ZMLUVA O DIELO č. TM - 8/2014
uzavretá 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
1.1 Objednávateľ:
Tribečské múzeum v Topolčanoch
Sídlo:
Krušovská ul. 291, 955 01 Topoľčany
V zastúpení:
PhDr. Blažena Šmotláková, riaditeľka
IČO:
36102601
IČ DPH:
2021450596
Bank. spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
SK5281800000007000311732
(ďalej len objednávateľ)
1.2 Zhotoviteľ:
ANTES GM, spol. s. r. o.
Sídlo:
Jilemnického 25, 911 01 Trenčín
Oprávnení zástupcovia:
vo veciach zmluvných: Peter MAREK, riaditeľ a konateľ spoločnosti
vo veciach realizačných: Ing. Marek Marčok, výrobno-technický riaditeľ
Miloš Pagáč – vedúci servisu
IČO:
36 294 781
IČ DPH:
SK 2020174068
Bank. spojenie:
Tatra banka a. s., pobočka Trenčín
Číslo účtu:
SK4711000000002629271958
Zapísaný:
OR Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 10156/R
(ďalej len zhotoviteľ)
Čl. II
Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto Zmluvy o dielo (ďalej len zmluva) je záväzok zhotoviteľa vykonať za podmienok
stanovených touto zmluvou nasledujúce dielo: „Revitalizácia Elektrickej požiarnej signalizácie
(EPS) – ochrana zbierkových predmetov a majetku v správe Tribečského múzea v
Topoľčanoch“ (ďalej len dielo).
2.2 Vyššie uvedené dielo musí byť zhotovené v súlade s technickými normami platnými v Slovenskej
republike a podľa požiadaviek tejto zmluvy ako aj pokynov objednávateľa.
2.3 Zmluva so zhotoviteľom je uzatvorená 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 podľa § 9 ods. 9 citovaného zákona/ a cenovej ponuky zo dňa 7. 5. 2014, ktorá
tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
Čl. III
Rozsah diela
3.1 Rozsah diela je stanovený na základe záväzných podkladov – cenovej ponuky: v tom
dodávka a montáž EPS, oživenie systému a jeho uvedenie do trvalej prevádzky, zaškolenie obsluhy
systému EPS.
3.2 Súčasťou plnenia zhotoviteľa sú ďalej nasledujúce písomnosti, ktoré sa stanú neoddeliteľnou
súčasťou Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela :
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-

projekt skutočného vyhotovenia EPS,
východisková revízia,
vystavenie a zaistenie prehlásenia o zhode, atestoch, certifikátov a osvedčení o akosti
(vydaných príslušnou Štátnou skúšobňou SR, hygienikom SR, atď.) k dodaným materiálom,
výrobkom a zariadeniam i k jednotlivým komponentom použitým pri realizácii diela podľa
tejto zmluvy (vrátane zabudovaných), ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi súčasne
s odovzdaním diela.

3.3 Dokumentáciu skutočného prevedenia diela vypracuje zhotoviteľ ako súčasť dodávky diela a bude
odovzdaná objednávateľovi 2 x v grafickej (tlačenej) podobe a 1 x v digitálnej forme (CD). Pri
výkresoch obsahujúcich zmenu oproti projektu pre realizáciu diela bude priložený doklad z ktorého
bude vyplývať prejednanie zmeny so zodpovednou osobou objednávateľa a jej súhlasné stanovisko.
Čl. IV
Termín plnenia
4.1 Podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný celé dielo vrátane záverečných skúšok a zaškolenia
kompletne dokončiť najneskôr v termíne do 30. júna 2014.
4.2 Dielo sa považuje za splnené jeho riadnym a včasným ukončením a odovzdaním zhotoviteľom a
prevzatím objednávateľom, a to formou písomného preberacieho protokolu. Objednávateľ prevezme
dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia a
nesťažujú užívanie diela a neznižujú jeho hodnotu. V protokole o odovzdaní diela objednávateľ
uvedie vady a nedorobky a stanoví lehotu pre ich odstránenie. Ak objednávateľ odmietne prevziať
prevziať dielo, oznámi túto skutočnosť zhotoviteľovi spolu s dôvodmi, pre ktoré dielo neprevzal.
Pokiaľ objednávateľ prevezme dielo s vadou, nezbavuje táto skutočnosť zhotoviteľa povinnosti
vadu odstrániť. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto vady riadne a včas, t. j. v obvyklej lehote,
oznámenej objednávateľom. V opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť nedorobky
a vady sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa.
4.3 V prípade, že zhotoviteľ bude v meškaní s odstraňovaním včas zistených vád alebo nedorobkov
diela či vytknutých vád zo záruky, je objednávateľ oprávnený po predchádzajúcom písomnom
upozornení a stanovení náhradnej lehoty k plneniu nechať príslušnú časť diela zhotoviť iným
subjektom na úplné náklady zhotoviteľa.
4.4 Vadou diela je odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve, jej
prílohe a v realizačnom projekte.
Čl. V
Cena diela a platobné podmienky
5.1

Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky materiálov potrebných pre realizáciu celého diela,
vrátane odstránenia všetkých vád a nedorobkov, za dohodnutú zmluvnú cenu podľa ponuky zo
dňa 07.05.2014 ako cenu pevnú v sume:
Cena bez DPH ......................................... 6 140,00 €
DPH 20% ...... .......................................... 1 228,00 €
Celková cena s DPH ...............................7 368,00 €
/slovom: sedemtisíctristošesťdesiatosem EUR nula centov/
Táto cena je konečná a nemenná.
Prípadné dodatočne zistené dielčie chyby, prípadne omyly v kalkulácii ceny diela nezakladajú
zhotoviteľovi právo na zmenu dohodnutej pevnej zmluvnej ceny.
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5.2

Cena diela bude zaplatená na základe faktúry vystavenej a doručenej na adresu objednávateľa po
protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podľa Čl. II ods. 2.1. povereným
zástupcom objednávateľa.

5.3

Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z.
v platnom znení.

5.4

V prípade, že faktúra bude vykazovať formálne nedostatky alebo že nevznikne nárok na ich
úhradu z dôvodu, že zhotoviteľ nesplnil všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, je
objednávateľ oprávnený do 5 pracovných dní odo dňa doručenia faktúry vrátiť faktúru
zhotoviteľovi s písomným oznámením nedostatkov.

5.5

Splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi a preverenia jej správnosti.

5.6

Uhradením faktúry sa pre účely tejto zmluvy rozumie odpísanie príslušnej čiastky z účtu
objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
Čl. VI
Zmluvné pokuty

6.1

Ak zhotoviteľ nedodrží termín kompletného zhotovenia diela uvedený v Čl. 4 ods. 4.1 tejto zmluvy
je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej
zmluvnej ceny diela bez DPH za každý i začatý kalendárny deň omeškania, pričom celková výška
zmluvnej pokuty môže byť maximálne do výšky 10% z hodnoty diela.

6.2

Objednávateľ je oprávnený akúkoľvek zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy po vzájomnej písomnej
dohode zmluvných strán započítať proti akejkoľvek pohľadávke zhotoviteľa voči objednávateľovi.

6.3

Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa
na náhradu preukázateľnej škody neodstránenia vád a nedorobkov včas, a to i v rozsahu, v ktorom
táto škoda prevyšuje zmluvnú pokutu.

6.4

Pokiaľ objednávateľ neuhradí včas platbu z vystavenej faktúry, zaplatí úrok z omeškania vo výške
0,05% z dlžnej čiastky za každý i začatý kalendárny deň omeškania s platbou.

6.5

Za omeškané odstraňovanie prípadných vád a nedorobkov, ktoré nebránia užívaniu diela, po
vzájomne odsúhlasenom termíne má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa a zhotoviteľ má
povinnosť zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 165,96 EUR za každý kalendárny deň
omeškania po dohodnutom termíne.

6.6

V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením je objednávateľ oprávnený po poskytnutí primeranej
náhradnej lehoty časť diela, alebo opravu či odstránenie vád či nedorobkov diela vykonať sám
alebo treťou osobou na kompletné náklady zhotoviteľa.
Čl. VII
Záruky a zodpovednosť za vady diela

7.1

Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku na celé dielo po dobu 24 mesiacov od dátumu
uvedenia systému EPS do trvalej prevádzky. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania
a prevzatia diela povereným zástupcom objednávateľa.

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje a zaručuje, že po celú záručnú dobu bude mať dielo vlastnosti určené touto
zmluvou a technickými normami, s prihliadnutím k bežnému opotrebeniu.
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7.3 Vo veciach doby záručnej doby, jej plynutia a obnovenia doby záručnej doby, vo veciach reklamácií
a v spôsobe vybavovania reklamácií platia v celom rozsahu ustanovenia obchodného zákonníku a
ďalších právnych predpisov a technických noriem platných na území SR, ak to nie je dohodnuté
v tejto zmluve inak.
7.4 Každá vada zo záruky zistená objednávateľom musí byť bezodkladne písomne poštou, faxom
alebo e-mailom vytknutá zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po notifikácii vady
objednávateľom, najneskôr však do 2 pracovných dní po notifikácií vady, vykonať šetrenie ohľadne
vady a informovať objednávateľa o charaktere vady, jej rozsahu, príčinách a navrhnutom spôsobe
odstránenia. Platí však, že vada zo záruky musí byť odstránená najneskôr do 5 pracovných dní po
po dni notifikácie vady, v prípade vád vyžadujúcich reklamáciu zariadenia u subdodávateľa do 30
dní po notifikácii.
7.5 V prípade záručnej opravy sa doba poskytovanej záruky predlžuje o dobu vybavenia reklamácie. V
prípade opravy výmenou vadného zabudovaného zariadenia, na ktoré je poskytovaná záruka
minimálne 24 mesiacov poskytne zhotoviteľ objednávateľovi na toto zariadenie ďalšiu záruku, a to
v rovnakej dĺžke, tzn. minimálne 24 mesiacov. Táto ďalšia záruka bude zhotoviteľom poskytnutá
odo dňa, kedy objednávateľ vymenenú časť diela prevezme.
7.6

Pri nedodržaní termínov pre odstraňovanie prípadných vád a nedorobkov vytknutých zo záruky
podľa Čl. VI ods. 6.5 a 6.6 tejto zmluvy má objednávateľ právo vyúčtovať zhotoviteľovi a
zhotoviteľ má povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu 100,- EUR za každý kalendárny deň omeškania
a zároveň si objednávateľ vyhradzuje právo nechať tieto vady a nedorobky odstrániť treťou stranou
na kompletné náklady zhotoviteľa. Záruka za dielo zostává nedotknutá.
Čl. VIII
Podmienky zhotovenia diela

8.1

Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil s miestom realizácie diela, že je mu známy rozsah prác a
výkonov požadovaných touto zmluvou a že sú mu známe všetky podstatné okolnosti pre riadne a
včasné vykonanie diela v zmluvne dohodnutom termíne.

8.2

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi súčinnosť pri plnení diela a umožní prístup zamestnancov
zhotoviteľa do priestorov realizácie predmetu diela podľa tejto zmluvy, vo vopred vzájomne
dohodnutých termínoch.

8.3

Ku zhotoveniu diela alebo jeho jednotlivých častí môže zhotoviteľ použiť i tretie osoby, tzv.
subdodávateľov. Pri zhotovovaní diela alebo časti diela subdodávateľom má zhotoviteľ
zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. Plnenie subdodávateľmi sú považované za plnenie
zhotoviteľa.

8.4

Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky prípadné zásahy do objektu a zariadení spôsobené pri realizácii diela
uviesť do pôvodného stavu.

8.5

Pred odovzdaním diela je zhotoviteľ povinný zaškoliť zástupcov budúceho užívateľa diela na
používanie a funkciu všetkých technických zariadení. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi
protokol o zaškolení.

8.6

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 normám o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
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Čl. IX
Odovzdanie a prevzatie diela
9.1

Zhotoviteľ dielo dokončí a vyzve objednávateľa včas, minimálne dva pracovné dni vopred k jeho
prevzatiu. Najmenej 3 pracovné dní pred určeným termínom odovzdania diela odovzdá zhotoviteľ
objednávateľovi všetku dokumentáciu, vrátane všetkých revízií, kontrolných správ a dokumentáciu
skutočného vyhotovenia diela. Pokiaľ zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené podklady v uvedenom
termíne neprevezme objednávateľ dielo aj so všetkými následkami vyplývajúcimi z tejto zmluvy.

9.2 O odovzdaní a prevzatí bude spísaný Protokol o odovzdaní diela podpísaný oboma zmluvnými
stranami. V protokole budú podrobne popísané prípadné vady a nedorobky nebrániace riadnemu
užívaniu diel a budú uvedené záväzné termíny pre ich odstránenie, ktoré nebudú dlhšie ako 30
dní. Neoddeliteľnou súčasťou a prílohou odovzdávacieho protokolu budú všetky doklady potrebné
pre kolaudáciu diela v 3 vyhotoveniach okrem tých, ktoré je povinný predložiť objednávateľ .
9.3 Odovzdaním diela platnosť a účinnosť tejto zmluvy nekončí a zhotoviteľ nesie ďalej za prípadné
vady diela po dobu záruky zodpovednosť podľa platných právnych predpisov a ustanovení tejto
zmluvy.
Čl. X
Záverečné ustanovenia
10.1

Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať iba písomnou formou po
vzájomnej dohode, potvrdenou podpisom oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.

10.2

Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a v ostatných veciach v zmluve priamo neuvedených sa
riadia Obchodným zákonníkom v platnom znení.

10.3 Všetky z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vzniknuté spory budú obaja zmluvní partneri riešiť
predovšetkým cestou vzájomného dorozumenia. Zmluvné strany si zjednávajú pre prípad súdneho
sporu miestu príslušnosť súdu v Bratislave.
10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje utajovať všetky údaje o prevádzkových a priestorových pomeroch

u objednávateľa, ktoré sa v súvislosti s realizáciou diela dozvie.
10.5 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na zverejnenie obsahu zmluvy
na webovej stránke objednávateľa podľa osobitného predpisu. Tento súhlas sa udeľuje na dobu
päť rokov.
10.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, tri pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
10.7 Tato zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
10.8 Obaja účastníci potvrdzujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali a že vyjadruje ich pravú a
skutočnú vôľu.
V Topoľčanoch 23. 5. 2014
Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

…………………………………….
PhDr. Blažena Šmotláková
riaditeľka múzea

………………………………...
Peter MAREK
riaditeľ a konateľ spoločnosti
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