ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
"Obecný kamerový systém"

ČU.
Zmluvné strany
1.1. Objednávateľ

Obec Malá Mača
Hlavná 127/46, 925 21 Malá Mača
Ing. František Hontvári- starosta obce

V zastúpení
Osoba oprávnená uzavrieť
zmluvu
Ing. František HontváriIČO
37842358
DIČ
2021699416
Číslo telefónu
031 7018322
(ďalej len "objednávateľ" v príslušnom gramatickom tvare)
1.2 Dodávateľ
V zastúpení
Osoba oprávnená uzavrieť
zmluvu
Osoby oprávnené pre
technické riešenie
IČO
DIČ / IČ DPH
Číslo telefónu
(ďalej len "dodávatel'" v príslušnom

starosta obce

ROVEZ s.r.o.
Ul.9. mája 49,917 OO Trnava
Marián Ondrejíček - konateľ spoločnosti
Marián Ondrejíček

- konateľ spoločnosti

Marián Ondrejíček, Roman Ondrejíček
36225801
2020163277/ SK2020163277
0905/441595
gramatickom tvare)

uzatvárajú túto zmluvu (ďalej len "zmluva" v príslušnom gramatickom tvare):

Čl. II
Predmet kúpnej zmluvy a kvalita tovaru

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Predmetom tejto zmluvy je dodanie diela v rámci zákazky pod názvom: "Obecný
kamerový systém", ktorý je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy vrátane
dodávky tovaru (vrátane nakládky tovaru na dopravné prostriedky a vyk1ádky tovaru
z dopravných prostriedkov) v rozsahu a množstvách podľa danej prílohy (ďalej len
"predmet kúpy"), v súlade s podmienkami výzvy jednoduchej zákazky.
Predložená cenová ponuka predávajúceho je premietnutá do prílohy č. 1 tejto zmluvy.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet tejto zmluvy objednávateľovi, uvedený v Čl. II
bod 2.1 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť
zaň kúpnu cenu podľa Čl. III tejto zmluvy.
Množstvá tovaru uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy sú konečné množstvá a sú
záväzné.

2.5.
2.6.
2.7.

Dodávateľ počas celej doby platnosti zmluvy je povinný garantovať pôvod a kvalitu
tovaru.
Objednávateľ sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu podľa čl.
IIItejto zmluvy.
Táto zmluva nadobúda platnosť iba v prípade, že obci bude poskytnutý nenávratný
finančný príspevok z programu "Rozvoja vidieka SR 2007-2013"

Čl. III
Kúpna cena
3.1.

Kúpna cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR
SR č.1811996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č.37511999 Z. z., dohodou
zmluvných strán na základe výsledku súťaže.

3.2.

Cena za celý predmet zmluvy je vrátane DPH, dopravy, naloženia a vyloženia tovaru,
cla, správnych a iných poplatkov.

3.3

Kúpna cena za dodanie predmetu zmluvy podľa Čl. IIbod 2.1 zmluvy:
3.3.1

cena bez DPH

3.3.2

DPH

3.3.3

cena spolu s DPH

23 733,54 Eur

(slovom:

Dvadsaťtri tisícsedemstotridsaťtriEur5

19 777,95 Eur
3955,59 Eur

č. 1 k tejto

2.4

Bližšia špecifikácia ceny je uvedená
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.5

Jednotkové ceny sú dohodnuté vo výške uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy vrátane
daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených so zabezpečením plnenia predmetu
tejto zmluvy. Jednotkové ceny sú považované za maximálne jednotkové ceny, ktoré
predávajúci nesmie prekročiť. Jednotkové cenové hranice sú pevné a nemenné a platia
počas celej platnosti tejto zmluvy.
Zmena jednotkovej ceny podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy je prípustná len výhradne pri
zmene výšky zákonnej sadzby DPH. DPH bude účtovaná podľa zákona o DPH
v sadzbe platnej v čase zdaniteľného plnenia.
Cena realizácie neobsahuje práce naviac podľa požiadaviek objednávateľa.

2.6

2.7

v Prílohe

6centov)

zmluve,

ktorá Je

Čl. IV
Čas plnenia a miesto dodania
4.1

Dodávateľ sa zaväzuje
30.09.2015.

splniť

predmet

zmluvy

4.2

Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie jednotlivých
tovar nespÍňa požadované kvalitatívne parametre.

podľa

Čl. IItejto

zmluvy

do

dodávok tovaru, ak preberaný

4.3

Predmet zmluvy prevezme zodpovedný pracovník objednávateľa.

4.4

Miesto dodania:
Obec Malá Mača, Hlavná č. 127/46,92521

Malá Mača

Čl. V
Platobné a fakturačné podmienky
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5
5.6

Dodávateľ vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa Čl. III tejto zmluvy na
základe riadneho plnenia predmetu zmluvy podľa Čl. II tejto zmluvy.
Dodávateľ nemá nárok na uhradenie preddavku.
Objednávateľ uhradí dohodnutú kúpnu cenu dodávateľovi po prevzatí predmetu
zmluvy na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Prílohou faktúry bude dodací list
podpísaný zodpovednými osobami oboch zmluvných strán.
Fakturácia bude vykonaná po dodaní a prevzatí predmetu zmluvy podľa Čl. VIII tejto
zmluvy.
Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom
finančného úradu kupujúceho po dodaní tovaru na faktúru.
Faktúra za dodanie predmetu zákazky bude uhradená za preukázateľne dodaný tovar
na základe predloženej faktúry do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá
náležitosti daňového dokladu. Dôvod vrátenia je kupujúci povinný vyznačiť na
faktúre. Od okamihu doručenia faktúry, ktorá splňa náležitosti daňového dokladu,
začína plynúť nová 30-dňová lehota splatnosti.

Čl. VI
Zabezpečenie záväzkov
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa Čl. V vzniká objednávateľovi
povinnosť zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy z hodnoty
zmluvne dohodnutého objemu dodaného tovaru za každý aj začatý deň omeškania.
V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania čo i len časti predmetu
tejto zmluvy, si objednávateľ uplatní u dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %
z hodnoty nedodaného objednaného predmetu tejto zmluvy za každý aj začatý deň
omeškania, až do dňa riadneho dodania predmetu tejto zmluvy.
Ustanovenia bodu 6.2 tohto článku zmluvy sa neuplatnia v prípade zásahu vyššej moci
na strane objednávateľa alebo dodávateľa. V prípade zásahu vyššej moci je dotknutá
zmluvná strana povinná túto skutočnosť ihneď oznámiť druhej zmluvnej strane a
preukázať jej trvanie.
Ak dodávateľ neodstráni vady a poruchy, ktoré sa vyskytli na predmete zmluvy
v záručnej dobe podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach článku
VIII. tejto zmluvy, bude objednávateľ požadovať od dodávateľa zmluvnú pokutu
vo výške 0,05 % z ceny vadného plnenia predmetu zmluvy za každý aj začatý deň
omeškania, až do dňa riadneho dodania predmetu tejto zmluvy.
Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu
škody podľa ustanovení § 373 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov.

Čl. VII
Práva a povinnosti zmluvných
7.1

Dodávateľ je povinný:
7.1.1 odovzdať
predmet
v bezchybnom stave,
7.1.2

7.2

zmluvy

v plnom

strán

rozsahu

v dohodnutom

termíne

pri odovzdávaní predmetu zmluvy protokolárne ho odovzdať zodpovednému
pracovníkovi objednávateľa v mieste dodania predmetu zmluvy.

Objednávateľ
je povinný na výzvu dodávateľa
prevziať
v dohodnutom termíne v dohodnutom mieste kupujúceho.

predmet

zmluvy

Čl. VIII
Prevod práv
8.1
8.2

Okamihom dodania predmetu zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy je podpísanie
dodacieho listu oboma zmluvnými stranami a prevzatie predmetu zmluvy kupujúcim.
Okamihom dodania prechádza z dodávateľa na objednávateľa vlastnícke právo
k predmetu zmluvy.

Čl. IX
Zodpovednosť za vady
9.1

9.2

Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy podľa Čl. II tejto zmluvy má v čase
prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho
hodnotu alebo schopnosť jeho využitia. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť
odo dňa odovzdania zariadenia do prevádzky. Do záručnej doby sa nevzťahuje:
násilné poškodenie zariadenia, živelná pohroma, požiar, zaplavenie, blesk, poškodenie
hlodavcami, odcudzenie atď. Ak príde k takejto udalosti dodávateľ odstráni poruchu
na náklady prevádzkovateľa. Dodávateľ bude účtovať za odstránenie poruchy cestovné náklady, montážnu hodinu a použitý materiál.
Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá dodávateľ iba
vtedy, ak boli spôsobené používaním predmetu zmluvy v rozpore s návodom na
obsluhu dodaným výrobcom, resp. nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré
nezapríčinil predávajúci.

9.3

Ak dodávateľ poruší ustanovenia tejto zmluvy, objednávateľovi vzniká nárok na
náhradu škody, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zákonníka.

9.4

Bezplatný záručný servis na predmet zmluvy/dodávky je 24 mesiacov.
Bezplatný záručný servis na predmet zmluvy začína plynúť odo dňa podľa Čl. VIII
tejto zmluvy.

9.5

Bezplatný záručný servis bude uskutočnený po nahlásení vady predmetu zmluvy.

9.6

Dodávateľ na vlastné náklady odstráni vady zistené v záručnej dobe.

9.7

V prípade oprávnenej reklamácie
ktorú bola odstraňovaná vada.

sa bezplatný záručný servis predlžuje o dobu, po

9.9

Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, zaväzuje sa dodávateľ
dodať náhradný predmet plnenia zodpovedajúcej
kvality, na základe zápisu
vyhotoveného a podpísaného zmluvnými stranami.

Čl. X
Zánik zmluvy a jej vypovedanie
10.1

Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená
strana okamžite písomne odstúpiť od tejto zmluvy a požadovať od povinnej strany
náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Zmluvné
strany sa dohodli za podstatné porušenie zmluvných povinností považovať porušenie
akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej
z tejto zmluvy. Úplná alebo čiastočná
zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípadoch zásahu vyššej moci
a rozhodnutia orgánu štátnej správy SR.

10.2

Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis maior, ktorých
dôsledkom je nemožnosť plnenia niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre
okamžité odstúpenie od zmluvy.

10.3 Odstúpením od zmluvy zostávajú zachované ustanovenia upravujúce zmluvnú pokutu.
10.4 Túto zmluvu je možné predčasne zrušiť:
- dohodou zmluvných strán,
- písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu s
výpovednou lehotou tri mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho
mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Čl. xl
Záverečné ustanovenia
11.1

Vzťahy neupravené
zákonníka.

touto

zmluvou

sa

upravujú

ustanoveniami

11.2

Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia
byť podpísané zmluvnými stranami.

11.3

Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy,
v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali
slobodne a že nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.

11.4

Dodávateľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o každej
predmetu zmluvy vrátane určenia ceny a dodacích podmienok.

11.5

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy
rokovaním o možnej dohode. Vzťahy neupravené touto zmluvou
ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej

zmene

Obchodného

týkajúcej

sa

sa budú riešiť
sa spravujú
a súvisiacimi
republiky.

11.6

Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť
originálu. Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a dodávateľ jedno vyhotovenie.

11.7

Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu
vrátane dodatkov na webovom sídle objednávateľa.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, a to s prihliadnutím na ČL. II bod 2.7
Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva
a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia
tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení)
zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od
tejto zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné
oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
Akékoľvek
ustanovenie
tejto zmluvy, ktoré je neplatné, nezákonné
alebo
nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto
neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez
akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú
nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a čo
najlepšie zodpovedá jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto
zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe
okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť
existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto
vyhlásenia.
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane
akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú
v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej
strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto
podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia
nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe slobodnej vôle, táto
zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, túto zmluvu si
riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1- Špecifikácia ceny

11.8
11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

Obec Malá Mača dňa ...
Za objednávateľa:
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Marián Ondrejíček
konateľ spoločnosti
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