ZMLUVA

O

DIELO

uzatvorená podľa §536 Obchod. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
DEFINÍCIA ZMLUVNÝCH STRÁN
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Tel.:
E-mail:
Právna forma:

Obec Hrabičov
Obecný úrad Hrabičov č. 188, 966 78 Hrabičov
Ján Adámik, starosta obce
00 320 650
20 21 111 411
045 / 686 61 20, 0908 570 478
obec@hrabicov.sk
801 - obec

(ďalej len „objednávateľ")
a
Dodávateľ:
Názov:
Sídlo:
zastúpený

ENTER Computer spol. s r.o.
Dobšinského 7, 953 01 Zlaté Moravce
Juraj Galaba - konateľ

IČO:
31 439 063
DIČ:
20 20 412 097
IČ DPH:
SK 20 20 412 097
Bankové spojenie:
VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN:
SK64 0200 0000 0019 5434 6162
Tel.:
037/6322657
E-mail:
entercomputer@entercomputer.sk
Zapísaný v OR OS Nitra, odd. Sro, vl.č. 3373/N
(ďalej len „dodávateľ“)
1. PREAMBULA
1.1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle §9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
1.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne
a zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá
by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Zmluvné strany sú si vedomé, že pri
neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane
z neznalosti týchto údajov vzniknúť.
1.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu
uzavrieť zmluvu v nasledovnom znení.

2. PREDMET PLNENIA ZMLUVY
2.1. Predmetom zmluvy je dodávka a montáž obecného digitálneho kamerového systému (ďalej
len „dielo“), podľa cenovej ponuky zo dňa 20. 07. 2015, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
Dodávka a montáž diela bude realizovaná podľa vypracovanej projektovej dokumentácie,
ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
2.2. Dodávateľ sa zaväzuje počas prác dodržať kvalitu a bezpečnosť predpísanú technickými
a technologickými predpismi v súlade s platnými STN.
2.3. Dodávateľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy je oprávnený a odborne spôsobilý
dodávať tovar podľa tejto zmluvy.
3. ČAS, TERMÍNY, MIESTO A PODMIENKY DODANIA
3.1. Predmet zmluvy bude dodaný najneskôr do 30.9.2015.
3.2. Miestom dodania je katastrálne územie obce: Hrabičov
3.3. Zhotoveným dielom sa rozumie úplné dokončenie diela bez závad.
3.4. Prípadné práce navyše, ktoré si objednávateľ vyžiada počas plnenia tejto zmluvy, musia byť
predmetom písomných dodatkov k tejto zmluve a budú mať osobitný termín plnenia.
3.5. Dodávateľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol splniť svoju povinnosť z viny
objednávateľa (neumožnenie výkonu prác s rôznych príčin).
4. ZMLUVNÁ CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1. Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č.
18/1996 Zb., v rozsahu cenovej ponuky (príloha č. 1) a za podmienok uvedených v čl. II. tejto
zmluvy.
4.2. Dohodnutá cena diela podľa víťaznej cenovej ponuky je
22 908,32 € s 20% DPH.

19 090,27 € bez DPH

čo je

4.3. Cena diela je konečná, v cene diela musia byť zahrnuté všetky náklady dodávateľa spojené
s realizáciou diela.
4.4. Nárok na cenu vznikne až po protokolárnom odovzdaní diela bez závad. Dodávateľ vystaví
objednávateľovi po odovzdaní diela faktúru s 14-dňovou splatnosťou.
4.5. Objednávateľ je povinný vykonať úhradu faktúry v stanovenom termíne.
5. ZMLUVNÉ POKUTY
5.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi úrok z omeškania v prípade nedodržania
termínu úhrady faktúry. Výška je stanovená 0,01% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
5.2. Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade nedodržania termínu ukončenia diela z vlastnej viny,
zníži výslednú faktúru objednávateľovi o sumu 0,01% z celkovej sumy diela za každý deň
omeškania.
6. ODOVZDANIE DIELA, ZÁRUČNÁ DOBA
6.1. Dodávateľ je povinný po dokončení prác vyzvať objednávateľa na prebratie diela a dielo
protokolárne odovzdať objednávateľovi. V protokole sa uvedú všetky prípadné vady diela
namietané objednávateľom pri jeho prevzatí. Dielo sa považuje za odovzdané, až keď nemá
žiadne vady.

6.2. Objednávateľ je povinný dielo prevziať ak je úplne dokončené a ak nemá vady.
6.3. Dodávateľ je povinný ihneď odstrániť nedostatky zistené pri preberacom konaní na svoje
náklady.
6.4. Dodávateľ poskytuje na diela záruku za akosť v trvaní 24 mesiacov odo dňa protokolárneho
prevzatia. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vykonávať bezplatný záručný
servis v lehote podľa odst.5. Záručná doba sa predlžuje o dobu, keď objednávateľ nemôže
používať dielo.
6.5. Dodávateľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie závad diela bez zbytočného odkladu,
najneskôr však do 5 dní od nahlásenia závady objednávateľom .
7. PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA
7.1. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa až po zaplatení vystavenej faktúry
dodávateľom.
8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
8.1. Práva a záväzky z tejto zmluvy prechádzajú na právnych zástupcov zmluvných strán.
8.2. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávkou
predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku uzatvorenej s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku
(NFP), a to oprávnenými osobami v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku uzatvorenej medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a objednávateľom pre
predmet zmluvy a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
8.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
8.4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na §
47a ods. 1 Občianskeho zákonníka) v prípade povinnosti zverejniť zmluvu a je účinná iba
v prípade podpisu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi
Objednávateľom a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou na financovanie predmetu
Zmluvy.
8.5. Dodávateľ vyjadruje podpisom tejto zmluvy súhlas so zverejnením svojich identifikačných
údajov v rozsahu, v akom sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy.
8.6. Okamihom podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami je prejavený súhlas s celým
jej obsahom.
8.7. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré
budú datované, číslované a podpísané oprávnenými osobami za obidve zmluvné strany.
Dodatky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpísania obidvomi zmluvnými
stranami.
8.8. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu
s právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva, nespôsobí to
neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne
vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením
tak, aby bol zachovaný pôvodný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy.
8.9. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych
predpisov Slovenskej republiky.

8.10. Zmluvné strany potvrdzujú, že konali na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že si zmluvu prečítali, jej
obsahu porozumeli, súhlasia s ním, a na znak súhlasu ju podpisujú.
8.11. Táto zmluva sa vyhotovuje v písomnej forme v 4 originálnych exemplároch, pričom každá zo
zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

9. PRÍLOHY
9.1. Príloha č. 1 - Cenová ponuka dodávateľa - kópia
9.2. Príloha č. 2 - Realizačná projektová dokumentácia - kópia
V obci Hrabičov dňa 29. 07. 2015

V Zlatých Moravciach dňa 29. 07. 2015

Objednávateľ

Dodávateľ

Ján Adámik
starosta obce Hrabičov

Juraj Galaba
konateľ ENTER Computer, spol. s r.o.

