
Zmluva o dielo

uzatvorená  podľa  § 536 a  nasl.  zákona č.  513/1991  Zb.  Obchodný zákonník v znenĺ neskorších predpisov

čl.  l.

Zmluvné strany

1. Objednávatel':
Sídlo:

Zastúpenie:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
lčo:
DIČ:
Tel./fax.:
E-mail:

(ďalej  len „objednávateľ`)

2.    Zhotovitel':
Sídlo:

Zastúpený:

lčo:
DIČ:

(ďalej  len  „zhotoviteľ")

Obec NedožeryiBrezany
Obecný úrad Nedožery-Brezany, Družstevná
367/1, 97212 Nedožery-Brezany
JUDr.  Martin  Mokrý,  starosta obce
VÚB, a.s.  pobočka Prievidza
18429382/0200
318302
2021162737
046 548 51  00, 046 548 53 80
starosta@nedozery-brezany.sk

Ján Káčerik ml[
Horný Vadičov  129,
023 45 Horný Vadičov
Ján  Káčerik   ml.
Číslo živn.registra:  580-43891,  okresný úrad Žilina
44943792
1081726272

čl.   ll.

Predmet zmluvy

1.     Predmetom  tejto  zmluvy  je  záväzok  zhotoviteľa  zhotoviť  dielo  „Kamerový  systém  v
obci   Nedožery-Brezany"   v rozsahu   podl'a   výkazu   výmer,   ktorý   je   neoddeliteľnou
súčast'ou    sút'ažných    podkladov    k verejnému    obstarávaniu    zákazky    „Kamerový
systém".

2.     Zhotovitel'  je   povinný   vykonat'   predmet   zmluvy   uvedený   v článku   11.   tejto   zmluvy
odborne,  kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve,  v súlade s § 43d zákona
č.  50/1976 Zb.  (stavebného  zákona)  a súvisiacich  STN,  podľa  výkazu  výmer,  ktorý je
neoddelitel'nou   súčast'ou   súťažných   podkladov   k verejnému   obstarávaniu   zákazky
„Kamerový systém", sám,  na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.

3.    Zhotovitel' je povinný vykonat' predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou,  ktorú  predložil
objednávatel'ovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní zákazky:  „Kamerový systém".
Tieto   dokumenty   (tzn.   sút'ažné   podklady   a   ponuka)   sú   obom   zmluvným   stranám
známe,   boli   zmluvným   stranám   navzájom   odovzdané   aobe   zmluvné   strany   ich
považujú za súčast' tejto zmluvy.



čl.111.

Termín p[nenia

1.    Zhotovitel'  sa  zaväzuje,  Že  vypracuje  a  dodá  predmet  zmluvy  uvedený  v čl.11.  tejto
zmluvy v nasledovných termínoch:

Etapa Termín
1.1. začatie prác: 1.1.1.  do 5 dnĺ od  podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
1'2. ukončenie prác: 1.2.1.  lehota  realizácie zákazky je do 30.11.2016.

2.    Ak  zhotovitel'  pripraví  dielo  na  odovzdanie  pred  dohodnutým  termínom,  zaväzuje  sa
objednávatel' toto  dielo  prevziať  aj  v skoršom  ponúknutom  termíne,  pokiaľ  bude  dielo
zhotovené v súlade s platnými technickými normami.

3.    V prípade,  ak  sa  v priebehu  plnenia  tej.to  zmluvy  vyskytne  potreba  uskutočniť  práce,
ktoré  nie  sú  zhrnuté  v tejto  zmluve,  je  zhotovitel'  povinný  ihned'  o tejto  skutočnosti
informovať objednávate['a  a pÍsomne  o tejto  skutočnosti  zaslať objednávateľovi  aj  list.
Následne objednávatel' začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom.

4.    V prípade vzniku zhotovitel'om  nezavinených  prekážok znemožňujúcich  riadne plnenie
djela,  príslušný  termín  sa  predlžuje  o  počet  dní,  počas  ktorých  boli  práce  prerušené.
Toto   ustanovenie   platí   aj   v prípade,   ak  je  objednávateľ  vomeškaní   s poskytnutím
dohodnutého spolupôsobenia.

5.    Objednávateľ sa zaväzuje,  že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu.

6.    Všetky    veci    potrebné    kplneniu    tejto    zmluvy,     nadobudnuté    zhotovitel'om    pred
účinnost'ou  tejto  zmluvy,  idú  na  t'archu  zhotoviteľovi  v prípade,  ak  táto  zmluva  nikdy
nenadobudne    účinnost'.    To   znamená,    že    objednávatel'    nie   je    povinný    uhradit'
zhotovitel'ovi takto vzniknuté náklady súvisiace s touto zmluvou.

čl.  IV-
Cena predmetu zmluvy

1.     Cena  za   predmet  zmluvy  uvedený  včlánku   11.   tejto  zmluvy  je  stanovená  dohodou
zmluvných    strán   vzmysle   zákona   č.18/1996Z.z.    o   cenách   vznení   neskorších
predpisov a v súlade s ponukou zhotovitel'a ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

a)    cena s DPH  12.043,48 Euro.

2.     Dohodnutá   cena   kompletného   diela   je   vsúlade   s rozpočtovými   nákladmi   stavby
uvedenými v ponukovom  rozpočte podl'a objektov v členení podľa výkazu výmer.

3.    V cene uvedenej v ods.  1  tohto článku sú zahrnuté aj  náklady na:
a)    vybudovanie,  prevádzku,  údržbu a vypratanie staveniska,
b)    práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v predpísaných parametroch,
c)    dodanie   všetkých   dokladov   potrebných   k uvedeniu   diela   do   prevádzky   ajeho

uŽívaniu  vyplývajúcich  z príslušných  právnych  predpisov  a  STN  noriem  (vydané
odborne spôsobilými osobami) vzt'ahujúcich sa na predmet zákazky,



čl.  VI
P[atobné podmienky

1.    Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  Že  zhotovitel'  bude  vykonané  práce fakturovať  po
ukončení a odovzdaní diela.

2.    Faktúra    musí    obsahovať   všetky    údaje,    ktoré    vyžaduj.e    platná    právna    úprava
Slovenskej   republiky.    Údaje   na   faktúre   musia   byt'   vsúlade   s údajmi   uvedenými
v uzatvorenej zmluve. V prípade, Že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti,
objednávatel'  je  oprávnený  vrátit'  ju  zhotovitel'ovi  na  doplnenie.  V takom  prípade  sa
preruší    plynutie    lehoty   splatnosti    a nová    lehota    splatnosti    začne    plynút'   dňom
doručenia opravenej faktúry objednávatel'ovi.

3.     Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok.

4.     Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávatel'ovi.  Za deň  úhrady sa
považuje deň odpísania z účtu objednávatel'a.

čl.  Vl'
Odovzdanie a prevzatie diela

1.     Podmienkou     odovzdania     aprevzatia     diela     je     úspešné     vykonanie     všetkých
predpísaných   skúšok.   Vzájomne   a   preukázateľne   prevzaté   doklady   o výsledkoch
skúšok sú podmienkou prevzatia diela.

2.    Zhotoviteľ   písomne   alebo   telefonicky   vyzve   obj.ednávateľa   najneskôr   5   dní   pred
dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.

3.     0 prevzatí  diela  spíšu  strany  zápis,   ktorý  obsahuje  zhodnotenie  akosti  vykonaných
prác,  súpis  prípadných  zistených  vád  a nedorobkov,  ktoré  nebránia  v uŽívaní  diela,
dohodu o opatreniach  na  ich  odstránenie,  prehlásenie zhotovitel'a, Že dielo odovzdáva
a prehlásenie objednávatel'a, Že dielo preberá.

4.     Pri  odovzdaní  diela  je  zhotovitel'  povinný  predložiť  objednávatel'ovi  doklady  určené
všeobecne záväznými  predpismi.

5.     Dňom odovzdania diela prechádza na objednávatel'a vlastnícke právo k dielu.

čl.  Vll-
Záručná doba a vady diela

1.    Zhotovitel' zodpovedá  za to,  Že  predmet tejto zmluvy  bude  mat'  počas záručnej  doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

2.    Záručná  doba  na  predmet zmluvy je  2  roky,  začína  plynúť odo  dňa  odovzdania  diela
objednávatel'ovi.

3.    V prípade,  Že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele,  objednávateľ
písomne   upozorní  zhotoviteľa   na  tento  jav.   Zmluvné  strany  sa   dohodli,   Že   počas
záručnej  doby  má  objednávateľ  právo  požadovat'  a  zhotovitel'  povinnost'  bezplatne
odstrániť zistené a reklamované vady.



4.    Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  začat'  s odstraňovaním  vád  predmetu  diela  v čo  najkratšom,
technicky    možnom    čase,    najneskôr   však    do    5    dní    od    uplatnenia    reklamácie
objednávatel'om.

5.    Zhotovitel'   sa   zaväzuje   odstránit'   reklamované   vady   do    10   dní   od   začatia   ich
odstraňovania,  ak  nedôjde  k písomnej  dohode  o inom  termíne  a ku  ktorej  sa  zhotoví
oboj.stranne potvrdený zápis.

čll  Vlll'

Zmluvné pokuty a náhrada škody

1.    V prípade,  Že zhotovitel' nedodá  predmet zmluvy v dohodnutom termíne,  obj.ednávateľ
má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 °/o z ceny diela za každý deň omeškania.

2.   V prípade  omeškania  objednávatel'a  s úhradou  faktúry  má  zhotovitel'  právo  na  úroky
z omeškania  vo  výške  ustanovenej  §  369  odsek  2  zákona  č.   513/1991   Z.z.  v znení
neskorších  predpisov.

čl.  lx.
Spolupôsobenie objednávatel'a

1.    Vprípade,    ak    sa    vpriebehu    prác    vyskytne    potreba    ďalších    podkladov    alebo
spolupráce,     objednávateľ    sa    zaväzuje,     že    poskytne    zhotovitel'ovi     primerané
spolupôsobenie  na  základe  písomnej  výzvy  zhotoviteľa,  tak  aby  mohol  byt'  dodržaný
termín  plnenia  uvedený v čl.111.  tejto zmluvy.

čl-X-

Osobitné ustanovenia

1.    Zhotovitel'  je   povinný   počas  zhotovenia   predmetu  zmluvy  udržiavať  na  stavenisku
poriadok  a  čistotu.  Zároveň  je  zhotoviteľ  povinný  dodržiavat'  podmienky  platných  a
účinných VZN  Obce  Nedožery-Brezany a  aj  iné  právne  predpisy Slovenskej  republiky
a záväzné predpisy EÚ.

čl-Xl.

Odstúpenie od zmluvy

1.     Objednávateľ j.e  oprávnený  odstúpit'  od  zmluvy  v  prípadoch  špecifikovaných  v  iných
ustanoveniach  tejto zmluvy a v  prípade  podstatného  porušenia tejto zmluvy zo strany
zhotoviteľa.  Zmluvné  strany  považujú  za  podstatné  porušenie  tejto  zmluvy,  najmä  ak
zhotoviteľ  :
a)    bude  meškať s termĺnom  plnenia  podl'a  článku  111.  bodu  1.  tejto zmluvy o viac ako

10  dní,
b)    ak    zhotovitel'    bude    preukázateľne    vykonávať    práce    vadné,    t.j.    vrozpore

spodmienkami    dohodnutými   vtejto   zmluve;    musí    íst'   ovady,    na    ktoré    bol
zhotovitel'   objednávatel'om   v priebehu   zhotovenia   diela    písomne   upozornený
a ktoré  napriek  tomuto  upozorneniu  neodstránil  v primeranej   lehote  poskytnutej
k tomuto účelu,

c)    v rozpore  s   ustanovením  tejto  zmluvy  zastavil  práce  na  zhotovení  diela,  alebo
inak prejavuje svoj  úmysel nepokračovat' v plnení tejto zmluvy,

d)    bez  predchádzajúceho  súhlasu   objednávatel'a,   prevedie  všetky,   alebo   niektoré
práva a záväzky vyplývaj.úce z tejto zmluvy na tretie osoby,



e)    v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy.

čl.  Xll.
Záverečné ustanovenia

1.    Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.

2.    Túto     zmluvu     vzmysle     §5a     zákona     č.211/2000Z.z.     oslobodnom     prístupe
k informáciám  a o zmene  a doplnení  niektoúch  zákonov  (zákon  o slobode  informácií)
v platnom znení
a)    Obec Nedožery-Brezany zverejní na webovom sídle obce, alebo
b)    ak  zmluva   nie  je  zverejnená   podl'a  písm.   a)  tohto  ods.   do  7  dní  odo  dňa  jej

uzatvorenia,    môže    účastník    zmluvy    podať    návrh    na    zverejnenie    zmluvy
v Obchodnom vestníku.

3.    Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom
na § 47a ods.  1  0bčianskeho zákonníka),

4.    Zhotovitel'  j.e   povinný   počas  zhotovenia   predmetu  zmluvy  udržiavat'  na  stavenisku
poriadok    a čistotu     a zabezpečit'    odstránenie    znečistenia    okolitých     pozemných
komunikácii  vzniknutého  realizáciou  diela.  Zároveň  je  zhotovitel'  povinný  dodržiavať
všetky právne predpisy Slovenskej  republiky.

5.    Túto zmluvu je  možné  menit' a  dopĺňat'  len  formou  písomných  dodatkov podpísaných
oprávnenými   zástupcami   oboch   zmluvných   strán,   ktoré   budú   tvorit'   neoddelitel'nú
súčast' tejto zmluvy.

6.    Táto   zmluva   j.e   vyhotovená   v   4   rovnopisoch,   zktorých   objednávatel'a   obdrží   2
vyhotovenia a zhotovitel' 2 vyhotovenia.

7.     Právne   vzt'ahy   vyplývajúce   ztejto   zmluvy   a   neupravené   vtejto   zmluve   riadia   sa
príslušnými   ustanoveniami   zák.   č.  513/1991  Zb.,   Obchodného  zákonníka  v platnom
znení.

V Nedožeroch-Brezanoch, dňa  14.11.2016

/ýĹ4/_
Zhotoviteľ
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