ZMLUVA O DIELO

č. 3/2019

podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“).

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1: Objednávateľ:
Názov:
So sídlom:
Štatutárny zástupca
IČO

:
:

Obec Pochabany
Pochabany č.24, 956 38 Pochabany
Mária Štrbáková, starostka obce
00800031

(ďalej len „objednávateľ“)
Zhotoviteľ:
Názov:
REJK-NET s.r.o.
Sídlo:
Mierová 1033, 925 52 Šoporňa
Zapísaný:
v OR vedenom OS Trnava, v odd.Sro, vl.č: 33233/T.
Licencia technickej služby: č: PT 002527
Štatutárny orgán:
konateľ Robert Javor
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvy:
Robert Javor
vo veciach technických:
Robert Javor
IČO:
47528176
DIČ:
2023943812
IČ DPH:
SK2023943812
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: IBAN:
SK26 0900 0000 0050 5009 6082
SWIFT:
Tel./Fax číslo:
0908 590 350
Mail:
rejk@rejk-net.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2.
PREDMET ZMLUVY
2.1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve
pre objednávateľa zákazku pod názvom: Vybudovanie kamerového systému v obci
Pochabany. Rozsah predmetu zmluvy v zmysle bodu č. 3 a výkazu výmer, ktorý je prílohou
tejto zmluvy o dielo.
2.2.
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončenú prácu realizovanú bez nedostatkov v zmysle
požiadavky verejného obstarávateľa v súlade s výkazom výmer prevezme, zaplatí za jej
zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.
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Čl. 3
ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY
3.1.
Projektom je:
dodanie, montáž a sfunkčnenie kamerového systému v obci Pochabany. Po realizácii
zhotoviteľ odovzdá okrem diela aj montážny projekt v tlačenej forme 2x a 1x v digitálnej
forme na CD nosiči vo formáte pdf. Objednávateľovi.

Čl. 4
MIESTO A ČAS PLNENIA
4.1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet dojednaný v
Cl.3 tejto zmluvy v termínoch : do 30 dní od účinnosti zmluvy o dielo.

rozsahu

a

obsahu

4.2.
Miestom realizácie predmetu zákazky je: Obec Pochabany.
4.3.
Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním
dokumentácie objednávateľovi. Odovzdaním dokumentácie sa rozumie jej osobné
odovzdanie s potvrdením o prevzatí bez chýb a nedorobkov diela ako komplet.

Čl. 5
CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 3 tejto zmluvy je dojednaná
dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/96 Zb. dohodou, ale hlavne
výsledkom zadávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmetné projektové práce.
5.2.
Dohodnutá cena podľa rozsahu zmluvy tejto zmluvy predstavuje sumu:
Cena celkom
DPH 20 %:

Cena celkom:

3.579,20,- € bez DPH
715,84,- €

4.295,04,- € s DPH

5.3.
Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra vystavená zhotoviteľom po
splnení predmetu tejto zmluvy. Faktúra je splatná do 14 dní od doručenia a prevzatia
faktúry.
Zhotoviteľ záväzne prehlasuje, že cena uvedená v tejto zmluve je konečná, predmet zmluvy
zabezpečí v požadovanej kvalite a v ponúknutej cene.
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5.4.
K zmene ceny môže dôjsť :
5.4.1
5.4.3

v prípade zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa
v prípade zmeny sadzby DPH a iných právnych predpisoch

5.5.
Zmluvné strany sa dohodli, že záloha poskytnutá nebude. V prípade omeškania s úhradou
faktúry môže zhotoviteľ vystaviť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 30,00,- eur z
dlžnej sumy za každý deň omeškania. V prípade omeškania s termínom ukončenia projektu
sa môže znížiť cena diela tiež o 30,00,- eur za každý deň omeškania z jednotlivých
nedodaných častí projektov.
5.6.
Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení
neskorších predpisov a číslo tejto zmluvy. Faktúry budú predkladané objednávateľovi v troch
vyhotoveniach. V prípade jej neúplnosti, alebo nesprávnosti ju objednávateľ môže
zhotoviteľovi vrátiť na opravu. Doručením opravenej faktúry začína plynúť nová lehota
splatnosti tejto faktúry.
5.7.
Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet poskytovateľa uvedený v tejto
zmluve. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty
splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu.
5.8.
Pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi nie je možné postúpiť tretej strane bez
písomného súhlasu štatutárneho orgánu objednávateľa.

Čl. 6.
ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA
6.1.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že
po dobu stanovenú /záručná doba, ktorá je 24 mesiacov/ bude mať vlastnosti dojednané
v tejto zmluve.
6.2.
Zhotoviteľ zodpovedá za všetky chyby predmetu tejto zmluvy odo dňa jeho odovzdania
objednávateľovi až do 2 rokov po odovzdaní projektu. / pokiaľ ešte STN a EN platné pri
spracovaní dokumentácie budú platiť aj v čase realizácie podľa tejto dokumentácie./
6.3.
Pre prípad chyby dokumentácie dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa
požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie chyby. Možnosť
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iného dojednania nie je vylúčená. Spracovateľ sa zaväzuje prípadné nedostatky projektu
odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom
písomne.
6.4.
Zhotoviteľ sa zaväzuje poruchy na diele odstrániť bezodkladne najneskôr do 48 hodín odo
dňa nahlásenia poruchy.
6.5.
Prípadnú reklamáciu chyby plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný
uplatniť bezodkladne po zistení chyby, v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa
uvedenému v Čl. 1 ako oprávnenému vo veciach technických.

Čl. 7
ZMENA ZÁVÄZKU
7.1.
K návrhu dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 14 dní od
odoslania dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho
podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby
ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.

Čl. 8
ZMLUVNÉ POKUTY
8.1.
Objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z odplaty dohodnutej v
bodu 7.2 tejto zmluvy, a to za každý deň omeškania realizácie zákazky spôsobeného
poskytovateľom.
8.2.
Poskytovateľ môže uplatniť nárok na úrok z omeškania podľa ustanovenia § 369, ods.1
Obchodného zákonníka v prípade omeškania objednávateľa so zaplatením odplaty za
realizáciu zákazky.
8.3.
Ak po podpise tejto zmluvy zhotoviteľ z akéhokoľvek dôvodu nezapríčineného
objednávateľom odstúpi od plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo znemožní
plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy objednávateľovi, Zhotoviteľ uhradí
objednávateľovi pokutu vo výške 500,- EUR bez DPH.

9.1.

Čl. 9
NÁHRADA ŠKODY

Zhotoviteľ zodpovedá za škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka pre prípad
meškania s dodaním predmetu zmluvy voči zmluvne dohodnutému termínu plnenia, pričom
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zmluva a zmluvne dohodnuté podmienky zostávajú v platnosti aj pri uplatnenej náhrade
škody zo strany objednávateľa.
9.2.
Zhotoviteľ na základe žiadosti Objednávateľa bezodkladne a na vlastné náklady napraví
všetky nedostatky a chyby v predmete realizácie zákazky v prípade, že Zhotoviteľ alebo jeho
odborníci si neplnia riadne svoje zmluvné záväzky.

Čl. 10
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
10.1.
Na riešenie sporov zmluvných strán sú určené príslušné súdy Slovenskej republiky.

10.2.
Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané dielo.
10.3.
Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
10.4.
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ mešká so splnením
zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie
dodatočne stanovená lehota na plnenie.
10.5.
Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely
vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie
tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ
túto dokumentáciu na iné účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa,
má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohoto ďalšieho
využitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má právo tiež na náhradu
škody.
10.6.
Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými
štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

dodatkami

podpísanými

10.7.
Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa
riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho
zákonníka.
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10.8.
Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ po jej podpísaní obdrží
jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
10.9.
Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 –

Rozpočet

10.10.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných
strán. Účinnosť nadobudne s prihliadnutím na zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 47a ods. 1 zák. č.
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, dňom nasledujúcim po dni jej uverejnenia na webovom
sídle objednávateľa.

V Pochabanoch, dňa 20.6.2019

Objednávateľ :

.............................................
Obec Pochabany
Starostka obce : Mária Štrbaková

V Seredi , dňa 20.6.2019

Zhotoviteľ :

.............................................
REJK-NET, s.r.o
konateľ: Robert Javor
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