Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov
1. Zmluvné strany
1.1
Zhotoviteľ:
Miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Registrácia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT(BIC) kód:
Telefón:
(ďalej len zhotoviteľ)
1.2
Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT(BIC) kód:
(ďalej len objednávateľ)

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

Michal Sahul
Trenčianska cesta 646/24, 957 01 Bánovce nad Bebravou
41936248
1075614947
Michal Sahul
Živnostenský register Okresného úradu Bánovce n. B., číslo: 310-5810
UNICREDITBANK

+421 905 289 652

Mesto Bánovce nad Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
00 310 182
2021053320
PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná, primátorka mesta
VÚB, a.s., pobočka Bánovce nad Bebravou

SUBASKBX

2. Predmet zmluvy
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe ním vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná
objednávateľom ako najvýhodnejšia v rámci verejného obstarávania na predmet zákazky „Vidieť
a byť videný VI. etapa“ v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa
vykoná dodávku a montáž kamerového systému. Cenová ponuka je súčasťou zmluvy a tvorí
Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje, že práce dokončené v požadovanej kvalite, v zmysle technických
parametrov montovaných zariadení v súlade s druhom a množstvom zariadení, uvádzaných
v ponuke zhotoviteľa prevezme, zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne
zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.
3. Čas plnenia
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1 tejto zmluvy
v termíne:
3.1.1
Začiatok montáže: 11.11.2019,
3.1.2
Ukončenie montáže: 16.12.2019.
Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa
dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia
nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom
termíne.
Dielo sa považuje za ukončené dňom ukončenia preberacieho konania podpísaním preberacieho
protokolu zo strany oboch zmluvných strán.

4.1

4.2
4.3

5.1

5.2
5.3

6.1
6.2

6.3
6.4
6.5

7.1

7.2

7.3

8.1
8.2
8.3

8.4

4. Miesto plnenia
Realizácia sa uskutočňuje na mieste určenom podľa výzvy objednávateľa, a to:
4.1.1
Nám. Ľ. Štúra č. 3/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou – PCO,
4.1.2
Ulica K nemocnici, BD č. 33, 957 01 Bánovce nad Bebravou,
4.1.3
Ulica J. Matušku, BD č. 766, 957 01 Bánovce nad Bebravou.
Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia.
Miesto plnenia je v katastri Mesta Bánovce nad Bebravou, katastrálne územie Bánovce nad
Bebravou.
5. Cena a platobné podmienky
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – montáž kamerového systému je spracovaná
v súlade so zák. č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení noviel:
5.1.1 Cena predmetu diela bez DPH:
17 994,36 €.
5.1.2 DPH 20 %:
3 598,87 €.
5.1.3 Cena spolu s DPH:
21 593,23 €.
Po splnení predmetu zmluvy zhotoviteľ vystaví faktúru vo výške podľa bodu 5.1.3 tejto zmluvy.
Faktúra je splatná do 14 od jej doručenia objednávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať
cenu diela až po jeho úplnom dokončení a odovzdaní objednávateľovi formou preberacieho
konania. Podpísaný preberací protokol zo strany oboch zmluvných strán bude neoddeliteľnou
súčasťou faktúry a bude zo strany zhotoviteľa zaslaný objednávateľovi spolu s faktúrou.
6. Zodpovednosť za vady, záruka
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a príslušných technických
noriem.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady
vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho
povinnosti.
Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
Záručná doba sa predlžuje o dni, počas ktorých sa vykonáva záručná oprava.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie (vady diela) bez zbytočného
odkladu, najneskôr však v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
Záruka sa nevzťahuje na živel, neodborný zásah, zásah bleskom, oheň, úmyselné poškodenie
a krádež diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
7. Zmluvné pokuty
Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku; alebo jeho časti, je povinný
zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň
omeškania.
Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi
pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň omeškania. Tým nie je
dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela
s DPH za každý deň prekročenia lehoty stanovenej v ods.6.4 zmluvy. Tým nie je dotknutý nárok
objednávateľa na náhradu škody.
8. Záverečné ustanovenia
Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia
a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
Podpisom tejto Zmluvy strácajú platnosť všetky prechádzajúce písomné alebo ústne
dojednania medzi Zmluvnými stranami, vzťahujúce sa k predmetu zmluvy.
Zmluvu je možné meniť len písomnou formou. Každá zmena zmluvy je dodatkom k zmluve
výsledne označená ako „Dodatok k zmluve č. ...“. K platnosti dodatkov k tejto zmluve je nutná
dohoda oboch Zmluvných strán o celom obsahu dodatku.
Ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto
Zmluvy, je povinná táto zmluvná strana to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej
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Prílohy:

zmluvnej strane a vyvolať jednania zástupcov oprávnených k podpisu Zmluvy.
Zmluvné strany prehlasujú, že sú oboznámené s obsahom tejto zmluvy pred jej podpísaním, jej
obsahu porozumeli a súhlasia s ním v celom rozsahu. Zároveň sa zaväzujú ustanovenia tejto
zmluvy dobrovoľne plniť. Súčasne prehlasujú, že sú oprávnení s predmetom tejto zmluvy
nakladať, že táto zmluva je uzatvorená po vzájomnej dohode, slobodne a vážne, zrozumiteľne
a určito, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán,
a taktiež nie v omyle, a že zmluvná voľnosť zmluvných strán nie je obmedzená.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 47a, ods. 1 Občianskeho
zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5a zákona
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Práva a povinnosti v tejto Zmluve výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka. Prípadné spory sa budú riešiť najprv mimosúdnou dohodou
Zmluvných strán, v opačnom prípade na miestne príslušnom súde.

Príloha č. 1 – Cenová ponuka

V Bánovciach nad Bebravou dňa 07.11.2019

Za zhotoviteľa

Za objednávateľa

.............................................
Michal Sahul
živnostník

...............................................
PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná
primátorka mesta

