ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)
medzi:
I.
Zmluvné strany
Objednávateľom:
 názov alebo obchodné meno:Obec Slovenský Grob
 presná adresa: Hlavná 132 , 900 26 Slovenský Grob
 štatutárny zástupca: JUDr.Štefan Gašparovič – starosta obce
 IČO: 00305073
(ďalej len „Objednávateľ“)
Zhotoviteľom:
 názov alebo obchodné meno:ELMIK Vráble s.r.o
 presná adresa: Staničná 502 , Vráble , 952 01
 štatutárny zástupca: Tomáš Mikula - konateľ
 IČO: 46093672
 DIČ: 2023250185
 Č.ú.4013960092/7500
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom plnenia Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo „Vybudovanie
varovného systému a rekonštrukcia miestneho rozhlasu “ v súlade s
a) touto Zmluvou,
b) výzvou na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov s názvom – „ Vybudovanie varovného systému a
rekonštrukcia miestneho rozhlasu “, ktorú vyhlásil Objednávateľ 1.2.2018
c) ponukou Zhotoviteľa zo dňa 02.02.2018
Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa doplňujúce. V prípade nezrovnalostí
alebo rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní
kvalitatívnych a technických podmienok, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne
záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v Zmluve, riadne a včas zhotovené dielo
odovzdať Objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu a úplne oboznámil s rozsahom, povahou a charakterom
diela, všetkými súvisiacimi podmienkami a okolnosťami podstatnými pre vyhotovenie diela, že sú mu
známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu a to vo výške a za podmienok
stanovených v tejto Zmluve.
III.
Miesto zhotovenia diela
Dohodnuté práce budú vykonávané v k.ú. obce Slovenský Grob

IV.
Doba plnenia
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do 40 dní od dáta podpisu zmluvy.
V.
Cena za zhotovenie diela
Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je:
1. Vonkajší bezdrôtový hlásič s výkonovým zosilňovačom 2x60W (hniezdo):
 montáž H držiaku na stĺp verejného osvetlenia
 montáž pripojenia prijímača na sieť verejného osvetlenia
21 ks
á/489,- €
10.269,- € bez DPH
2. Akustické prvky – reproduktory 30W
 montáž držiaku reproduktoru na stĺp verejného osvetlenia
 montáž pripojenia reproduktorov do prijímača
52 ks
á/39,50 €

2.054,- € bez DPH

3. Oživenie a nastavenie BR rozhlasu
 oživenie a uvedenie do prevádzky bezdrôtového systému
 urobenie kontroly počuteľnosti, zvukových skúšok
 zakreslenie reproduktorov do mapy obce
 zaškolenie obsluhy
1 ks
á/177,- €

177,- € bez DPH

Celková cena bez DPH:
DPH 20 %:
Cena celkom vrátane DPH:

12.500,- €
2.500,- €
15.000,- €
VI.
Fakturačné podmienky

1. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi faktúry za vykonané práce, ktorých nedeliteľnú súčasť bude tvoriť
Objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác.
2. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia Objednávateľovi.
VII.
Ostatné ustanovenia
1. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi vstup do budovy obecného úradu. Ďalej Objednávateľ zaistí
funkčnosť
verejného osvetlenia (230 V), na ktorom budú pripojené bezdrôtové prijímače.
Objednávateľ zaistí minimálnu dobu 5 hodín svietenia verejného osvetlenia, ktorá je potrebná pre
dobitie napájacieho zdroja (akumulátoru 12 V) v bezdrôtovom hniezde.
2. Zhotoviteľ preberá nad dielom záruku 36 mesiacov na práce, 120 mesiacov na reproduktory, 36
mesiacov na rozhlasové hniezda a to od dátumu vystavenia záručného listu.
3. V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží termín plnenia dohodnutého v tejto zmluve, uhradí Objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu zmluvy, za každý deň omeškania.

VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba výslovným obojstranným dojednaním obidvoch strán. Týka
sa to predovšetkým podnetov k obmedzeniu rozsahu diela, či k jeho rozšíreniu nad rámec tejto zmluvy.
V oboch prípadoch je predchádzajúca zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia ktorej
nemožno uplatňovať právo na zníženie, resp. zvýšenie ceny diela v zmysle § 549 Obchodného
zákonníka.
2. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce Obchodným
zákonníkom.
3. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe pravdivých
údajov.
4. Zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých obdrží objednávateľ 2 výtlačky a zhotoviteľ 1
výtlačok.
5. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka.

Slovenský Grob dňa : 13.02.2018

Zhotoviteľ:

................................................................
Tomáš Mikula
konateľ

Objednávateľ:

...................................................................
JUDr. Štefan Gašparovič
starosta

