklady, inštalácia, skúšobná prevádzka, skúšky, poskytovanie záručného servisu.
a zaučenie obsluhy. Zhotoviter si nebude uplatňovať žiadne ďalšie náklady.

5.3 Súčasťou ceny bude DPH. Objednávateľ uhradi zhotovitefovi cenu s DPH.



Článok 6.
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Úhrada faKtúry bude realizovaná bezhotovostným spôsobom na základe faktúr vystavených
znotovrterom.

6.2 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry po riadnom vykonaní diela podra čl. 3 tejto zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktúr bude súpis vykonaných prác a dodávok, potvrdené
oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotovíteta. Uvedené podklady musia byť doložené
k faktúram ako ich neoddeliteľná súčasf.

6.3 Adresa pre zasielanie faKtúr: Automotive Group SK, S.LO., Niklova 56, 92601 Sereď.
6.4 Faktúra musi obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. Z. o DPH,

čislo zmluvy objednávatera a prilohy podla bodu 6.2. V pripade, ak faktúra nebude obsahovať
všetky uvedené náležitosti, je to dôvod na jej vrátenie bez úhrady. Objednávateľ je povinný
uviesť dôvod vrátenia faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť doručením novej
faktúry

6.5 Splatnosf fakturovanej sumy je 60 dni odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
6.6 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ právo vyúčtovať mu úrok z

omeškania vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Objednávateľ nie je
v omeškaní s úhradou faktúry, pokiaľ najneskôr v posledný deň jej splatnosti bola suma z jeho
účtu odpísaná.

Článok 7.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1 Dielo bude vyhotovené v súlade s normami a predpismi platnými v SR, normami STN a EÚ.
7.2 Zhotoviteľ realizuje dielo na svoje vlastné nebezpečenstvo.
7.3 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi informácie potrebné na realizáciu diela a sprístupní

priestory potrebné pre plnenie zmluvy.
7.4 Zamestnanec objednávateľa, poverený kontrolou prác, je oprávnený dať zamestnancom

zhotoviteľa prfkaz na prerušenie práce, pokiaľ je ohrozená bezpečnosť zariadenia, zdravia alebo
ak hrozia hospodárske škody.

7.5 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny svojich zamestnancov a
dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zisti, že zamestnanci
zhotoviteľa, resp. jeho subdodávatefa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady
bezpečnosti a ochrany zdravia, resp. iné zmluvne dohodnuté podmienky, mOže objednávater od
zmluvy odstúpiť bez toho, aby zhotovitefovi vznikol nárok na náhradu prípadnej škody alebo
vzniknutých nákladov.

Článok 8.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotoviteľ dielo zhotovi a objednávateľ preberie po riadnom splnení v zmysle čl. 3. a čl. 4. tejto
zmluvy.

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 15 dní pred odovzdaním riadne zhotoveného diela, resp. jeho
časti vyzvať objednávateľa na jej prevzatie.

8.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela ako celku je vykonanie činností a úspešné vyKonanie
všetkých skúšok. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.

8.4 O odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela, zhotoviteľ vyhotovi zápisnicu o odovzdaní
a prevzatí riadne zhotoveného diela, ktorú podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

8.5 Ak pri preberani diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, resp. nedorobky, dielo neprevezme.
8.6 Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávatera okamihom prevzatia diela, t.j. potvrdením

zápisnice o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela ako celku zástupcami objednávatera

Článok 9.
zARUKA,ZMLUVNÉPOKUTY

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia bude zhotovený podľa podmienok uvedených
v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.



9.2 Zhotoviteľ dáva na predmet plnenia záruku: v trvani 24 mesiacov od odovzdania a prevzatia
riadne zhotoveného diela podfa bodu 8.4 tejto zmluvy.

9.3 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže užívať dielo pre jeho vady.
9.4 Objednávateľ prípadnú reklamáciu vady diela uplatni u zhotoviteľa bezodkladne po jej zisteni

e-mailomnaadreseohrabka@neotec.sk. V reklamácií musi objednávateľ vadu stručne, ale
dostatočne popísať. a zároveň navrhne Ms a spôsob odstránenia vady.

9.5 Zhotoviteľ sa zavazuje zaear s odstraňovanim prlpadných vad predmetu diela do 2 dni odo dňa
doručenia oznámenia.

9.6 O odstráneni vady splšu zmluvné strany zápis, v ktorom bude uvedené:
a) číslo zmluvy a mená zástupcov zmluvných strán
b) dátum oznámenia/uplatnenia reklamácie
c) popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia
d) dátum začatia a ukončenia prác na odstránení vady
e) celková doba trvania vady od oznámenia do odstránenia
f) vyjadrenie, či vada bránila riadnemu užívaniu diela
Q) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán

9.7 Dalšie vzťahy zmluvných strán týkajúce sa záruky za dielo, vád diela alebo nárokov z nich
vyplývajúcich sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9.8 V prípade, ak bude zhotoviteľ v omeškani s dokončením a odovzdaním diela podľa článku 3.
a 4. tejto zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvsú pokutu
vo výške 200,- EUR za každý i začatý deň omeškania.

9.9 V prípade, ak dielo má vady, má objednávateľ právo uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť
zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každú jednotlivú vadu.

9.10 V prípade, ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád diela neodkladne, najneskôr v lehote
podľa bodu 9.5 tejto zmluvy, alebo v riadne začatom odstraňovaní vád nepokračuje, alebo vady
neodstráni v dohodnutej lehote, má objednávateľ právo uplatniť a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť
zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každú vadu a deň omeškania.

9.11 Uplatnen im zmluvných pokút sa objednávateľ nezbavuje práva na uplatnenie náhrady škody v
plnej výške.

Článok 10.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Súčasťou Zmluvy sú aj súťažné podklady, ponuka uchádzača a vysvetlenia súťažných
podkladov. V pripade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo doplňajú ustanovenia
Zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami Zmluvy prednosť a platia vysvetlenia
súťažných podkladov.

10.2 Vo vzťahoch neupravených touto zmluvou sa zmluvné strany riadia prislušnými ustanoveniami
Obchodného zákonnika a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.

10.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva obdrži zhotoviteľ a štyri
objednávater .

10.4 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným
predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnut! nenávratného
finančného prfspevku uzavretej medzi objednávateľom ako prijimateľom a SIEA ako
poskytovateľom (ďalej len nZmluva o NFP"), a to oprávnenými osobami v zmysle Zmluvy o NFP,
ktorými sú najmä:
a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a ním poverené osoby;
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby;
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;
e) Splnomocnen! zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ;
Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný poskytnúť im všetku potrebnú a požadovanú súčinnosť.
Toto ustanovenie plati aj po zániku tejto zmluvy akýmkoľvek spôsobom v súvislosti s plnením
tejto zmluvy.

mailto:e-mailomnaadreseohrabka@neotec.sk.


10.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť v súlade
s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Táto zmluva
sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy.

10.6 NeoddeUteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
10.6.1 Č. 1 - OpiS skutočného vyhotovenia - Technické parametre ponúkaného tovaru.
10.6.2 e.2 - čast O súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky

Objednávateľ:

V ..J.~f~!...
Zhotoviteľ:

Automotive Group SK, Lr.�.
NiIdová 56, Sereď 926 Ol

DIČ: 2021869421 @
IČO; 35 884 789


