Zmluva o vykonaní energetického auditu
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) v znení
neskorších predpisov, zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a vyhlášky MH SR
č. 179/2015 Z. z. o energetickom audite /ďalej len ako „zmluva“/ medzi zmluvnými stranami

Článok I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zapísaný:

PASELL SLOVAKIA s.r.o.
Scholtzova 1 058 01 Poprad
v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, odd. Sro, vložka č.
13893/P
Zastúpený:
Ing. Zuzana Rošková, prokuristka
Bankové spojenie: Uni Credit Bank
Číslo účtu:
SK2511110000006616287019
IČO:
35808438
DIČ:
2020282583
IČ DPH:
SK 2020282583
/ďalej len „objednávateľ“/
Vykonávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zapísaný:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
/ďalej len „ Vykonávateľ “/

/ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“/
uvedené zmluvné strany uzatvárajú na základe vzájomnej dohody Zmluvu o vykonaní
energetického auditu (ďalej len „Zmluva") s nasledovným znením:

Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom Zmluvy je záväzok Vykonávateľa za podmienok v tejto Zmluve dohodnutých
vykonať energetický audit podniku podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti
a podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 179/2015 Z. z. o energetickom audite (ďalej

len „Audit") v súlade s ponukou podanou vykonávateľom na základe výzvy na predloženie
ponuky zo dňa 14.12.2017 pre predmet zákazky „Komplexný energetický audit“. Vykonávateľ
je ďalej povinný spracovať výsledky a závery Auditu vo forme stanovenej touto Zmluvou
a v súlade s Prílohou č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky, ktorá tvorý neoddeliteľnú súčasť tejto
zmluvy a tieto odovzdať Objednávateľovi, pričom Objednávateľ sa zaväzuje Vykonávateľovi za
riadne vykonaný Audit zaplatiť odplatu podľa článku IV. tejto zmluvy.

2. Vykonávateľ vypracuje Komplexný energetický audit podľa
Po riadnom ukončení Auditu Vykonávateľ vyhotoví písomnú správu z energetického auditu,
Súhrnný informačný list a príp. ďalšie dokumenty, ktoré sú súčasťou výsledkov energetického
auditu v zmysle platných právnych predpisov (ďalej len „Závery auditu") a tieto dokumenty
protokolárne odovzdá Objednávateľovi v tlačenej (v 3 vyhotoveniach) aj elektronickej forme
(v 1 vyhotovení na CD/DVD nosiči v pevnom zobrazovacom aj editovateľnom formáte (*.docx,
*.xlsx, *.dwg, *.pdf), pričom jednotlivé súbory budú uložené pod názvom, ktorý bude totožný
s názvom správy). Vykonávateľ sa zaväzuje pred odovzdaním výsledkov Auditu tieto
prerokovať s Objednávateľom a vyjadriť sa ku všetkým námietkam Objednávateľa k výsledkom
Auditu.
3. Plnenie podľa tejto Zmluvy je ukončené odovzdaním všetkých listín a dokumentov tvoriacich
Závery auditu.
4. Komplexný energetický audit bude vypracovaný pre potreby predloženia Žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného
prostredia s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30.

Článok III.
Miesto plnenia a termíny
1. Vykonávateľ sa zaväzuje vykonať Audit podľa článku II. tejto zmluvy najneskôr do 30
kalendárnych dní od podpisu zmluvy.
2. Audit ako celok v rozsahu definovanom v článku II. tejto zmluvy je vykonaný protokolárnym
odovzdaním Záverov z auditu Objednávateľovi.
3. Miesto plnenia predmetu tejto Zmluvy a vykonania Auditu je PASELL SLOVAKIA s.r.o.,
pričom všetky podklady a informácie potrebné na vykonanie Auditu odovzdá Objednávateľ
Vykonávateľovi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy. Miestom odovzdania
Záverov auditu je sídlo Objednávateľa.

Článok IV.
Odplata a platobné podmienky

1. Odplata za vykonanie Auditu v rozsahu článku II. zmluvy je stanovená v zmysle zákona č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov vo výške XXX,00 Eur bez DPH
(slovom: XXXtisíc Eur) bez DPH.
2. K odplate uvedenej v bode 1 tohto článku zmluvy bude pripočítaná DPH podľa platných
predpisov v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Celková cena za vykonanie komplexného
energetického auditu bude XXXX,00EUR s DPH (slovom: XXXtisíc Eur), z toho YYY EUR je DPH.
3. V odplate uvedenej v bode 1 tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky náklady Vykonávateľa
súvisiace s vykonaním auditu.
4. Podkladom pre úhradu ceny za dodanie komplexného energetického auditu uvedenej v čl.
IV tejto zmluvy bude faktúra vystavená vykonávateľom po dodaní predmetu zmluvy. Dodaním
predmetu sa rozumie protokolárne odovzdanie predmetu zmluvy.
5. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia objednávateľovi.
6. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej
republiky. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve.
7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený
vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a
nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok V.
Spôsob a podmienky auditu
1. Vykonávateľ sa zaväzuje vykonať Audit nestranne, s vynaložením odbornej starostlivosti,
v súlade s touto zmluvou a platnými právnymi predpismi a Auditom zistený stav spracovať a
v celom rozsahu uviesť v dokumentoch tvoriacich Závery auditu.
2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Vykonávateľovi súčinnosť v rozsahu, ktorú možno od
Objednávateľa spravodlivo požadovať a vytvoriť všetky podmienky na to, aby Vykonávateľ
mohol Audit podľa tejto zmluvy riadne a včas vykonať.
3. Vykonávateľ vykoná audit odborne spôsobilou osobou podľa § 13 ods. 1 alebo ods. 3 zákona
č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Odborne spôsobilou osobou vykonávajúcou komplexný energetický audit bude Ing. XXXX.
4. Zmluvné strany vyhotovia o prevzatí dokumentov tvoriacich Závery auditu protokol, ktorý
podpíšu obidve zmluvné strany.
5. Vykonávateľ je povinný spolu so Závermi auditu odovzdať Objednávateľovi všetku
dokumentáciu, ktorá súvisí s vykonaním Auditu.

6. Nevyhnutnou súčasťou energetického auditu musí byť posúdenie, či opatrenia, ktoré bude
žiadateľ realizovať sú vhodné na realizáciu formou energetických služieb.
7. V predloženom energetickom audite musia byť viditeľne označené opatrenia, ktoré bude
žiadateľ realizovať a jednoznačne identifikované prínosy jednotlivých navrhnutých opatrení
z energetického auditu. Prínosy energetického auditu musia byť kvantifikované
prostredníctvom hodnôt merateľných ukazovateľov vrátane spôsobu ich výpočtov. Ide najmä
o merateľné ukazovatele uvedené vo výzve na predloženie ponuky, ktorá je prílohou tejto
zmluvy.
8. Energetický audítor, príp. energetickí audítori v prípade ak bude energetický audit
realizovaný viacerými audítormi musia byť min. 3 roky zapísaní v zozname energetických
audítorov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a musia mať
absolvovanú aktualizačnú odbornú prípravu pre energetických audítorov v súlade s § 12 ods.
10 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, resp. rovnocenným dokladom podľa predpisov členských štátov Európskej únie
alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

9. Vykonávateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov pri
vykonávaní auditu, a je povinný vybaviť svojich zamestnancov potrebnými ochrannými
pomôckami na vykonávanie činnosti podľa tejto zmluvy.
10. V prípade, ak Vykonávateľ so súhlasom Objednávateľa zabezpečuje plnenie jednotlivých
častí Zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, je povinný povinnosťami, vyplývajúcimi mu
z tejto zmluvy, preukázateľne zaviazať i svojich subdodávateľov, pritom však nesie voči
Objednávateľovi rovnakú zodpovednosť, ako keby tieto povinnosti plnil sám.

Článok VI.
Zodpovednosť za škody, mlčanlivosť
1. Vykonávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla
v dôsledku alebo v súvislosti s vykonávaním Auditu.
2. Vykonávateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím nevhodných podkladov
prevzatých od objednávateľa.
3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu tejto Zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.
4. Vykonávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri
vykonávaní Auditu dozvedel, pričom v prípade porušenia záväzku mlčanlivosti má
Objednávateľ nárok na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po
skončení platnosti tejto Zmluvy.

5. Dôverné informácie nemôžu byť použité na iné účely ako na plnenie predmetu Zmluvy.
Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje v rovnakom rozsahu aj na zamestnancov Vykonávateľa a
jeho zmluvných dodávateľov.

Článok VII.
Ukončenie zmluvy
1. Túto zmluvu je možné ukončiť nasledovným spôsobom:
a. písomnou dohodu zmluvných strán;
b. odstúpením od Zmluvy zo strany Objednávateľa v prípade, ak bude Vykonávateľ v
omeškaní s vykonaním Auditu alebo ak Vykonávateľ vykonáva Audit v rozpore s touto
Zmluvou. V takom prípade bude Zmluva ukončená dňom doručenia písomného
oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

Článok VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia
právnymi predpismi SR, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Všetky spory, ktoré vzniknú z plnenia tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým
dohodou a vzájomným rokovaním. Ak nedôjde k takejto dohode, bude spor predložený na
rozhodnutie príslušnému súdu v zmysle ustanovení Civilného sporového poriadku.
3. Vykonávateľ sa v prípade financovania predmetu zákazky z prostriedkov Európskej únie
zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytovanými službami
kedykoľvek po schválení žiadosti o refundáciu čo i len časti predmetu tejto zákazky príslušným
orgánom Európskej únie a kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratný
finančný príspevok súvisiacej s predmetom zmluvy uzatvorenej medzi Riadiacim orgánom
alebo Sprostredkovateľským orgánom a žiadateľom o nenávratný finančný príspevok, ktorým
je Objednávateľ v tejto zmluve a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby kontroly na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
• Poskytovateľ a ním poverené osoby
• Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu
a nimi poverené osoby
• Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené
osoby
• Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov
• Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
4. Akákoľvek zmena tejto zmluvy sa môže urobiť len formou očíslovaných písomných dodatkov
k nej ak nie je v tejto zmluve uvedené inak s výnimkou zrejmých nesprávností a chýb pri písaní,
kvôli ktorým nie je nutné uzatvárať dodatok k Zmluve.

5. Všetky oznámenia, žiadosti, požiadavky a ostatná komunikácia medzi zmluvnými stranami
musí byť v písomnej podobe a v slovenskom jazyku a bude sa doručovať jedným alebo
viacerými z nasledujúcich spôsobov a bude považovaná za náležíte doručenú ak:
• bude doručená osobne, pri prijatí alebo odmietnutím prevzatia alebo vrátením zásielky
ak zásielka nebola prevzatá v odbernej lehote;
• bude doručená kuriérskou službou alebo poštou v deň doručenia;
• elektronickou komunikáciou (emailom).
6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží
po dve vyhotovenia.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia §
47a Občianskeho zákonníka.

V Poprade, dňa 15.12.2017
Objednávateľ:

V XXX, dňa XXX
Vykonávateľ:

