ZMLUVA O DIELO
číslo: 03/2016
Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

JD ROZHLASY SK s. r. o.
Jašíkova 178
023 54 Turzovka
IČO: 44528035
IČ DPH:SK2022726783
DIČ: 2022726783
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú.: 7783355001/5600
IBAN SK9056000000007783355001
Zastúpený pre konanie vo veciach zmluvných a
technických: Miloš Drápala, konateľ, mobil
+421 917 429 005

Obec Pochabany
Pochabany 24
956 38 Šišov
IČO: 00800031
IČ DPH:
DIČ: 2021054508
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Č.ú.: 0151849001/5600
IBAN SK77 5600 0000 0001 5184 9001
Zastúpený pre konanie vo veciach zmluvných a
technických: Mária Štrabáková, starostka obce

Preambula
Objednávateľ a poskytovateľ/dodávateľ uzatvárajú túto zmluvu v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Slovenskej republiky č. 513/91 Z.z. v platnom znení a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. I.
Predmet zmluvy
(1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dodanie a montáž bezdrôtového obecného
rozhlasu (ďalej len „dielo“) pre Objednávateľa – podľa Rozpisu položiek, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy
(2) Objednávateľ zaplatí celkovú cenu upravenú v Čl. II. tejto zmluvy za zhotoviteľom riadne vykonané
dielo.
Čl. II.
Cena za dielo
(1) Celková cena stanovená dohodou medzi objednávateľom a zhotoviteľom v zmysle zákona č.18/1996
Z.z. v znení neskorších predpisov, je vo výške 6594,00 € vrátane DPH.
(2) V celkovej cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa spojené s jeho realizáciou.
Čl. III.
Termín plnenia
(1) Zhotoviteľ zaháji práce do 17.10.2016.
(2) Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo najneskôr do 30.11.2016.
(3) V prípade, že zhotoviteľ riadne ukončí dielo a bude pripravený odovzdať vyhotovené dielo pred dňom
stanoveným v bode 2., je objednávateľ takto vyhotovené dielo povinný prevziať.
(4) Po zhotovení diela a pred jeho prevzatím vykonajú objednávateľ a zhotoviteľ skúšku funkčnosti diela.
Dielo sa považuje za zhotovené a prevzaté uskutočnením tejto skúšky a podpísaním preberacieho protokolu
oboma zmluvnými stranami, kde bude vyznačené vykonanie skúšky diela.

(5) Pri odovzdaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje odovzdať objednávateľovi všetky dokumenty a listiny
potrebné k správnemu užívaniu diela (napr. návod na používanie, užívateľská príručka a iné).

Čl. IV.
Fakturácia a platobné podmienky
(1) Po odovzdaní diela zhotoviteľ vystaví faktúru s lehotou splatnosti do 14 dní. Faktúra musí obsahovať
náležitosti obvyklé v obchodnom styku podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov.
Čl. V.
Sankcie
(1) V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry za vyhotovené predmetné dielo je tento
povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky vo výške 1 % z celkovej ceny za každý deň omeškania.
(2) V prípade oneskoreného dodania diela je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu
vo výške 1 % z ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká záväzok zhotoviteľa
riadne zhotoviť dielo
Čl. VI.
Záručná doba a servis
(1) Zhotoviteľ poskytuje záruku 24 mesiacov na rozhlasovú techniku a 60 mesiacov na reproduktory.
(2) Objednávateľ je povinný oznámiť vady na diele bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí.
(3) Záručný ako i pozáručný servis zabezpečí zhotoviteľ do 72 hodín po oznámení chyby objednávateľom.
(4) Počas doby uvedenej v bode 1. tohto článku je každé odstránenie chyby (oprava komponentu alebo jeho
výmena) na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bezplatné okrem prípadu, keď chyba na diele, ktorá sa
vyskytla, spočívajúca v poškodení alebo znefunkčnení diela bola spôsobená neodborným zásahom pracovníkov
objednávateľa pri obsluhe predmetného diela.
(5) Špecifikácie závažných nedostatkov:
Závažnými technickými nedostatkami sa rozumie :
a) nefunkčný vonkajší prijímač – nereprodukuje hovorené slovo ani hudbu
b) nefunkčné reproduktory
c) reprodukcia hovoreného slova a hudby je nezrozumiteľná vplyvom vysokej hladiny akustického šumu alebo
iného rušenia
d) vysielač je mimo prevádzky.
Za závažné technické nedostatky sa nepovažuje :
a) reprodukcia hovoreného slova a hudby je mierne ovplyvnená šumom.
(Jedná sa hlavne o miestne ojedinelé zmeny prenosových podmienok, ktoré sú v pásme 450 MHz, ktoré je
pridelené pre prevádzkovanie bezdrôtových rozhlasov na Slovensku, pomerne časté a sú spôsobené hlavne
zmenami počasia. Tieto vplyvy nejde teda posudzovať ako nefunkčnosť systému bezdrôtového rozhlasu, ale ako
vonkajšie vplyvy, ktoré sú v tomto pridelenom pásme obvyklé).

Čl. VII.
Práva a povinnosti zmluvných strán
(1) Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú navzájom sa informovať v priebehu vykonávania diela
o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jeho riadne ukončenie, najmä o všetkých prekážkach brániacich
vykonaniu diela a o uskutočňovaní opatrení na ich odstránenie.
(2) Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné predpisy,
technické normy, pokyny bezpečnosti práce, pokyny objednávateľa a všetky ustanovenia tejto zmluvy.
(3) Vzťahy a povinnosti v tejto zmluve výslovne uvedené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.
513/1991 Zb. a s ním súvisiacimi predpismi.

(4) Objednávateľ zabezpečí zamestnancom zhotoviteľa možnosť vstupu na pracovisko počas pracovných
dní, v sobotu, v nedeľu aj počas sviatkov, nepretržite, počas celej doby uskutočňovania diela.
(5) Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi priestor na uloženie elektroinštalačného materiálu, ktorý bude
mať zhotoviteľ možnosť priebežne používať.
(6) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že navrhované riešenie bude dostatočné na pokrytie zvuku celej obce. V prípade
ak nebude obec pokrytá dostatočnou hlasitosťou v rámci celej obce, doplní zhotoviteľ reproduktory tak, že
celková suma sa týmto nenavýši.
(7) Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť zhotovením diela tretiu osobu.
(8) Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať obchodné tajomstvo druhého zmluvného partnera voči tretím
osobám a mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s vykonávaním činnosti
podľa tejto zmluvy, a to aj vo vzťahu k obchodným partnerom druhej zmluvnej strany, tak aby nedošlo
k poškodeniu alebo ohrozeniu záujmov druhej zmluvnej strany a jej dobrého mena po dobu účinnosti tejto
zmluvy, aj po jej skončení.

Čl. VIII.
Odstúpenie od zmluvy
(1) Ak niektorá zo zmluvných strán poruší podstatným spôsobom svoje povinnosti vyplývajúce z tejto
zmluvy o dielo, má druhá zmluvná strana právo od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka
nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.
(2) V prípade, že dielo nie je zhotoviteľom zhotovené ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej
objednávateľom po tom, čo sa zhotoviteľ dostal do omeškania s jeho dodaním, má objednávateľ právo od
zmluvy odstúpiť. Článok V. bod 3 tým nie je dotknutý.

Čl. IX.
Odovzdanie a prevzatie diela
(1) Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo v stanovenom termíne, pokiaľ zistí pri preberaní chybu na
diele.
(2) Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku podľa možnosti, čo
najskôr po odovzdaní predmetu diela.
(3) Zhotoviteľ sa zaväzuje zaškoliť obsluhu, pracovníkov objednávateľa, pri inštalácii diela, najneskôr však
do času, keď vyhotovené dielo bude zhotoviteľom odovzdané objednávateľovi.
(4) Zaškolení pracovníci objednávateľa sú oprávnení len na obsluhu predmetného diela. Obsluhou diela sa
myslí užívanie diela obvyklým spôsobom a vykonávanie drobnej údržby.

Čl. X.
Doručovanie
(1) Ak v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti, požiadavky, návrhy, súhlas,
nesúhlas, schválenie, odmietnutie schválenia, výpovede alebo akákoľvek iná komunikácia predpokladaná,
vyžadovaná alebo povolená touto zmluvou musí mať písomnú formu a musí byť doručená zmluvnej strane
poštou, expresnou kuriérnou službou, elektronickou poštou alebo faxom na kontaktné údaje zmluvnej strany
uvedené v záhlaví tejto zmluvy, prípadne odovzdaná osobne a bude považovaná za doručenú v deň doručenia
zásielky, resp. v deň odmietnutia prevzatia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne alebo expresnou
kuriérnou službou. Písomnosť sa považuje za doručenú aj dňom, kedy sa vrátila odosielajúcej zmluvnej strane
ako nedoručená.
(2) Výpoveď zmluvy, odstúpenie od zmluvy a zmena zmluvy, môžu byť doručované len poštou, osobne
alebo expresnou kuriérnou službou.
Čl. XI.
Vyhlásenia zmluvných strán
(1) Každá zmluvná strana vyhlasuje, že:

a) má riadne oprávnenie vykonávať činnosti, ktoré vykonáva v rozsahu predmetu jej činnosti tak, ako sú
zapísané v príslušnom registri a že bude mať takéto oprávnenie po celú dobu platnosti tejto zmluvy.
b) získala všetky súhlasy, schválenia, povolenia, licencie alebo rozhodnutia a podnikla všetky kroky potrebné
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, podľa svojich interných predpisov
a dokumentov, ako aj akýchkoľvek iných dokumentov, ktorými je viazaná, na to, aby platne uzavrela túto
zmluvu a každý s ňou súvisiaci dokument a aby plnila všetky povinnosti a záväzky na základe tejto zmluvy.
Čl. XII.
Záverečné ustanovenia
(1) Vlastnícke právo k predmetu diela patrí zhotoviteľovi a to až do úplného zaplatenia celkovej ceny za
predmetné dielo objednávateľom.
(2) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom
rovnopise.
(3) Všetky prílohy k tejto zmluve sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
(4) Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, nakoľko ide
v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka o povinne zverejňovanú zmluvu, zmluva sa stáva účinnou dňom
nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle obce.
(5) Prípadné zmeny tejto zmluvy o dielo alebo dodatky k nej môžu zmluvné strany po vzájomnej dohode
vykonať len v písomnej forme.
(6) V prípade, ak sa niektoré z ustanovení zmluvy stane, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
Slovenskej republiky neplatné alebo nevymožiteľné, platnosť alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy
zostáva nedotknutá a zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne začať rokovať v dobrej viere a dohodnúť sa na
nahradení takéhoto ustanovenia novým ustanovením, ktoré bude mať účinky čo najviac podobné účinkom
pôvodného ustanovenia, prihliadajúc pritom najmä na kontext a celkový právny a ekonomický účel daného
ustanovenia ako aj zmluvy.
(6) Obe zmluvné strany súhlasia s vyššie uvedeným znením tejto zmluvy, zhodne vyhlasujú, že uvedenému
zneniu zmluvy porozumeli a na dôkaz toho túto zmluvu o dielo slobodne a vážne podpisujú.

Turzovka dňa

Pochabany dňa

………………………..
zhotoviteľ

………………………..
objednávateľ

