Z M L U V A O D I E L O č. 2022 – 001
Na dodanie tovaru vrátane jeho namontovania
uzatvorená podľa § 536 a násled. zákona č.513/1991 Zb (Obchodného zákonníka)
v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zmluva“ alebo ZoD“)

ČLÁNOK I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
V zastúpení:

Obec Veľké Teriakovce
980 51 Veľké Triakovce 54
00319180
2021230519
Prima banka Slovensko, a.s.
Kamil Kučera – starosta obce

(Ďalej len objednávateľ)

Obchodné meno:
LUKOALARM PLUS,s.r.o.
Sídlo:
023 03 Zborov nad Bystricou 346
Zastúpený:
Pavol Jedinák - konateľ
IČO:
52991881
DIČ:
212 122 0343
IČ DPH:
SK212 122 0343
Bankové spojenie: Tatra banka, pobočka Čadca,
IBAN:
Telefón:
Obchodný register :
Okresný súd Žilina, vložka číslo: 74389/L
Licencia na prevádzkovanie technickej služby vydaná KR PZ v Žiline č. PT 002507

Uzavreli túto zmluvu, ktorou sa zaväzuje zhotoviteľ zhotoviť dielo, ktorého predmet je určený v bode III.
a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonávanie podľa článku V. tejto zmluvy a vykonané dielo
prevziať.
ČLÁNOK II.

Úvodné ustanovenia
1. Podkladom na uzavretie tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je výsledok verejného obstarávania
zo dňa 10.03.2022. Objednávateľ, ako verejný obstarávateľ podľa zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“), postupoval pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru a služieb, ktorá je
predmetom tejto zmluvy, podľa §117 o verejnom obstarávaní.
ČLÁNOK III.
Predmet plnenia
1.

-

Predmetom plnenia je vykonanie diela :
„Elektronické kostolné zvony URBAN L – Obec Veľké Teriakovce“
Miesto realizácie:
Evanjelický kostol v cintoríne Veľké Teriakovce, súpisné číslo 107- osadenie 2ks ozvučníc /káblový
rozvod k ozvušnicam.
Dom smútku v cintoríne Veľké Teriakovce, súpisné číslo 201 - Káblový rozvod 230V,1x riadiaca
skriňa vrátane zálohovania (72hod), 1x lokálna ovládacia jednotka,

2.

Elektronické kostolné zvony URBAN L – Obec Veľké Teriakovce“- rozsah a špecifikácia je podľa
cenovej ponuky, ktorá je neoddeliteľnou prílohou č.1 tejto zmluvy.

Celkový rozsah:
1 . URBAN L – 2 960 EUR bez DPH
2. Konfigurácia systému Urban L– 130 EUR bez DPH
3. Dodávka – výroba nerez konzola na stenu pre ozvučnice 2ks, El. inštalácie, káblove rozvody /
k ozvučnicam, riadiacej jednotke, ovladacia jednotka , istenie riad.jednotky/, montáž a zapojenie
ozvučnice, riadiaca jednotka, ovl.jednotka, /,Montáž konzol ozvučníc , nastavenie celého systému na
požadovanú činnosť a parametre, projekt el. inštalácie a zvukového pokrytia, hl.prívod 230V k riadiacej
jednotke ,východzia revízia el. inštalácií, dopravné náklady, spotrebný inštalačný materiál – káble,
chráničky, lišty, kotvy – 1 970 EUR bez DPH

3. Vlastnícke právo prechádza na objednávateľa po zaplatení ceny diela v zmysle čl. V. a VIII. tejto
zmluvy dňom pripísania poukázanej sumy na účet zhotoviteľa v peňažnom ústave.
ČLÁNOK IV.
Vykonanie diela
Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle článku čl. III.
tejto zmluvy s termínom začatia plnenia odo dňa účinnosti tejto zmluvy a s termínom ukončenia
do 17.06 .2022.
2. Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastne náklady stavebnú pripravenosť - výkop kanálov pre pokladku
káblových rozvodov, a to do 06.06.2022 a zároveň objednávateľ zabezpečí na vlastne náklady pracovnú
plošinu do pracovnej výšky 25m , a to do 09.06..2022 tak, aby montáž mohla byť zahájená 07.06 .2022.
3. Prípadné omeškanie so stavebnou pripravenosťou je objednávateľ povinný oznámiť zhotoviteľovi bez
zbytočného odkladu (mailom , telefonicky) tak, aby zhotoviteľ neutrpel škodu.
4. Objednávateľ je povinný navrhnúť zhotoviteľovi nový, náhradný termín zabezpečenia stavebnej
pripravenosti a to najneskôr do 10 dní od vzniku prekážky.
5. Návrh aj prijatie nového termínu uskutočnia účastníci zmluvy písomne.

1.

ČLÁNOK V.
Povinnosti objednávateľa
1.

Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň.
ČLÁNOK VI.
Zmluvná cena
1. Cena kompletného predmetu zmluvy je výsledná cena pre objednávateľa a zahŕňa v sebe DPH
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry vystavenej
zhotoviteľom do 7 dní po odovzdaní diela so splatnosťou 7 dní odo dňa vystavenia faktúry,
a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa

Cena bez DPH: 5 060 EUR
20% DPH: 1 012 EUR
Cena s DPH: 6 072EUR
ČLÁNOK VII.
Platobné podmienky

Po podpise zmluvy o dielo zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi faktúru na zálohu
na materiál t.j. 4 872 EUR s DPH , objednávateľ ju uhradí do 5 dní od jej doručenia.
1.

2.Faktúra bude vystavená z dohodnutej ceny do 7 dní po ukončení a protokolárnom odovzdaní diela do
užívania.

3. V prípade nedodržania článku IV. bodu 1. môže zhotoviteľ technicky zablokovať zariadenie a účtovať si
úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
4. Na základe odovzdávacieho protokolu vystaví dodávateľ konečnú faktúru s uvedením dohodnutej celkovej
výšky ceny, výšky poskytnutej zálohy a ceny .
ČLÁNOK VIII.
Odovzdanie diela
1.
2.

Po ukončení montáže odovzdá zhotoviteľ dielo objednávateľovi na mieste samotnom, kde bude tiež spísaný
zápis o odovzdaní a prevzatí diela do užívania na základe ktorého vystaví zhotoviteľ faktúru.
Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi pri uvedení do prevádzky doklady, ktoré sa vzťahojú k odovzdanému
dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie (sprievodnú technickú dokumentáciu a záručný list).
ČLÁNOK IX..
Záruka a zodpovednosť za vady

1.
2.

3.
4.

Zhotoviteľ poskytne na dielo záruku 24 mesiacov od odovzdania diela do užívania. Počas tejto doby bude
bezplatne vykonávať opravy závad preukázateľne vzniknuté vinou zhotoviteľa.
Objednávateľ je povinný oznámiť vady diela zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu najneskôr do dvoch dní
odo dňa ich zistenia. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku
zanedbania povinnosti oznámiť vady včas.
Prípadné vady, ktoré sa v priebehu záručnej doby vyskytnú odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady
v lehotách dohodnutých s objednávateľom.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené nepredvídateľnými udalosťami, neodborným
zásahom objednávateľa alebo tretích osôb.
ČLÁNOK X.
Zmluvné pokuty

1.
2.

Pri omeškaní s vyhotovením diela je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
0,05% za každý deň omeškania vypočítanú z ceny diela.
V prípade omeškania objednávateľa s platením konečnej faktúry za cenu diela uhradí objednávateľ
zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň vypočítané z dlžnej sumy.
ČLÁNOK XI.
Odstúpenie od zmluvy

1.

2.
3.
4.

Zmluvné strany budú považovať za podstatné porušenie zmluvy:
A/ - nedodržanie lehoty plnenia podľa čl.III/1 tejto zmluvy
C/ - nedodržanie náhradnej lehoty dohodnutej pre stavebnú pripravenosť
D/ - omeškanie s platbou ceny diela po dobu viac ako 7 dní od jej splatnosti
E/ - zahájenie konkurzného konania na majetok objednávateľa
Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri naplnení ktorejkoľvek z uvedených skutkových podstát
v bode 1. pod písmenami C/ až E/.
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade uvedenom v bode 1.pod písmenom A/.
Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom oznámenia doporučeným listom a to do piatich dní od
odoslania.

ČLÁNOK XII.
Rozhodcovská doložka
1.

Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov
vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad
a zánik tejto zmluvy, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní Stálemu rozhodcovskému súdu
v Banskej Bystrici zriadenému pri Rozhodcovský súd Banská Bystrica, s.r.o., IČO: 44 103 956, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 14652/S. Zmluvné strany sa
rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre zmluvné
strany konečné a záväzné.

ČLÁNOK XIII.
Záverečné ustanovenie
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka, prípadne
ďalšími právnymi predpismi.
Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť
podpísané oboma zmluvnými stranami
Zmluva nadobúda účinnosť deň po jej zverejnení objednávateľom
Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dva
Zhotoviteľ ako účastník zmluvy o dielo dáva súhlas na použitie svojich osobných údajov
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy o dielo, na
plnenie povinnosti objednávateľa vyplývajúce zo zákona č. 21/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám / zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Súhlas na použitie osobných údajov dáva zhotoviteľ
v rozsahu zákonných zmocnení uvedených zákonov počas trvania zmluvného vzťahu- vykonania a prevzatia
diela a záručnej doby.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné,
vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

Za ojednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Veľké Teriakovce , dňa 23.03.2022

V Zborove nad Bystricou ,dňa 23.03.2022

..................................................................
Kamil Kučera, starosta obce

..............................................................
Pavol Jedinák - konateľ

