Zmluva o dielo
EZS v Dome ľudového bývania v Šali
Uzatvorená podľa ustanovenia § 536 - § 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
I. Zmluvné strany
l. Objednávateľ :
sídlo :
Zastúpený :
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Telefón :

Ponitrianske múzeum v Nitre
Štefánikova trieda č. 1, 949 01 Nitra
Mgr. Anton Števko
36102652
2021431973

2. Zhotoviteľ :
Sídlo :
Zastúpený :
IČO :
DIČ :
IČ DPH
Bankové spojenie:
Číslo účtu :

FA STOMBO NITRA s. r. o.
Hlohovská 5, 951 41 Lužianky
Karol Filo
36532894
2020152145
SK 2020152145

037/7419771

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre č.r.11547/N, odd.: Sro
II. Východiskové podklady a údaje
1. Miesto realizácie : Dom ľudového bývania v Šali, Štúrova 4, 927 01 Šaľa
2. Termín realizácie : začatie : 26.11.2018
Ukončenie : 30.11.2018
III. Predmet plnenia
1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka a montáž elektronického zabezpečovacieho
systému v priestoroch Domu ľudového bývania v Šali. Jej špecifikácia je uvedená
v Prílohe č. l : Rozpočet elektronického zabezpečovacieho systému, ktorá je
nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
IV. Čas plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá a prevedie predmet dojednaný v článku III. tejto
zmluvy podľa termínu stavby uvedeného v článku II.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu.
V. Cena

tel.: 037/ 651 00 00

fax: 037/ 74 19 771

e-mail: nimuz-sek@mail.t-com.sk

IČO: 36102652

1. Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán
a činí čiastku : za dodávku a montáž elektrického zabezpečovacieho systému 2.237,00
Eur s DPH.
2. Platba za dodanie diela bude uhradená na základe vystavenej faktúry do 14 dní.

VI.

Fakturačné a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady dohodnutej ceny podľa článku V. tejto
zmluvy platbou oproti faktúre zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť voči objednávateľovi v prípade omeškania úhrady
faktúry úrok z omeškania v zmysle platných predpisov.
3. Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi v prípade nedodržania termínu
realizácie úrok z omeškania v zmysle platných predpisov vo výške 0,1 %.
VII.

Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ zabezpečí účasť svojho pracovníka pri preberaní a uvádzaní zariadenia
do prevádzky, ktorý ho skontroluje a jeho kvalitu potvrdí v odovzdávajúcom
protokole.
VIII. Povinnosti zhotoviteľa
1. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi dielo v termíne dohodnutom v tejto
zmluve, vrátane jeho komplexného vyskúšania, odovzdať objednávateľovi doklady,
ktoré sa na dielo vzťahujú a ktoré sú povinné k jeho prevzatiu a prevádzkovaniu.
2. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi dielo kompletné, plne
prevádzkyschopné, a to na základe písomného preberacieho protokolu, podpísaného
oboma zmluvnými stranami.
3. Zhotoviteľ zabezpečí zaškolenie určených pracovníkov objednávateľa elektronického
zabezpečovacieho systému.
IX. Záručná doba a pozáručný servis
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť záručný servis, doložiť certifikáty preukázania
zhody, užívateľský a údržbový manuál.
2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania
diela objednávateľovi.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po
jej zistení písomnou formou.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnenej reklamovanej poruchy
v záručnej dobe do 48 hodín od nahlásenia poruchy objednávateľom.
5. Po ukončení diela objednávateľ so zhotoviteľom uzavrie servisnú zmluvu, kde budú
stanovené podmienky servisu a periodických odborných prehliadok a skúšok EZS.
X. Zvláštne ustanovenia

tel.: 037/ 651 00 00

fax: 037/ 74 19 771

e-mail: nimuz-sek@mail.t-com.sk

IČO: 36102652

l. Zhotoviteľ sa zaväzuje utajovať údaje o bezpečnostnom zariadení, ktoré je predmetom
tejto zmluvy a o prevádzkových a priestorových pomeroch u objednávateľa, ktoré sa
v súvislosti s realizáciou tejto zmluvy dozvie.
2. Objednávateľ sa zaväzuje utajovať všetky údaje týkajúce sa technickej stránky
realizovaného bezpečnostného zariadenia.
3. Povinnosti z bodov 1. a 2. tohto článku budú zmluvné strany dodržiavať bez časového
obmedzenia.
XI. Záverečné ustanovenia.
1. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, dve vyhotovenia pre objednávateľa
a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
2. Všetky dodatky k tejto zmluve budú vykonané len v písomnej forme, označené
poradovými číslami a podpísané osobami oprávnenými jednať vo veciach tejto
zmluvy.
3. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 : Rozpočet elektronického
zabezpečovacieho systému.
4. Zástupcovia obidvoch zmluvných strán si zmluvu dôkladne prečítali, súhlasia s celým
jej obsahom a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť nadobudne nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle
objednávateľa.

V Lužiankach, dňa 23. 11. 2018

............................................................
pečiatka a podpis zhotoviteľa

V Nitre, dňa 23. 11. 2018

..................................................
pečiatka a podpis objednávateľa

Príloha : Rozpočet elektronického zabezpečovacieho systému

tel.: 037/ 651 00 00

fax: 037/ 74 19 771

e-mail: nimuz-sek@mail.t-com.sk

IČO: 36102652

Rozpočet:

tel.: 037/ 651 00 00

fax: 037/ 74 19 771

e-mail: nimuz-sek@mail.t-com.sk

IČO: 36102652

