ZMLUVA O DIELO

Dodávka prístupových bodov pre obec Trstín
Článok 1
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „Objednávateľ“)

Obec Trstín
Trstín 95, 919 05 Trstín
00 313 122
2021175739
neplatiteľ
Ing. Peter Hlávek – starosta obce
VÚB
SK43 0200 0000 0000 0852 4212

a
Poskytovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zapísaný:
V zastúpení:
IBAN:
(ďalej len „Poskytovateľ“)

NETCON, s.r.o.
A. Žarnova 11c/7803, Trnava 917 02
46 365 516
2023376553
v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave,
oddiel: Sro, vložka číslo: 28408/T
Peter Chvála – konateľ
SK2983300000002500654333

Článok 2
Úvodné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Z.z. v znení jeho
zmien a dodatkov.
Článok 3
Predmet zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť túto zmluvu, ktorej účelom je vybudovanie bezdrôtových
prístupových bodov na verejných priestranstvách v obci Trstín v rámci realizácie projektu
financovaného z fondov EÚ – EŠIF s názvom „WIFI pre obec Trstín“. Poskytovateľ sa zaväzuje,
že na základe výzvy na predkladanie ponúk a vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola
vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto
zmluve vykoná dodanie prístupových bodov a montáž pre potreby objednávateľa.
2. K pokrytiu verejných priestranstiev WIFI pripojením bude dodanie tovaru – 10 externých
prístupových bodov a 1 interný prístupový bod, ktoré zahŕňajú potrebné nevyhnutné
príslušenstvo s inštaláciou a montážou WIFI siete. Vybudovaná sieť bude používať označenie
siete „WIFI pre Teba“ a objednávateľ zabezpečí internetovú konektivitu s minimálnou
rýchlosťou sťahovania 30 Mbps bezplatne všetkým občanom a návštevníkom obce.

Prístupové body budú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách:
‐
‐
‐
‐
‐

Futbalový štadión – 3x externý AP
Autobusové zastávky – 5x externý AP
Ihrisko pri bytových domoch – 1x externý AP
Obecný úrad – 1x externý AP
Kultúrny dom – knižnica – 1x interný AP
Článok 4
Doba plnenia

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva bude uzavretá na obdobie 10 mesiacov odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy, t.j. deň nasledujúci po zverejnení zmluvy.

2.

Dielo bude odovzdané s projektovou dokumentáciou, ktorá bude obsahovať sieťové
zapojenie aktívnych prvkov siete s IP adresným plánom, simuláciu pokrytia priestoru,
meranie skutočného pokrytia, technické listy aktívnych prvkov, funkčný popis a vyobrazenie
obsahu hotspot portálu s umiestneným logom (logo je súčasťou výzvy č. OPII‐2018/7/1‐DOP,
časť „Iné dokumenty výzvy“ č.. 7).

3.

Objednávateľ vytvorí primerané podmienky, ktoré umožnia realizáciu dodávky riadne a
včas, v opačnom prípade poskytovateľ nezodpovedá za dodržanie dohodnutého termínu
realizácie.
Článok 5
Cena diela

1. Cena za realizáciu a dodanie diela je stanovená na základe vykonaného procesu verejného
obstarávania nasledovne:
Cena bez DPH
11 655,00 EUR
DPH 20 %
2 331,00 EUR
SPOLU

13 986,00 EUR

Článok 6
Záručný servis
1. Záručná doba je 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje výlučne na funkčnosť dodaného zariadenia
a vykonaných prác diela. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy
objednávateľovi.
2. Záruka sa na predmet dodania nevzťahuje ak:
‐ Porucha bola zapríčinená neodbornou manipuláciou alebo neodbornou opravou,
‐ Porucha bola spôsobená úmyselným poškodením zo strany objednávateľa alebo tretej
osoby,
‐ Porucha bola vyvolaná vplyvmi mimo rámca stanovených technických podmienok
(prepätie zo siete, úder blesku, pôsobenie vody a pod.)
3. Vznik poruchy v záručnej dobe je objednávateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť
poskytovateľovi.
4. Poskytovateľ uskutoční bezplatnú opravu zariadenia v súlade s platnými predpismi.

Článok 7
Úhrada faktúr
1. Úhrada za realizáciu sa uskutoční na základe vystavenia faktúry poskytovateľom
bezprostredne po ukončení realizácie.
2. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.
3. Predmet dodania bude spolufinancovaný z prostriedkov EŠIF v rámci Operačného programu
Integrovaná infraštruktúra.
4. Úhradou za celý predmet dodania sa objednávateľ stáva majiteľom predmetu dodania.
Článok 8
Zánik zmluvy
1.

Táto Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, dohodou zmluvných strán
alebo odstúpením od Zmluvy jednou zo Zmluvných strán.

2.

Poskytovateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade:
a) že mu Klient nedodá riadne a včas dokumenty potrebné na poskytnutie predmetu
plnenia,

3.

Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade:
a) že Poskytovateľ hrubo porušuje svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, najmä ak
Objednávateľovi neposkytne dohodnuté služby riadne a včas a ani po písomnej výzve
Objednávateľa, v ktorej na splnenie povinnosti poskytol primeranú dodatočnú
lehotu,

4.

Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné a musí byť preukázateľne doručené druhej
Zmluvnej strane. V odstúpení musí byť uvedený dôvod odstúpenia tak, aby bol jednoznačne
identifikovateľný a nezameniteľný s iným dôvodom, inak je odstúpenie neplatné. Odstúpenie
je účinné dňom doručenia Zmluvnej strane.

5.

Zmluvu je tiež možné ukončiť v prípade, ak SO/RO pre OPII identifikuje počas výkonu
administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania zistenia, ktoré by mohli mať vplyv
na výšku oprávnených výdavkov objednávateľa.

Článok 9
Záverečné ustanovenia
1.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

2.

Táto Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, dve (2) vyhotovenia pre každú zo
Zmluvných strán.

3.

Meniť a dopĺňať túto Zmluvu možno výlučne písomnými dodatkami, ktoré musia byť
číslované a podpísané oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

4.

Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú s jej obsahom oboznámené, a že túto
Zmluvu uzatvárajú na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, a že záväzky z nej vyplývajúce sa zaväzujú plniť riadne a včas.

V Trstíne, dňa .....................

V Trnave, dňa .....................

....................................................
Ing. Peter Hlávek

....................................................
Peter Chvála

Starosta obce Trstín

konateľ spoločnosti NETcon s.r.o.

