ZMLUVA O DIELO

č. 3004/Z/13/H

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými v Čl. I.
Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY
1. Objednávateľ:

Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Krušovská 291, 955 01 Topoľčany
V zastúpení:
PhDr. Blažena Šmotláková, riaditeľka
IČO:
36102601
DIČ:
2021450596
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000311732/8180
(ďalej len objednávateľ)

2. Zhotoviteľ:
Prevádzka:
V zastúpení:
Zapísaný:
Licencia:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len zhotoviteľ)

Antes B+M s. r. o.
Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná
Tehelná ul. č. 2, 920 01 Hlohovec
Pavol Tkáč - konateľ spoločnosti
Obchodný register Os Trenčín, oddiel Sro, v. č. 762/R
Prevádzkovanie Technickej služby č PT 000155
31414079
SK 2020383904
ČSOB a.s., pobočka
0411597833/7500
Čl. II
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto Zmluvy o dielo (ďalej len zmluva) je dodávka a montáž elektronického
zabezpečovacieho systému (ďalej len EZS) na akciu „ Revitalizácia elektronického
zabezpečovacieho systému “ v objekte objednávateľa na Krušovskej ul. č. 291 v Topoľčanoch.
Súčasťou predmetu zmluvy je i zaškolenie obsluhy objednávateľa, komplexné vyskúšanie EZS,
technický zákres úplného vyhotovenia, spracovanie OP a OS systému EZS.
2. Zmluva je uzatvorená so zhotoviteľom na základe výsledku verejného obstarávania podľa zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov /zákazka s nízkou hodnotou/ a na základe predloženej cenovej špecifikácie –
rozpočtu, ktorý tvorí prílohu zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
Čl. III
ČAS A SPÔSOB PLNENIA DIELA
1.

Zhotoviteľ zrealizuje inštaláciu, montáž a oživenie technológie a zaškolenie obsluhy podľa Čl. II
zmluvy do 30 kalendárnych dní odo dňa podpisu zmluvy v súčinnosti s postupom stavebných
rekonštrukčných prác na objekte múzea.
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2.

Súčasťou splnenia záväzku u zhotoviteľa je komplexné vyskúšanie predmetu zmluvy tak,
aby bola preukázaná jeho prevádzkyschopnosť. Skúšobnú prevádzku v rozsahu 5 pracovných
dní zabezpečí zhotoviteľ na svoje náklady. Skúšobná prevádzka začína plynúť dňom
podpísania protokolu o skúšobnej prevádzke za účasti povereného pracovníka objednávateľa.

3.

Podmienkou splnenia bodu 1 Čl. III je súčinnosť oboch zmluvných strán.
Čl. IV
POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

1. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi vykonať práce priamo súvisiace s dodávkou v mieste
inštalácie na základe požiadavky aj v mimopracovnej dobe.
2.

Objednávateľ zabezpečí účasť svojho pracovníka pri preberaní a uvádzaní zariadenia do
prevádzky, ktorý ho skontroluje a jeho funkčnosť potvrdí v odovzdávajúcom protokole.
Čl. V
POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky prípadné zásahy do objektu a zariadení spôsobené pri realizácii
diela uviesť do pôvodného stavu.
2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť u svojich zamestnancov dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci
v súlade s ustanoveniami zákonníka práce a ďalších s ním súvisiacich právnych predpisov, vybaviť
zamestnancov ochrannými pracovnými pomôckami a zabezpečiť výkon práce tak, aby zodpovedal
príslušným technickým normám a príslušným právnym predpisom.
3. Zhotoviteľ včas, minimálne však tri pracovné dni vopred, oznámi objednávateľovi termín
komplexného vyskúšania a odovzdania predmetu zmluvy.
4. Zhotoviteľ zabezpečí zaškolenie určených pracovníkov objednávateľa na obsluhu zariadenia
v termíne ukončenia komplexného vyskúšania a prevzatia predmetu zmluvy.
Čl. VI
CENA
1.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa Čl. II zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z z. o cenách a je doložená cenovým rozpočtom,
ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve.

2.

Cena za zhotovenie celého diela podľa Čl. III je nasledovná:
cena bez DPH ............................................... 1 660,33 €
DPH 20% ..................... ................................ 332,07 €
celková cena spolu s DPH............................. 1 992,40 €
slovom: tisícdeväťstodeväťdesiatdva EUR štyridsať centov.
Táto cena je konečná a nemenná.

3.

K zmene ceny uvedenej v bode 2 Čl. VI zmluvy môže prísť jedine v prípade zmeny štátom
stanovených poplatkov (zmena colných sadzieb, zmena DPH a pod.) alebo požiadavky
objednávateľa na rozšírenie systému.

2

Čl. VII
SPÔSOB A LEHOTA ÚHRADY
1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady dohodnutej ceny podľa Čl. VI platbou proti
dokumentu, ktorým v tomto prípade je faktúra zhotoviteľa.
2. Faktúru zhotoviteľ vystaví na základe vzájomne odsúhlasených súpisov vykonaných prác
a dodávok potvrdených oboma zmluvnými stranami a po protokolárnom odovzdaní diela.
3.

Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z.z.
Čl. VIII
ZMLUVNÉ POKUTY
1.

Pri omeškaní zhotoviteľa s plnením záväzku zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu
vo výške 0,05 % z ceny nedodaných prác za každý deň omeškania, ktorá bude odpočítaná
z faktúry.

2. V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi
úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. Uplatnenie
zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo
dňa uplatnenia.
Čl. IX
ZÁRUČNÁ DOBA
1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku 24 mesiacov, ktorá plynie od termínu protokolárneho
odovzdania diela do užívania. Vzťahuje sa na materiálovú zložku a na kvalitu prevedenia prác pri
odbornej obsluhe objednávateľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade vzniku vady na predmete dodávky uskutoční servisný zásah
do 24 hodín od jej telefonického nahlásenia v priebehu 24-mesačnej záručnej doby bezplatne.
3. V prípade zásahu do zariadenia nepovolanou osobou nárok na záručnú opravu zhotoviteľ
objednávateľovi neposkytuje. V takomto prípade a v prípade živelnej pohromy bude oprava
a výmena vadných dielov realizovaná za úplatu.
Čl. X
USTANOVENIA O UTAJOVANÍ ÚDAJOV
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje utajovať údaje:
a/ o bezpečnostnom systéme, ktorý je predmetom zmluvy,
b/ o prevádzkových a priestorových pomeroch u objednávateľa, ktoré sa v súvislosti
s realizáciou predmetu zmluvy dozvie.
2. Objednávateľ sa zaväzuje utajovať všetky údaje týkajúce sa technickej stránky realizovaného
bezpečnostného systému.
3. Povinnosti vyplývajúce z bodov 1 a 2 Čl. X budú zmluvné strany dodržiavať bez časového
obmedzenia.
4. Výnimku z povinnosti utajovať údaje v zmysle bodov 1 a 2 Čl. X majú zmluvné strany len
na základe požiadavky orgánu činného v trestnom konaní pred začatím trestného stíhania.
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Čl. XI
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami, na ktorých sa obe strany dohodnú.
2. Ak dôjde k zrušeniu zmluvy odstúpením zo strany objednávateľa, má zhotoviteľ právo na
úhradu už zakúpeného materiálu, réžie a skutočne vykonaných prác.
3. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a v ostatných veciach v zmluve priamo
neuvedených sa riadia Obchodným zákonníkom.
4. Zariadenie zostáva majetkom firmy Antes B+M s.r.o. do úplného finančného vyrovnania.
Zhotoviteľ si vyhradzuje právo technického zablokovania zariadenia v prípade nesplnenia
Čl. VII bodu 3 o viac ako 30 dní.
5. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, dva pre objednávateľa a jeden pre
zhotoviteľa.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia zmluvy na webovej stránke objednávateľa.

V Topoľčanoch dňa 30. 08. 2013

V Topoľčanoch dňa 30. 08. 2013

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.........................................
Pavol Tkáč, konateľ

................................................................
PhDr. Blažena Šmotláková, riaditeľka
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