ZMLUVA

O

DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č.513/1991 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
medzi
objednávateľom:

Obec Liptovské Kľačany
Liptovské Kľačany 72
032 14

IČO: 00315451
zastúpená: Ing. Jánom Hollým, starostom obce
(ďalej len „objednávateľ“)
a
zhotoviteľom:

SoSta, s.r.o.
Nábrežie 4. apríla 1868/19
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO : 36437727
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle §9 ods.9
zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní – indikatívny prieskum trhu.

Článok I.
Predmet plnenia
1.1.

1.2.

1.3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo „KOMPLEXNÝ
KAMEROVÝ SYSTÉM CCTV V OBCI LIPTOVSKÉ KĽAČANY“. Dielo
spočíva vo vyskladaní dátového rozvádzača, montáži, oživení,
naprogramovaní a odskúšaní nového kamerového systému podľa
ponuky zo dňa 8.9.2016 vrátane zaškolenia obsluhy. Systém bude
nainštalovaný tak, aby monitoroval priestor pred Obecným úradom na
parcele C-KN 145/1 a priestor v okolí veľkoobjemových kontajnerov na
parcele E-KN 500/1. Za vykonanie diela sa objednávateľ zaväzuje
vyplatiť cenu podľa článku III. tejto zmluvy. Objednávateľ zabezpečí na
vlastné náklady k inštalácii montážnu plošinu.
Zhotoviteľ prehlasuje, že si osobne preveril miestne podmienky na
stavenisku, a že je plne oboznámený s obsahom a rozsahom predmetu
diela a ocenil všetky práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie
tejto zmluvy.
Nakoľko sa zhotoviteľ osobne oboznámil s miestnymi podmienkami,
vykoná práce podľa požiadavky objednávateľa a v súlade s rozpočtom
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1.4.

1.5.

podľa cenovej ponuky zo dňa 8.9.2016 ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť
tejto zmluvy o dielo.
Ak v priebehu realizácie diela bude objednávateľ požadovať iné zmeny
oproti zisteným podmienkam, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.3. tohto
článku zmluvy, prípadne naviac práce v cenovej ponuke neuvedené
a zhotoviteľ ich vykoná, je zhotoviteľ oprávnený zvýšiť cenu diela
uvedenú v článku III. ods. 3.1. tejto zmluvy len za predpokladu, že
objednávateľa na zvýšenie ceny diela písomne upozornil ešte pred
vykonaním objednávateľom požadovaných zmien a naviac prác
a objednávateľ dal písomný súhlas s realizáciou týchto zmien a prác.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť.

Článok II.
Čas plnenia
2.1.
2.2.
2.3.

Dielo uvedené v článku I. ods.1.1. a ods.1.2. a 1.3 tejto zmluvy sa
zhotoviteľ zaväzuje vykonať a ukončené ho objednávateľovi odovzdať
najneskôr do dvoch mesiacov od účinnosti zmluvy.
Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým
termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom
termíne.
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo protokolárne prevezme
a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Článok III.
Cena diela a platobné podmienky
3.1.

3.2.
3.3.

Cena za zhotovenie diela uvedeného v článku I. ods. 1.1. a ods. 1.2.
a 1.3 tejto zmluvy dohodnutá medzi objednávateľom a zhotoviteľom je
2490,18 € s DPH (slovom: dvetisícštyristodeväťdesiat Eur osemnásť
eurocentov )
V cene diela uvedenej v ods. 3.1. tohto článku zmluvy sú obsiahnuté aj
náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.
Cenu diela uvedenú v ods. 3.1. tohto článku zmluvy sa objednávateľ
zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi po vykonaní a odovzdaní diela, a to na
základe faktúry vystavenej objednávateľom. Splatnosť ceny za dielo
bude splatná do 30 dní od doručenia faktúry.

Článok IV.
Záručná doba a zodpovednosť za vady
4.1.
4.2.
4.3.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a podľa
podmienok tejto zmluvy.
Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela
objednávateľovi.
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej
doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť
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4.4.

bezplatne vady a za podmienky uvedenej v ods. 4.4. tohto článku
zmluvy má objednávateľ právo požadovať zľavu z ceny diela vo výške
zodpovedajúcej výške nákladov potrebných na odstránenie vád diela.
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovanie prípadných vád predmetu
plnenia bezodkladne po uplatnení reklamácie a vady odstrániť v čo
najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa
dohodne písomnou formou. Ak zhotoviteľ neodstráni vytknuté vady
v dohodnutom termíne s objednávateľom, alebo ak termín odstránenia
vád nebude dohodnutý a vady nebudú odstránené v lehote 10 dní od
uplatnenia reklamácie, je objednávateľ oprávnený odstrániť vady sám,
prípadne prostredníctvom tretej osoby a od zhotoviteľa požadovať
zľavu z ceny diela vo výške zodpovedajúcej objednávateľom
vynaloženým nákladom na odstránenie vád.

Článok V.
Sankcie
5.1

5.2

Ak zhotoviteľ nevykoná dielo a neodovzdá ho objednávateľovi v lehote
uvedenej v článku II. ods. 2.1. tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený
požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,3 % denne
z dohodnutej ceny diela uvedenej v článku III. ods. 3.1. tejto zmluvy.
Ak objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením ceny diela, je
zhotoviteľ oprávnený požadovať od neho aj zaplatenie úrokov
z omeškania vo výške 14,25 % ročne z dlžnej sumy so zaplatením
ktorej bude objednávateľ v omeškaní.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia
6.1.

6.2.

6.3.

Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy písomne odstúpiť bez
uvedenia dôvodu až do času kým zhotoviteľ nezačne prakticky
vykonávať práce smerujúce k vykonaniu diela, pričom v takomto
prípade zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa
finančné ani iné nároky.
Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy písomne odstúpiť aj vtedy,
ak dielo nebude ukončené v lehote uvedenej v čl. II. zmluvy pričom
v takomto prípade je povinný zhotoviteľovi za už ním vykonané práce
zaplatiť cenu predstavujúcu rozdiel medzi dohodnutou cenou diela
uvedenou v článku III. ods. 3.1. tejto zmluvy a nákladmi, ktoré bude
objednávateľ ešte musieť vynaložiť na dokončenie diela. V prípade
odstúpenia od zmluvy má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej
pokuty podľa článku V. ods. 5.1. tejto zmluvy až do dňa doručenia
odstúpenia od zmluvy zhotoviteľovi.
Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných
dodatkov k nej.
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6.4.

6.5.

Účastníci tejto zmluvy prehlasujeme, že táto zmluva, ktorú sme si pred
podpisom prečítali a jej porozumeli, sa zhoduje s našou vôľou, že sme
ju neuzavreli v tiesni, za nevýhodných podmienok a preto sme ju na
znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná
strana dostane jedno vyhotovenie.

V Liptovských Kľačanoch dňa 23.11.2016

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

Ing. Ján Hollý
starosta obce

Stanislav Šotník
konateľ

vlastnou rukou
......................................

vlastnou rukou
......................................

