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ZMLUVA O DIELO
na prípravu

a realizáciu prác, uzav. podľa § 536 a nasl. Obchodného

zákonníka č. 513/1991

Zb.

Číslo zmluvy: 092015/SLA
1. Zmluvné strany
1.1 Zhotovitel':
MAXNETWORK s.r.o.

Názov:
Ulica:

Kapitána Jána Nálepku 866/18

Obec (mesto):

Veľké Úľany

PSČ:

92522

Kontaktná osoba, konateľ:

Zoltán Tóth

IČO:
DIČ:

36250481
2020192009

Zapísaná:

PT 000914
Krajské Riaditeľstvo

Telefón:

0907639639

Číslo licencie (473/2005

Z.z.):

Policajného Zboru v Trnave

1.2 Objednávatel':
Mesto Sládkovičovo

Obec
Adresa:

Fučíkova 329

PSČ:

92521

Zastupuje:

Ing. Anton Szabó

IČO:

00306177

DIČ:

2021006746

Tel.:

0317842835

Fax:

0317016051

E-mail:

sladkovicovo@sladkovicovo.sk

2. Predmet zmluvy:
2.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe ním vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná objednávateľom ako
najvýhodnejšia, 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. Za zameranie
akcie je zodpovedný zhotoviteľ,
2.2
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú
zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.
.
2.3.
Predmetom

zmluvy je dodávka a montáž kamerového

elektrického

vedenia

nie je predmetom

dodávky,

systému

zhotoviteľ

podla cenovej ponuky.

za túto

cenu a poskytne

Nakoľko montovanie

činnosť nezodpovedá

a objednávateľ

ju

zabezpečí externe.
3.Ďalší záväzok zhotovitel'a
3.1
Zhotoviteľ

pri realizácii

prác dodrží všeobecne

vyjadrenia verejnoprávnych

záväzné predpisy,

orgánov a poverených

technické

normy, dojednania

tejto zmluvy,

organizácií.

4. Čas plnenia
4.1
Zhotoviteľ

sa zaväzuje, že dodá objednávaterovi

Najneskôr do 30 dní od účinnosti zmluvy o dielo.
4.2

predmet

plnenia podľa ods. 2.1 tejto zmluvvv

termíne:

Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia
zmluve. Po dobu meškania objednávateľa
povinnosti

s poskytnutím

dodať predmet zmluvy v dojednanom

spolupôsobenia

objednávateľa

nieje zhotovíteľv

dojednaného

v tejto

omeškaní so splnením

termíne.

4.3 Dielo sa považuje za ukončené dňom ukončenia preberacieho
zo strany oboch zmluvných strán.

konania podpísaním preberacieho

protokolu

5. Miesto plnenia
5.1
Realizácia sa uskutočňuje

na mieste určenej podľa výzvy objednávateľa.

Objednávateľ

presne stanoví, v ktorých

častiach objektu respektíve objektov požaduje realizáciu.
5.2
Zhotoviteľ

splní predmet diela v mieste plnenia.

5.3
Miesto Plnenia je

v

lokalite:

v

rámci katastra Mesta Sládkovičovo.
6. Cena a platobné podmienky

6.1
Cena za zhotovenie

predmetu

systému je spracovaná v súlade so zák. Č.

zmluvy o dielo - montáž kamerového

18/1996 z .z. o cenách.

Cena predmetu diela: 9 217,60 Eur
DPH 20 % : 1 843,52 Eur
Cena spolu:

slovom: jedenásťtisícšesťdesiatjeden

11 061,12 Eur

Eur a dvanásť Euro centov

6.2
Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na úhradu vzniknutých
nákladov, v hodnote nainštalovaných zariadení podľa ponuky, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy
6.3
Zhotoviteľ
6.4

vystaví faktúru vo výške: 11 061,12 Eur vrátane DPH

Faktúra bude splatná do 14 dní 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.
7. Zodpovednosť za vady, záruka
7.1
Zhotoviteľ

zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.

7.2
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi.
odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
7.3
Zhotoviteľ

nezodpovedá

za vady, ktoré boli spôsobené

zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti
objednávateľa a ten na ich použití trval.

použitím

nemohol

podkladov

Za vady vzniknuté

poskytnutých

zistiť ich nevhodnosť,

po

objednávateľom

prípadne

na ňu upozornil

7.4
Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávatetovi.
7.5
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /vady diela/ bez zbytočného
však v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

odkladu, najneskôr

7.6
Záruka sa nevzťahuje na živel, neodborný
dodaný objednávateľom

zásah, zásah bleskom, oheň, úmyselné poškodenie,

krádež systému

a

8. Zmluvné pokuty

8.1
Ak je objednávatel' v omeškaní so splnením peňažného záväzku; alebo jeho časti, je povinný zaplatiť zhotovitel'ovi
úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej

sumy za každý deň omeškania.

8.2
Ak zhotoviteľ

nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom

0,05% z dohodnutej

termíne,

ceny diela s DPH za každý deň omeškania.

zaplatí objednávatel'ovi

Tým nie je dotknutý

pokutu vo výške

nárok objednávateľa

na

náhradu škody.

8.3
Zhotoviteľ

je povinný zaplatiť objednávateľovi

deň prekročenia

pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej

lehoty stanovenej v ods. 7.5 zmluvy. Tým nie je dotknutý

ceny diela s DPH za každý

nárok objednávateľa

na náhradu škody.

9. Záverečné ustanovenia

9.1
Túto zmluvu je možné meniť len písomne, formou

dodatkov podpísaných oboma zmluvnými

stranami.

9.2
Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, zmluvné strany sa
zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.

9.3
Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa.

9.4
Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach,

z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.

9.5
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami
zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.

a účinnosť dňom nasledujúcim

po dni jej

9.6
Zmluvné strany sa dohodli a prehlasujú, že súhlasia s obsahom zmluvy a že táto bola spísaná na základe pravdivých
údajov a nebola dojednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok
Prílohy:
Príloha Č. 1- Cenová ponuka

Vo Vel'kých Úranoch

Zhotovitel'

v Sládkovičove

..

.9?:.Q~
....
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Objednávatel'

Zoltán Tóth, konatel'
Maxnetwork,

.

s.r.o.

Ing. Anton Szabó
Mesto Sládkovičovo

