Zmluva o dielo č. 12-621-95
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:
Objednávateľ:
Sídlo:
V zastúpení :
B ankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
T e l:
Fax:
E-mail:

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
M.R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice
PhDr. Štefan Škultéty, prim átorom m esta Trenčianske Teplice
Dexia banka Slovensko, a.s., pobočka Trenčín
0643679002/5600
00312088
2021080050
032 / 655 1500, 032/ 655 6715
032/6552232
sekretariat@ tepl ice.sk

a

Z hotoviteľ:

Q E X , a.s.

Sídlo:
IČ O :
D IČ :
B a n k o v é sp o jen ie:
Č íslo ú čtu :
Z a stú p e n ý :

B rn ia n s k a 1 , 9 1 1 05 T re n č ín
00587257
SK 2020383013
Č S O B , a.s. T re n č ín
1 1 6 7 5 0 0 3 /7 5 0 0
Ing. Ľ u b o s la v o m Ja rg a šo m , člen o m p re d sta v e n stv a
Ing. E d ito u A n g y a lo v o u , g e n e rá ln o u ria d ite ľk o u sp o lo č n o sti
v O R O k re sn é h o s ú d u T re n čín , o d d ie l S a, v lo ž k a č. 8/R

Z ap ísa n ý :

Článok I.
Predmet zmluvy
1.

Predm etom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a dodať objednávateľovi na základe jeho
objednávky infokiosk zostavený z kom ponentov špecifikovaných v prílohe č .l vrátane dokum entácie
(ďalej len „dielo“) ako aj ďalšie plnenie podľa článku VI a za podm ienok dohodnutých
v ustanoveniach tejto zm luvy, resp. uvedených v súťažnej ponuke zhotoviteľa. O bjednávateľ je
povinný zaplatiť za riadne a včas dodané dielo resp. plnenie podľa článku VI dohodnutú cenu.

Článok II.
Všeobecné práva a povinnosti zmluvných strán
2.

Z hotoviteľ sa zaväzuje :
a) zrealizovať dielo podľa predm etu tejto zm luvy v lehote plnenia uvedenej v článku IV. zm luvy,
pričom zodpovední zam estnanci objednávateľa a zhotoviteľa podpisom preberacieho protokolu
potvrdia jeho odovzdanie a nainštalovanie na m ieste určenom objednávateľom . O bjednávateľ si
vyhradzuje právo neprevziať predm et zm luvy v prípade, ak tento vykazuje zjavné vady
a nedorobky a zhotoviteľovi nevzniká právo na zaplatenie ceny až do m om entu dodania diela bez
vád. Zhotoviteľ vyhotoví preberací protokol v 2 origináloch, z ktorých obe zm luvné strany obdržia
po jednom ,
b) vykonávať riadne a včas činnosť podľa čl. V,
c) dohodnutý predm et tejto zm luvy vykonať sám na vlastnú zodpovednosť v rozsahu, kvalite, cene a
čase podľa ustanovení tejto zm luvy.

T

3.

O bjednávateľ sa zaväzuje :
a)

k naplneniu účelu tejto zm luvy poskytnúť zhotoviteľom požadovanú súčinnosť, nevyhnutnú k
efektívnem u vykonaniu diela. V prípade, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi nevyhnutnú
súčinnosť, platí pre čas neposkytnutia tejto súčinnosti, že zhotoviteľ nebude v om eškaní,
b) v zm ysle dodanej dokum entácie prichystať m iesto pre inštaláciu infokioskov zostavených
z kom ponentov špecifikovaných v prílohe č. 1.

Článok IU.
Cena a platobné podmienky
1.

V cene diela zostaveného z kom ponentov špecifikovaných v prílohe č. 1 sú zahrnuté všetky náklady
spojené s jeho realizáciou (dodávka, doprava na m iesto plnenia, vykonanie inštalácie, jednorazové
zaškolenie zam estnancov objednávateľa, určených objednávateľom ).

2.

V cene diela nie sú prípravné práce na osadenie infokioskov.

3.

Cena diela podľa článku I, bod 1 je stanovená dohodou zm luvných strán a je uvedená v prílohe č. 1
tejto zm luvy

4.

Cena za činnosť, ktorá nie je uvedená v tejto zm luve (práce navyše) m usí byť sam ostatne vopred
dohodnutá a bude stanovená hodinovou sadzbou vo výške 50,-EUR bez DPH. C ena je pevná a sú v nej
zahrnuté všetky náklady Z hotoviteľa spojené s vykonaním činnosti.

5.

O bjednávateľ uhradí 100% ceny diela stanovenej v článku III, bode 2 po dodaní, inštalácii a prevzatí
diela na m iesto určené objednávateľom v objednávke na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.

6.

D odávateľ je oprávnený vystaviť faktúru do 15 dní od podpísania preberacieho protokolu každej etapy
podľa článku II, bodu 1, ktorý nebude obsahovať zápis o zjavných vadách a nedorobkoch diela a bude
tvoriť neoddeliteľnú súčasť faktúry.

7.

DPH bude fakturovaná podľa platných predpisov.

8.

Zhotoviteľ doručí faktúru na adresu objednávateľa.

9.

O bjednávateľ je povinný uhradiť faktúry do 30. kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

10. O bjednávateľ berie na vedom ie, že v zm ysle ustanovenia §339 ods.2 O bchodného zákonníka kúpna
cena je zaplatená až jej pripísaním na bankový účet dodávateľa.
11. Faktúra m usí spĺňať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa ustanov. § 10 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a náležitosti daňového dokladu podľa ustanov. § 71 zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, evidenčné číslo, pod ktorým
je zm luva u objednávateľa evidovaná (pozri záhlavie zm luvy) a tiež číslo objednávky. V prípade, že
faktúra nebude spĺňať náležitosti určené platným i právnym i predpism i alebo touto zmluvou, je
objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru v lehote splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie., resp. na
doplnenie. N ová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok IV.
Lehota a miesto plnenia
1.

Z hotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zm luvy do 7 kalendárnych týždňov od podpisu zmluvy
obom a zm luvným i stranami.

2.

M iestom realizácie predm etu zm luvy je centrum m esta Trenčianske Teplice.
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Článok V.
Záruka a rozšírené podmienky údržby
1.

Zhotoviteľ poskytuje záruku na dielo po dobu 24 m esiacov. Záručná doba začína plynúť dňom
podpísania preberacieho protokolu.

2.

Záruka sa vzťahuje len na m ateriálové a výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:
prirodzeným opotrebením alebo m echanickým poškodením , použitím príslušenstva alebo spotrebných
m ateriálov neschválených dodávateľom , používaním zariadenia v rozpore s návodom (nesprávna
inštalácia, um iestnenie, obsluha), zásahom k tom u neoprávnenou osobou včítane užívateľa, vis maior
(neodvrátiteľnou udalosťou), vandalizm om . N áklady spojené s vyslaním servisného technika v prípade,
že nebude zistená žiadna vada, na ktorú sa vzťahuje záručná oprava, znáša strana, ktorá nárok
uplatňovala.

3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dostaviť sa na miesto záručnej opravy do 24 pracovných hodín od jej
písom ného nahlásenia na e-m ailovú adresu zhotoviteľa servis@ qex.sk. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť
poruchu do 16 pracovných hodín od dostavenia sa n a miesto zásahu. Záručné opravy budú
uskutočňované v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00 hod. alebo podľa dohody zm luvných strán.
O bjednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť podm ienky pre výkon záručnej opravy.

4.

Po uplynutí záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje na žiadosť objednávateľa dodávať náhradné diely
potrebné na opravu diela a na jeh o riadne fungovanie po dobu najmenej 2 roky odo dňa podpísania
záverečného protokolu o inštalácii celého diela, a to v cene platnej v čase realizácie opravy.

5.

O bjednávateľ poverí svojho zam estnanca nahlasovaním porúch a odsúhlasením uskutočnenej opravy.
Potvrdenie o prevzatí zariadenia a odstránení nahlásenej poruchy je dokladované vo forme servisnej
správy.

6.

Zhotoviteľ prehlasuje, že predm et plnenia je bez právnych vád a že nie je zaťažený akýmikoľvek
právam i tretích osôb. Z hotoviteľ udeľuje touto zm luvou objednávateľovi právo užívať dielo
m om entom jeho prevzatia a to bez časového a priestorového obm edzenia za odplatu, ktorá je súčasťou
dohodnutej ceny podľa článku III tejto zmluvy.

Článok VI.
Pozáručný servis
Zm luvné strany sa zaväzujú do 24 m esiacov od podpisu zm luvy uzatvoriť zm luvu o vykonávaní
pozáručného servisu.

Článok VII.
Mlčanlivosť
1.

Zm luvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať m lčanlivosť ohľadne inform ácií poskytnutých druhou
zm luvnou stranou pri rokovaní o uzavretí zm luvy resp. pri jej plnení, ktoré nem ajú verejný charakter
ako aj zachovávať obchodné tajom stvo a bankové tajom stvo, budú zachovávať m lčanlivosť o všetkých
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s plnením predm etu tejto zm luvy, napr. ceny, knowhow, technické riešenia, dokum entácia, atď.

2.

Povinnosť m lčanlivosti sa vzťahuje na všetkých zam estnancov zm luvných strán.

3.

Inform ácie, ktoré zm luvné strany získali v súvislosti s plnením tejto zm luvy, nesm ú byť sprístupnené
tretím osobám , ani využité na iný účel ako určený touto zm luvou bez predchádzajúceho písom ného
súhlasu druhej zmluvnej strany. Rovnako zm luvné strany nesm ú pripustiť, aby sa tak stalo z ich
nedbanlivosti. Z a porušenie povinnosti zachovávať m lčanlivosť podľa tohto článku, sa nepokladá
poskytnutie inform ácií príslušným orgánom verejnej m oci, pokiaľ to vyplýva zo všeobecne záväzného
právneho predpisu alebo poskytnutie inform ácií advokátom , či iným tretím osobám , ktoré sú podľa
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zákona viazané povinnosťou m lčanlivosti, pričom tieto osoby m usia byť vopred informované o
povinnostiach m lčanlivosti a zaviazané povinnosťou mlčanlivosti.

Článok VIII.
Zánik zmluvy
1.

2.

3.
4.

5.

Zm luvné strany sa dohodli, že porušenie zm luvných povinností označených za podstatné zakladá
oprávnenie odstúpiť od zm luvy podľa §344 Obchodného zákonníka tej strane, ktorá jej porušením
zm luvných povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zm luvy sa riadi príslušným i ustanoveniam i
Obchodného zákonníka.
Zm luvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zm luvy sa
označujú:
a) ak dodávateľ poruší zm luvné podm ienky týkajúce sa najm ä nedodržania dohodnutej lehoty a
m iesta plnenia podľa či. IV a ceny a platobných podm ienok podľa čl. III. tejto zm luvy, napriek
opakovaným upozorneniam objednávateľa,
b) ak objednávateľ v rozpore s touto zm luvou bezdôvodne neprevezm e bezchybný predm et plnenia
v zm ysle čl. III. tejto zm luvy bez vád ani do 30 dní od jeho vyzvania dodávateľom ,
c) ak objednávateľ bezdôvodne neuhradí prevzaté plnenie predm etu zm luvy v term íne do 30 dní po
uplynutí dátum u splatnosti.
O dstúpením od zm luvy nie sú dotknuté nároky zm luvných strán vyplývajúcich z čl.III. tejto zmluvy.
O dstúpenie od zm luvy m usí m ať písom nú form u a musí byť doručené zm luvnej strane, ktorá je
v om eškaní bez zbytočného odkladu po tom , čo sa o dôvodoch podstatného porušenia záväzku
dozvedela. Ú činky odstúpenia od zm luvy nastávajú okam ihom doručenia odstúpenia od zm luvy
zmluvnej strane, ktorá je v om eškaní. O dstúpením od tejto zm luvy nie je dotknutý nárok na náhradu
škody.
Túto zm luvu je m ožné ukončiť aj písom nou dohodou zm luvných strán.

Článok IX.
Sankcie
1.

O bjednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa v prípade om eškania zhotoviteľa so splnením
povinnosti riadne dodať dielo podľa článku I, bod 1 v term íne a za podm ienok podľa článku IV, bod 1,
úhradu zm luvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny diela za každý aj začatý kalendárny deň om eškania sa,
ak sa zm luvné strany nedohodnú inak.

2.

Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od objednávateľa v prípade om eškania objednávateľa so splnením
si svojho peňažného záväzku zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa tejto zm luvy zm luvnú
pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý aj začatý kalendárny deň om eškania, ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak.

3.

Uhradením zm luvnej pokuty nezaniká nárok zm luvných strán na náhradu škody, ktorá im z titulu
om eškania vznikla.

Článok X.
Prechod vlastníctva a nebezpečenstva škody
1.

V lastnícke právo k dielu podľa článku I bod 1 zm luvy prechádza na objednávateľa zaplatením plnej
ceny diela podľa článku III, s tým, že nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do dňa jej
inštalácie podľa článku II bodu 1 tejto zmluvy.
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Článok XI.
Záverečné ustanovenia
1.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

2.

Zmluva nadobúda účinnosť kumulatívnym splnením týchto dvoch podmienok:
a) zverejnenie tejto zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a
b) uzavretie zmluvy o poskytnutí prostriedkov v rámci 5. Výzvy Fondu mikroprojektov Operačného
programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 pre
implementáciu projektu: ..Vytvorenie spoločného informačného systému mesta Trenčianske
Teplice a mikroregiónu Ostrožsko“.
Zmluva nadobudne účinnosť v deň, v ktorom budú kumulatívne splnené obe podmienky. V prípade, ak
v lehote do 1 roka odo dňa zverejnenia tejto zmluvy nebude uzavretá zmluva o poskytnutí prostriedkov
v rámci 5. Výzvy Fondu mikroprojektov Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika - Česká republika 2007 - 2013 pre implementáciu projektu: „Vytvorenie spoločného
informačného systému mesta Trenčianske Teplice a mikroregiónu Ostrožsko“ táto zmluva zaniká.

3.

Obmedzenia, rozšírenia a ďalšie podstatné zmeny touto Zmluvou deklarovaného vzťahu, ktoré
vzniknú dodatočne, musia byť vyhotovené ako písomný dodatok tejto Zmluvy a podpísané
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

4.

Zmluvné vzťahy, neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, zákonom č.6 18/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom
(autorský zákon) a súvisiacimi predpismi.

5.

Písomnosti súvisiace s touto zmluvou sa doručujú druhej zmluvnej strane doporučenou zásielkou na
adresu (adresu sídla) zmluvnej strany uvedenej v záhlaví tejto zmluvy resp. na adresu jej sídla uvedenú
v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, v prípade keď v súlade s touto
zmluvou nepostačuje komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu. Akúkoľvek zmenu
uvedených údajov je zmluvná strana povinná vopred oznámiť druhej zmluvnej strane. Všetky
písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade, ak zmluvná strana svojím konaním alebo
opomenutím zmarí doručenie písomnosti a písomnosť pošta vráti ako nedoručenú, účinky doručenia
nastávajú v deň, keď bude písomnosť/zásielka vrátená druhej zmluvnej strane. Účinky doručenia
nastávajú aj vtedy, ak zmluvná strana odmietne prevziať písomnosť.

6.

Každá zo zmluvných strán je oprávnená svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy previesť
na tretiu osobu, po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany.

7.

Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že na základe písomného oznámenia objednávateľa strpí
výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami pri
poskytovaní plnenia, a to kedykoľvek počas doby poskytovania plnení, a to oprávnenými osobami v
zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

8.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.l

9.

Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho dva pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

v Trenčianskych Tepliciach, dňa

i-J • fix!L>

v Trenčíne, dňa “
J' $ •

r n . o f\zy^u o o o u i^-

/< %

Objednávateľ

-k /

Zhotov teľ
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Príloha č.l - zmluva o dielo č. 12-621-95
1.

Cena info kioskov

p.č. Názov
1
Kiosk

KS

cena / ks

cena 1spolu

4

2 111,50 €

8 446,00 €

4
1

240,00 €
160,00 €

960,00 €
160,00 €

Špecifikácia
Rozmery (V x Š x H) - min. 1250x576x21 Omm
Hmotnosť - cca 75kg
Farba a povrchová úprava - Šedo-čierná
Vybavenie - Tepelná izolácia, zabezpečenie el.
rozvodov. Termostat, hydrostat, ventilátor, vyhrievanie
Elektroinštalácia - Vrátane reproduktorov, 16A istič,
vývod napájania RJ 45, USB,
Integrované PC - Min. Celeron 440 CR, 2GHz, 1024 MB
RAM, 80 GB HDD, DVD-ROM Dríve
Operačný systém - Windows 7 Professional
Priemyselný monitor - 17“ LCD s dotykovou vrstvou s
bezpečnostným ochranným sklom

2
3

Inštalácia, konfigurácia
Doprava (400km)

Cena spolu za celý predmet zákazky bez DPH
DPH
Cena spolu za celý predmet zákazky bez DPH

9 566,00 €
20%
11 479,20 €
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