ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskoršíchzmien a

Objednávatel':

doplnení medzi zmluvnými stranami
Obec Koprivnica
Koprivnica 126,086 43 Koprivnica
V zastúpenÍ: lng. Peter Krupa

lčo: oo322].64

DlČ 2O2a778826
kontakt: koprivnica@koprivnica.sk, starosta@koprivnica.sk
V zastúpení:lng. Peter Krupa - starosta obce
/ d'alej len "objednávatel''/

Zhotovitel':

WI-NET s.r.o.
Hlavná 8/18
086

41

Raslavice

V zastúpení:Eva Bartoššíková,lng. Miroslav Goliaš

lčo 47146192
DlČ:2023765656
lč opu: sK2o23765656
lBAN: SK54 0900 0000 0050 4230 8030
/ d'alej len "zhotovitel"'/
Čl, l Predmet zmluvy

1.

Zmluvné stranysa na základevzájomnej dohody rozhodli uzatvoriťtúto zmluvu, predmetom ktorej je, že sa Zhotovitel'
zavázuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná objednávatelbm ako najvýhodnejšia v rozsahu a
za podmienok dojednaných v tejto zmluve, pre objednávatel'a vykoná dodávku a montáž - vybudovanie WiFi siete na
zá klade výzvy Ú rad u pod predsed u vlády Slovenskej repu bliky pre invesťcie a informatizáciu - výzva č. OPl1-2O1,8l7 /1,-DOP -

"WiFi pre Teba"

2.

Touto zmluvou sa zhotovitel'zavázuje vypracovať a odovzdať objednávatelbvi dielo podl'a špecifikácií uvedených v tejto

zmluve, na základe požiadaviek objednávatel'a a objednávatel'sa zavázuje zaplatiť zhotovitelbvi za vykonané dielo
dohodnutú cenu a riadne vykonané dielo prevziať.

3.

Neoddelitel'nou súčasťouzmluvy sú aj ťeto prílohy podrobne opisujúce predmet zmluvy:
- Príloha č.1- Podrobná špecifikácia predmetu
- Príloha č.2 - Test splnenie technických parametrov
- Príloha č, 3 - Podrobný popis prístupových bodov (AP) s vázbou na finančnélimity
- Príloha č. 4 - Technické listy dodávaných akťvnych prvkov

Čl. ll Cena za vykonanie diela

1,.

Na základe dohody zmluvných strán zaplať objednávatel'na účetzhotovitel'a za vykonané dielo sumu vo výške !4 988,,eur. Táto suma je vysúťažená na základe predloženej ponuky objednávatel'a pre zákazku s nízkou hodnotou §117 zákona č.

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávanízo dňa 78.3.2020

2.

V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na vykonanie prác a náklady na materiál potrebný pri

vykonaní týchto prác.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná a zhotovitel'nemá nárok účtovaťsi vyššiu cenu z dóvodu zmeny
materiálov výrobkov a pod., okrem prípadu, kedy dójde k navýšeniu objemu prác z dóvodu, ktorý pri uzatvorenítejto
zmluvy nebolo možnéobjekťvne predvídať.

1

1

4.

Objednávatel' je povinný zaplaťťdohodnutú sumu za vykonanie diela, podl'a bodu 1 tohto článku do 15 dní odo dňa

doručenia faktúry.

5.
6.
7.

Zhotovitel'sa zavázuje vystaviťfaktúru za vykonané dielo najneskór do 30 dní odo dňa odovzdania diela.
Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účetzhotovitel'a.
V prípade omeškan ia objednávatel'a s ú hradou plaťeb má zhotovitel' právo účtovaťodberatelbvi popri plnen í aj úroky z

omeškania podl'a Obchodného zákonníka,

Č|. tlt Termín plnenia diela

L

Zhotovitel'vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do 12 mesiacov od nadobudnuťa účinnosti
zmluvy. Tento termín je možnépreaÍ;iť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo z dóvodu prípadných zlých
poveternostných podmienok, kedy sa termín predlžuje o dobu, počas ktorej zhotovitel'nemohol začaťalebo pokračovať v
prácach. Za zlé poveternostné podm|enky sa považujú dni, počas ktorých pršíalebo sneží,alebo ak denná teplota klesne

pod bod mrazu.

2.

Zhotovitel' je povinný na žiadosť objednávatel'a informovať ho o stave vykonaných stavebných prác,

Čl. lV Vykonanie diela a jeho odovzdanie

7.
2,

Zhotovitel'vykoná stavebné činnosti spojené s predmetom diela podl'a tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo,
pričom sa zavázuje rešpektovať technické, špecifickéa právne predpisy.
Zhotovitel'v plnom rozsa hu zod povedá za bezpečnosť a och ra nu zd ravia pri práci všetkých osób, ktoré sú oprávnené
zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomóckami. Zhotovitel' je povinný zabezpečiťna
stavbe požiarnu ochranu.

3.

Zhotovitel'vyzve písomne objednávatel'a na prevzatie diela najmenej 3 dni pred dňom dokončenia diela. O odovzdanía
prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu.

Č!, V Zodpovednosť za vady diela a záručná doba

7.

Zhotovitel'zodpovedá

za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podl'a noriem vzťahujúcich sa na predmet plnenia,

dohodnutých zmluvných podmienok a technických podmienok uvedených vo výzve na predkladanie ponúk verejného
obstarávania obcou Koprivnica,

2.

Objednávatel'sa zavázuje, že prípadnúreklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení a to písomnou formou.

čl. vl sankcie

1,.

V prípade omeškania zhotovitel'a s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne zaplať zhotovitel'objednávatelbvi

zmluvnú pokutu vo výške !,- eur za každý deň omeškania.

2.

V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou faktúr si móže zhotovitel'uplatniť úrok z omeškania vo výške podl'a zákona č.
5I3 / 199I Zb. Obchodného zá kon n íka.

čl. utzanit zmluvy

1.

Táto zmluva zaniká riadnym ukončeníma odovzdaním diela zhotovitelbm objednávatelbvi a zaplatením ceny za dielo podl'a
usta novení

2.
3.

tejto zmIuvy objednávatelbm zhotovitelbvi.

Táto zmluva móže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si dohodnú.

Objednávatel'si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade ak by došlo k porušeniu povinnosť zhotovitel'a, pri
ktorom móže dójsť k materiálnym škodám alebo k ohrozeniu zdravia, či života alebo k hrubému porušeniu technickej
disciplíny zhotovitel'a pri zhotovení diela.

objednávatel' je oPrávnený odstúPiťod zmluvy aj v prípade podstatného
prekročenia času plnenia, dohodnutého v čl, lll
bod 1tejto zmluvY, Za Podstatné PrekroČenie času plnenia sa považuje
30 dníodo dňa, od ktorého mal zhotovitel,predmet
diela odovzdať podra Čl. ttt telto zmluvy.
Zhotovitel' je oPrávnený odstúPiťod zmluvy, ak objednávatel'neplní
zmlu vné závázky,a tým zhotovitelbvi znemožňuje

realizáciu diela,

odstúPenie musí bYť oznámené druhej zmluvnej strane písomne.
V odstúpení musí byť uvedený dóvod, pre ktorý zmluvná

strana odstupuje.

čl. vtll záverečné ustanovenia
1.

2.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zástupcami
oboch zmluvných strán.
Táto zmluva nadobúda ÚČinnosť Po skontrolovaní a odsúhlasení

verejného obstarávania sprostredkovatel,ským orgánom
pre op lntegrovaná infraštruktúra, pričom o výsledku
kontroly bude odberatel,dodávatel,a bezodkladne informovať.
Zmluva móŽe bYťzmenená len vo forme
PÍsomných dodatkov, podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných

strá n.

4.
5.

Pokial'v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný
vzťah ňou založený ustanovenia obchodného zákonníka.
Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 sú
určenépre zhotovitel,a
a

2

preobjednávatel,a.

dňa 2L07.2020

objednáVatel'

zhotovitel'
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lČ Dfit: SK2023765656
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