Zmluva o dielo
uzatvorená v súlade s ustanovením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení
/ďalej len „Zmluva“/
Zmluvné strany:
......................
......................
......................
......................
/verejný obstarávateľ doplní identifikačné údaje úspešného uchádzača podľa ponuky/
/ďalej len „Zhotoviteľ“/
a
TEPLO MODRA, s.r.o.
Šúrska 5, 900 01 Modra
IČO: 43 805 426
DIČ: 2022478271
IČ DPH: SK2022478271
Zap.: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 48881/B
Zast.: Mgr. Art Jakub Liška, MRes, konateľ
/ďalej len „Objednávateľ“/
/ďalej spolu len „zmluvné strany“/
Preambula
Táto Zmluva je uzatvorená na základe Výzvy Objednávateľa na predloženie cenovej ponuky zo dňa
............., ako zákazka s nízkou hodnotou na nie bežne dostupné tovary a služby, obstarávaná
postupom a v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe ktorej bol Zhotoviteľ vybraný
Objednávateľom ako úspešný uchádzač.
Článok. I.
Predmet Zmluvy
1.

Na základe tejto Zmluvy a za podmienok v nej stanovených sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre
Objednávateľa predmet plnenia - Dielo špecifikované v článku II. tejto Zmluvy a Objednávateľ sa
zaväzuje dokončené Dielo alebo jeho časť prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi cenu vo výške
a spôsobom podľa článku V. tejto Zmluvy.
Článok II.
Predmet plnenia

1.

Pre účely tejto Zmluvy sa Dielom rozumie dodanie tovaru a poskytnutie služby -dodávka a montáž
3 ks parkovacích automatov vrátane inštalácie ich programového vybavenia v rozsahu podľa
potrieb Objednávateľa v meste Modra, a to podľa technickej špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu č. 1
tejto Zmluvy /ďalej len „Dielo“/.

2.

Rozmiestnenie jednotlivých tovarov tvoriacich Dielo podľa tejto Zmluvy je vyznačené v situačnej
mapke, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

3.

Zmluvné strany berú na vedomie, že Dielo je zhotovené na základe obhliadky miesta vykonania
Diela, ako aj na základe pokynov Objednávateľa k inštalácii programového vybavenia Diela podľa
potrieb Objednávateľa odovzdaných Zhotoviteľovi pri obhliadke miesta vykonania Diela,
uskutočnenej Zhotoviteľom na základe výzvy Objednávateľa na predloženie cenovej ponuky.

4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo za podmienok a v termínoch uvedených v tejto Zmluve.
Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonávaní Diela v súlade s touto Zmluvou a s odbornou
starostlivosťou tak, aby bolo Dielo vykonané riadne a včas.

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vynaloží maximálne možné úsilie smerujúce k vykonaniu Diela
v súlade s touto Zmluvou.

3.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi v primeranom rozsahu súčinnosť pri
vykonávaní Diela vrátane vysvetlení potrebných k zhotoveniu Diela zo strany Zhotoviteľa.
Objednávateľ je najmä povinný poskytovať Zhotoviteľovi informácie potrebné pre vykonanie
Diela.
Článok IV.
Miesto a čas plnenia

1.

Miestom vykonania aj odovzdania Diela je mesto Modra, a to v miestach vyznačených v situačnej
mapke, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo najneskôr do 30.09.2017.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zásahu vyššej moci, ktorá čiastočne alebo úplne
zamedzí splnenie záväzkov jednej alebo druhej zmluvnej strany, sa termíny plnenia záväzkov
predlžujú o dobu trvania vyššej moci. Zmluvné strany sú povinné navzájom sa okamžite
informovať o výskyte udalosti vyššej moci a spolu konzultovať jej vzájomné prijateľné riešenie,
majúc na zreteli najmä predmet a účel tejto Zmluvy. Udalosť vyššej moci znamená pre účely tejto
Zmluvy udalosť, ktorá nastala z dôvodu, na ktorý nemá príslušná zmluvná strana žiadny vplyv,
vrátane ale nielen prípadu nedostupnosti akéhokoľvek komunikačného systému, sabotáže,
záplav, výbuchu, iných prírodných živlov, teroristických útokov, násilia, štrajku, vzbury alebo
vládnych zásahov, vojny a to aj nevyhlásenej.
Článok V.
Cena za Dielo

1.

Cena za Dielo podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na základe ponuky
Zhotoviteľa zo dňa ....... /doplní verejný obstarávateľ podľa ponuky úspešného uchádzača/, ktorá
bola vybratá ako úspešná ponuka v rámci výberového konania uskutočneného v súlade s výzvou
Objednávateľa na predloženie cenovej ponuky na nie bežne dostupné tovary a služby v súlade
s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.

Cena za Dielo podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy je určená dohodou
zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení vo
výške ....... € /slovom: .......... eur/ + DPH (v prípade záujemcu, ktorý je platca DPH)/ za celý
rozsah Diela.

3.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, nárok Zhotoviteľa na cenu za Dielo vzniká realizáciou
predmetu plnenia, t.j. jeho riadnym ukončením a odovzdaním Objednávateľovi.

4.

Cena za Dielo je konečná a nemenná, bez možnosti jej navýšenia.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Dielo je splatná do 14 dní odo dňa riadneho odovzdania
a prevzatia Diela v súlade s článkom VI. tejto Zmluvy, bezhotovostným prevodom v prospech
bankového účtu Zhotoviteľa alebo vkladom na účet Zhotoviteľa, a to na základe faktúry
Zhotoviteľa vystavenej a doručenej Objednávateľovi v lehote splatnosti 30 dní odo dňa vystavenia
faktúry.

6.

Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť
svoje pohľadávky z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

7.

Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s vykonávaním Diela podľa tejto
Zmluvy. V cene za Dielo sú započítané všetky náklady Zhotoviteľa spojené s plnením Zmluvy
podľa požiadaviek Objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve. V dohodnutej zmluvnej cene
sú obsiahnuté aj všetky zľavy, dane, clá, poplatky, platby vyberané v rámci uplatňovania
nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi, ako aj iné náklady súvisiace s plnením
podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné
dodatočné náklady, ktoré si nezapočítal do ceny za Dielo podľa tohto článku Zmluvy.

8.

Zhotoviteľ má právo vystaviť faktúru len na základe podpísaného protokolu o odovzdaní a
prevzatí predmetu plnenia, ktorý tvorí prílohu faktúry.
Článok VI.
Odovzdanie a prevzatie prác

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ Dielo Objednávateľovi odovzdá a tento ho prevezme na
základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísaného obidvomi zmluvnými stranami. V
protokole sa uvedie opis každej odovzdávanej súčasti Diela, kvalita vykonaných prác, súpis
zistených vád a nedostatkov a termíny na ich odstránenie. Objednávateľ Dielo prevezme len v
prípade, ak nebude mať žiadne vady a nedostatky.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje prebrať dokončené Dielo do 7 dní od doručenia písomného oznámenia
Zhotoviteľa o ukončení Diela. V prípade, ak Objednávateľ nezačne preberanie Diela ani do 21
dní po doručení oznámenia od Zhotoviteľa ani neoznámi Zhotoviteľovi dôvody, pre ktoré Dielo
odmieta prevziať, považuje sa Dielo uplynutím 21. dňa za odovzdané a prevzaté.

3.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je vykonané v súlade s touto Zmluvou a platnými právnymi
predpismi, a to riadne a včas.
Článok VII.
Zmluvná pokuta, náhrada škody, odstúpenie od Zmluvy

1.

Objednávateľ má v prípade, ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovením Diela o viac
ako 1 deň, nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 € za každý, aj začatý deň
omeškania.

2.

Objednávateľ má v prípade, ak nebude Zhotoviteľom dodržaná ktorákoľvek požiadavka
Objednávateľa z technickej špecifikácie Diela uvedenej v Prílohe č. 1 Zmluvy alebo ak nebudú
Zhotoviteľom dodržané pokyny Objednávateľa odovzdané mu pri obhliadke miesta vykonania
Diela vzťahujúce sa k inštalácii programového vybavenia Diela v rozsahu podľa potrieb
Objednávateľa, nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 €/parkovací automat.

3.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za škodu spôsobenú
Objednávateľovi, ani ho nezbavuje záväzku Dielo dokončiť a odovzdať ho Objednávateľovi
a rovnako ani povinnosti odstrániť vady Diela. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok
Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Zmluvná pokuta je splatná v lehote 14 dní odo
dňa jej uplatnenia Objednávateľom.

4.

Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy, ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s
vykonaním a odovzdaním diela a/alebo jeho časti po dobu najmenej 30 dní a Dielo a/alebo jeho
časť nevykoná a/alebo neodovzdá ani v dodatočnej lehote 30 dní od doručenia písomnej výzvy
Objednávateľa na uskutočnenie nápravy.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, že nedodržanie technickej špecifikácie Diela uvedenej v Prílohe č. 1
tejto Zmluvy alebo nedodržanie pokynov Objednávateľa vzťahujúce sa k inštalácii programového
vybavenia Diela v rozsahu podľa potrieb Objednávateľa tak, že Dielo nebude možné riadne
využívať na účel stanovený touto Zmluvou sa považuje za hrubé porušenie tejto Zmluvy a
Objednávateľ je v takom prípade oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

Článok VIII.
Vyhlásenia zmluvných strán a povinnosť mlčanlivosti
1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť a pomoc pri plnení
záväzkov z tejto Zmluvy vyplývajúcich s cieľom naplnenia účelu tejto Zmluvy.

2.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré si
navzájom poskytnú v súvislosti s touto Zmluvou, a to aj v prípade, ak nebudú oprávnenou
zmluvnou stranou označené ako dôverné a nevyužijú ich v rozpore s ich účelom pre seba alebo
iného.

3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by znemožnilo alebo sťažilo
naplnenie predmetu tejto Zmluvy, ako aj že budú riadne a včas plniť všetky povinnosti uložené
im touto Zmluvou.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že prijímajú na seba všetky práva a povinnosti pre ne vyplývajúce
z tejto Zmluvy a zaväzujú sa ich riadne a včas plniť tak, aby bol naplnený účel tejto Zmluvy.
Článok IX.
Doručovanie

1.

Výzva, oznámenie alebo akýkoľvek iný právny úkon /ďalej len „Výzva“/ jednej zmluvnej strany
/ďalej len „Odosielateľ“/ sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane /ďalej len „Adresát“/, ak
bola uskutočnená osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu Adresáta uvedenú v záhlaví
tejto zmluvy, resp. na adresu, ktorú Adresát naposledy písomne oznámil Odosielateľovi. Výzva
sa považuje za doručenú dňom, v ktorom Adresát zásielku prevzal alebo odmietol prevziať, alebo
dňom, v ktorý sa zásielka zaslaná na adresu Adresáta po márnom uplynutí úložnej lehoty vrátila
späť Odosielateľovi, a to aj v prípade, ak bude na vrátenej zásielke uvedený údaj „adresát
neznámy“. Ak bola Výzva zasielaná e-mailom alebo doručovaná osobne v pracovný deň v čase
do 16.00 hod., považuje sa za doručenú v momente úspešného prenosu, resp. doručenia, ak sa
tieto udiali v čase do 16.00 hod. pracovného dňa, inak v nasledujúci pracovný deň.

2.

Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa
ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie Výzvy, najmä všetky zmeny týkajúce sa uzavretia
tejto Zmluvy, adresu ich bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia ktorejkoľvek
zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať,
že neobdržala akúkoľvek Výzvu a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.
Článok X
Záverečné ustanovenia

1.

Táto Zmluva môže byť zmenená len formou písomných dodatkov po ich predchádzajúcom
odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami.

2.

Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto
neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s
výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu
Zmluvy, jej obsah alebo okolnosti, za ktorých bola Zmluva uzavretá.

3.

Táto Zmluva je vyhotovená v 2 (slovom: dvoch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých
každý je považovaný za originál a každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.

4.

Táto Zmluva predstavuje komplexnú dohodu medzi zmluvnými stranami a nahrádza všetky
predchádzajúce vyhlásenia, zmluvy a porozumenia, či už ústne alebo písomné, týkajúce sa
predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy.

5.

Táto Zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom. Na práva a povinnosti explicitne
neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych predpisov
Slovenskej republiky. Práva a povinnosti uložené touto Zmluvou, ako i pojmy ňou používané, sa
budú vykladať a aplikovať v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov,
ako aj obchodných zvyklostí a praxe.

6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam
z nej pre nich vyplývajúcich úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom rozsahu bezvýhradne
plniť, ich vôľa je slobodná a vážna, ako aj prostá akéhokoľvek omylu a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpisujú, čím Zmluva nadobúda platnosť.

7.

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník
v platnom znení dohodli, že Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej
zverejnenia/neskôr ako deň nasledujúci po dni jej zverejnenia, a to dňa ..... .

V Modre, dňa

_____________________________________
Zhotoviteľ
..........................................................
/verejný obstarávateľ doplní identifikačné
údaje úspešného uchádzača podľa ponuky/

Príloha č. 1
Technická špecifikácia Diela

_______________________________
Objednávateľ
TEPLO MODRA, s.r.o.
Mgr. Art Jakub Liška, MRes
konateľ

Rozmery (výška x šírka x hrúbka):

1600 – 1700 mm
400 – 450 mm
350 – 400 mm.

Hmotnosť celkom – kabinet a stoj- nerezová oceľ: 75-85 kg.
Základné parametre:
-

Napájanie zo siete (systémové napätie): 230 V,
Napájanie z batérie (systémové napätie): Akumulátor 12 V, 18Ah,
Rozsah pracovnej teploty - Prevádzkyschopnosť: –30 ºC to 70 ºC do vlhkosti 97%,
Recyklovateľnosť Level A - min. 99%.

Plášť parkovacieho automatu: zo silnej nehrdzavejúcej ocele odolnej voči času a extrémnym
poveternostným podmienkam, robustné antivandal riešenie v kombinácii s hliníkovými prvkami
Popis:
Parkovací automat má dva oddelené vstupy do priestoru pre obsluhu (doplnenie termo papiera,
elektronika). V druhej časti je umiestnená samostatne uzamykateľná trezorová pokladničná schránka.
Vstup mincí do parkovacieho automatu je možný len cez elektronicky riadenú mincovú klapku, ktorá
chráni automat proti vhadzovaniu cudzích predmetov.
Štandardné vybavenie kabinetu:
• Elektronický programovateľný detektor mincí a vstupná klapka vstupná triediaca klapka na mince
(0,2 litra, cca 100 ks mincí),
• Trezorová pokladničná schránka so samostatným uzamykaním z min. 3 mm nerezovej ocele s
ochranou proti bočnému prevŕtaniu, s objemom min. 4,5 litra a softvérovou kontrolou preplnenosti,
chránená trezorovými dvierkami s min. 6 mm tvrdenej ocele, uzamykateľné v štyroch smeroch
prostredníctvom min. šiestich bezpečnostných západiek (bodov),
• Rýchla termo tlačiareň s vysokou kvalitou tlače, možnosť orientácie tlače na šírku alebo výšky,
• Lístky s dĺžkami 75 až 150 mm so šírkou 57 mm,
• min. 6,5“ LCD displej ,
• 6x piezo tlačítka, z toho 4 programovateľné piezo tlačítka, v prevedení antivandal,
• vstavaný 3G modem, pripojenie LAN,
• LED a LCD hlásenie informácií potrebných pre obsluhu priamo na parkovacom automate.
Možnosti rozšírenia parkovacieho automatu:
-

Termostatická vyhrievacia jednotka,
Alfanumerická klávesnica,
Elektronický zámok,
Solárny článok s kapacitou 10W až 30 W,
Prídavné LED osvetlenie.

Komunikácia cez GPRS a NFC. Čítačka platobných kariet s čipom, bezkontaktne alebo zadávaním PIN
kódu. Podpora pre magnetické, čipové a bezkontaktné karty.
Vzdialená správa - dohľadové centrum CWO pre účely manažovanie, monitorovanie stavu terminálu v
reálnom čase prostredníctvom jedného centrálneho miesta (s možnosťou sledovania počtu transakcií,
finančné prehľady a ostatných parametrov, celkový stav PA, štatistiky).

Osobitné požiadavky na plnenie:

-

Inštalácie na mieste plnenia bez stavebných úprav,
Doprava na miesto plnenia,
Dodanie vrátane zaškolenia obsluhy,
Záruka na parkovací automat 24 mesiacov,
Dodávka vrátane naprogramovania jedného typu vydávaného parkovacieho lístka podľa
požiadaviek objednávateľa.

Príloha č. 2
Situačná mapka

