Zmluva o dielo č. 03/ZMR/2020
Uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 a § 536 a nasl. č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov.
Čl. I
Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ: Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice
Zastúpený:
Ing. Katarína Takácsová
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000185676/8180
IČO: 00164119

1.2

Zhotoviteľ: Rozširovanie počítačovej gramotnosti v obci Breznička
Zastúpený:
Ing. Peter Šuľaj
Bankové spojenie: Tatra Banka
Číslo účtu:
SK27 1100 0000 0029 1886 3781
IČO:
45772894
2120356667
DIČ:
IČ pre DPH: Čl. II.
Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu zmluvy:
Názov:
Kľúčové slová:
CPV:
Druh:

2.2

Oprava počítačovej siete
sieťové komponenty, káble, inštalácia
32421000-0 – kabeláž siete, 32422000-7- sieťové komponenty,
32420000-3 – sieťové zariadenie, 60000000-8 – dopravné
služby, 51000000-9 – inštalačné služby
Tovar, služba

Funkčná špecifikácia predmetu zmluvy:
Predmetom zákazky je dobudovanie počítačovej siete do žiackych izieb
nachádzajúcich sa na 2. dlhej chodbe, 3. dlhej chodbe a 3. krátkej chodbe. Novú
kabeláž bude možné pripojiť do existujúcej infraštruktúry. Každá izba bude mať
samostatne pripojenie do počítačovej siete. Kabeláž bude na jednej strane ukončená
dátovou zásuvkou a na druhej strane v PATCH panely. V rámci počítačovej siete
požadujeme kábel minimálnej kategórie 5E.

2.3

Technická špecifikácia predmetu zmluvy

Č.pol.

Názov špecifikácie

MJ

1

Zásuvka UTP 2x

ks

Minim. Maxim. Presná
hodnota hodnota hodnota
64

2
3
4

Koncovka UTP
Kábel UTP
PATCH panel 24 port

ks
m
ks

136
4037
8

Čl. III.
Termín plnenia
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo najneskôr v lehote do 31.10.2020. Za každý deň
omeškania od dohodnutého termínu sa zhotoviteľ zaväzuje vyplatiť úrok z omeškania vo
výške 0,03% z ceny diela.
Čl. IV.
Cena a platobné podmienky
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Celková cena predmetu zmluvy bez DPH: 1 765,44 EUR
Sadzba DPH: nie je platiteľ
Celková cena predmetu zmluvy vrátane DPH: 1 765,44 EUR
Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom do 14
kalendárnych dní po odovzdaní diela.
Splatnosť faktúry je do 14 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. V prípade
omeškania s úhradou faktúry si zhotoviteľ môže uplatniť u objednávateľa úrok
z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Čl. V.
Prevzatie diela

Za kvalitu plnenia predmetného diela zodpovedá zhotoviteľ. Objednávateľ sa zaväzuje
priebežne kontrolovať kvalitu plnenia predmetného diela.
Čl. VI.
Práva a povinnosti objednávateľa
6.1
6.2
6.3
6.4

Objednávateľ má právo na kontrolu prác vykonávaných zhotoviteľom.
Objednávateľ je povinný sprístupniť všetky izby v termíne určenom zhotoviteľom.
Objednávateľ je povinný platiť faktúry v dohodnutom termíne.
Objednávateľ je povinný reagovať na výzvy k spolupráci zhotoviteľa, a to
v najkratšom technicky možnom čase.

6.5

Objednávateľ umožní zhotoviteľovi v objekte realizácie diela ponechať materiál
a náradie potrebné k realizácii celého rozsahu diela a poskytne mu k tomu potrebný
uzamykateľný priestor.
Čl. VII.
Práva a povinnosti zhotoviteľa

7.1

Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny za dielo podľa článku IV.

7.2
7.3
7.4
7.5

Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo v kvalite zodpovedajúcej účelu objednávky,
príslušným právnym predpisom a záväzným normám na svoje náklady a na svoje
nebezpečenstvo v čase dohodnutom v tejto Zmluve.
Zhotoviteľ je povinný akceptovať v priestoroch výkonu diela zamestnancov
objednávateľa a svoju činnosť s nimi zosúladiť.
Zhotoviteľ prehlasuje, že uhradí objednávateľovi všetky škody, ktoré mu
preukázateľne spôsobí výkonom svojej činnosti podľa tejto Zmluvy na majetku alebo
inventári.
Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a je
povinný dodržiavať predpisy BOZP a PO, všeobecne záväzné nariadenia, Stavebný
zákon a súvisiace predpisy. Dodržiavanie príslušných STN tak, aby nedošlo
k poškodeniu, alebo znehodnoteniu zariadení objednávateľa.
Čl. VIII.
Vyhlásenie o znalosti stavu veci

8.1

8.2

8.3

Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že bol oboznámený so všetkými skutočnosťami,
informáciami a podkladmi, nevyhnutnými k riadnemu a včasnému výkonu diela podľa
tejto Zmluvy a vzhľadom na to nie je v budúcnosti oprávnený odvolať sa na neznalosť
stavu veci.
Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavretím tejto Zmluvy, vykonaním diela a jeho
použitím nebudú dotknuté práva tretích osôb vyplývajúce z priemyselného alebo iného
duševného vlastníctva. V prípade porušenia týchto práv tretích osôb a za škodu, ak
z toho dôvodu vznikne, zodpovedá zhotoviteľ.
Objednávateľ týmto vyhlasuje, že je oprávnený na základe súhlasu vlastníka budovy,
na ktorej sa vykonáva dielo podľa tejto Zmluvy, realizovať dielo.
Čl. IX.
Odstúpenie od zmluvy

9.1

9.2

Okrem prípadov, zakotvených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka je objednávateľ
oprávnený od tejto Zmluvy písomne odstúpiť s účinnosťou dňom doručenia
písomného odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane, po márnom uplynutí
dodatočnej primeranej lehoty stanovenej objednávateľom zhotoviteľovi na odstránenie
nedostatkov, pokiaľ je zhotoviteľ v omeškaní s výkonom diela viac ako 2 týždne,
alebo pokiaľ na majetok zhotoviteľa bolo začaté konanie v zmysle zákona o konkurze
a vyrovnaní.
Pokiaľ za odstúpenie objednávateľa od Zmluvy zodpovedá zhotoviteľ, je zhotoviteľ
povinný uhradiť objednávateľovi nevyhnutné náklady a vzniknutú škodu, ak z toho
dôvodu vznikla. Pokiaľ za odstúpenie zhotoviteľa od Zmluvy zodpovedá
objednávateľ, je povinný uhradiť zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady
v súvislosti s výkonom diela ku dňu odstúpenia od Zmluvy.
Čl. X.
Záverečné ustanovenia

10.1

Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Úradu košického
samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.

10.2
10.3
10.4

Zmeniť alebo doplniť obsah zmluvy možno len formou očíslovaného písomného
dodatku podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
Táto zmluva je podľa § 5a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.
Zmluva sa vyhotovuje v 3 vyhotoveniach, vo dvoch pre objednávateľa a v jednom pre
zhotoviteľa.

V Košiciach, dňa ............................

....................................
objednávateľ

V Košiciach, dňa .........................

....................................
zhotoviteľ

