Zmluva o dielo
uzavretá v zmysle § 536 a násl. zákona 513/1991 Z. z. ( Obchodný zákonník ).

1. ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ: Pavel Fraňo “SCHODY FRAŇO“
Sídlo: Cajlanská 59, Pezinok 902 01
Zastúpený: Pavel Fraňo, konateľ
IČO: 33 838 780
Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK9609000000000019227846
DIČ: 1022791770
IČ DPH: SK1022791770
Zapísaný: Okresný úrad Pezinok, Číslo živnostenského registra: 107-10408
Tel./fax: 033/6402659
e-mail: schody@schodyfrano.sk
( ďalej len „objednávateľ“) na jednej strane,
a
Zhotoviteľ: TEKMA, spol. s r.o.
Sídlo: Jiránkova 31, 618 00 Brno, Česká republika
Zastúpený: Gabriela Paříková, jednatelka
IČO: 60718714
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Brno - Veveří
Číslo účtu vo formáte IBAN: CZ0903000000000186057469
DIČ: CZ60718714
IČ DPH: CZ60718714
Zapísaný v OR KOS Brno, oddiel C, vložka číslo 16297)
Tel./fax: +420 548 212 320, fax: +420 548 211 345
e-mail: tekma@tekma.cz

( ďalej len „zhotoviteľ“) na strane druhej,

2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY
2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa s najnižšou ponúkanou
cenou, spĺňajúca všetky technické parametre podľa požiadaviek kupujúceho.

3. PREDMET PLNENIA (DIELO)
3.1 Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je dodanie tovarov a súvisiacich služieb
(ďalej aj ako dielo) zhotoviteľom do miesta realizácie podľa bodu 6.1. podľa
špecifikácie v prílohe č. 1 tejto zmluvy (Špecifikácia a cena diela).

3.2 Zhotoviteľ a objednávateľ berú na vedomie skutočnosť, že predmet plnenia je
financovaný z prostriedkov nenávratného finančného príspevku (ďalej aj ako NFP)
v rámci projektu „Nákup moderných ekologických technológií“.

4. CENA DIELA

4.1 Celková cena diela bez DPH je:
60 820,00 EUR
DPH 20%.
12 164,00 EUR
Celková cena diela vrátane DPH
72 984,00 EUR
Slovom: sedemdesiatdva tisíc deväťstoosemdesiatštyri eur
4.2 Hore uvedená cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa na realizáciu diela podľa bodu
3.1 zmluvy a je cenou konečnou.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za dielo nasledovne :
•

30% z ceny objednaného diela záloha po objednaní

•

50% z ceny objednaného diela po oznámení termínu dodania diela podľa bodu
6.3 zmluvy v prípade čiastočnej dodávky, t.j. napr. len 1 stroj, zaplatí
objednávateľ alikvotnú čiastku

•

20% z ceny dodaného diela do 14 dní po prevzatí diela podľa bodu 6.6. zmluvy

5.2 Po prevzatí diela objednávateľom zhotoviteľ vystaví faktúru.
5.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle platného zákona o dani z pridanej
hodnoty.
5.4 Cena diela sa považuje za zaplatenú dňom, keď sa uhrádzaná čiastka pripíše na účet
zhotoviteľa.
5.5 Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú ako aj formálnu správnosť fakturácie
zhotoviteľa.
5.6 Ak faktúra obsahuje vecné alebo formálne chyby, objednávateľ je oprávnený vrátiť
ju zhotoviteľovi spolu s písomným odôvodnením takého postupu. Lehota splatnosti
sa prerušuje a znovu začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej
faktúry.
6. PODMIENKY REALIZÁCIE DIELA
6.1 MIESTO REALIZÁCIE DIELA: Prevádzka objednávateľa na adrese: Šenkvická
cesta 14/P, Pezinok 902 01
6.2 TERMÍN REALIZÁCIE DIELA: maximálne 3 mesiace odo dňa objednania diela a
úhrady 30% zálohy podľa bodu 5.1. zmluvy.

6.3 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi deň dodania diela minimálne 10 pracovných dní
vopred.
6.4 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri realizácii
diela. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo po jeho dokončení v dohodnutom
termíne a na dohodnutom mieste prevziať a zaplatiť zaň riadne a včas dohodnutú
cenu.
6.5 Dielo sa považuje za ukončené riadne a včas vtedy, keď bolo vykonané v súlade
s touto zmluvou, zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo v lehote stanovenej v
bode 6.2. tohto článku zmluvy, dielo nemá žiadne vady, zhotoviteľ odovzdá všetky
dokumenty, ktoré s dielom súvisia a úspešne uplynula 5-dňová skúšobná prevádzka.
6.6 Dielo sa považuje za prevzaté v momente, keď objednávateľ svojím podpisom
schváli odovzdávací/preberací protokol podpísaný zhotoviteľom po riadnom
ukončení diela podľa bodu 6.5. tejto zmluvy.
6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s najnovšími technickými
poznatkami. Dodané zariadenie bude nové, nepoužité, a to ani na predvádzanie
alebo vystavovanie.
6.8 REKLAMÁCIA: V prípade zistenia nekvalitnej realizácie diela objednávateľ si
uplatní reklamáciu zjavných vád ihneď pri preberaní diela, reklamáciu vád, ktoré nie
je možné zistiť pri preberaní diela do 5 dní od jej zistenia, najneskôr však do
uplynutia záručnej lehoty t.j. 24 mesiacov od prevzatia diela.
6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie záručnej vady najneskôr do 24 hodín
od jej písomného nahlásenia.
6.10 Ak bude na vyriešenie zistenej vady dostatočná telefonická konzultácia, bude ju
zhotoviteľ poskytovať v slovenskom resp. v českom jazyku na vlastné náklady.
7. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
7.1 Meniť alebo dopĺňať text zmluvy bude možné len formou písomných dodatkov,
ktoré budú platné, ak budú riadne podpísané a potvrdené oprávneným zástupcom
oboch zmluvných strán.
7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania, súvisiaceho
s dodávaným dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí
NFP, a to oprávnenými osobami, sú to najmä
a)
Ministerstvo Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ním poverené
osoby
b)
Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
c)
Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly,
Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d)
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e)
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora
audítorov,

f)

Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a ES

7.3 Dorozumievacím jazykom medzi objednávateľom a zhotoviteľom je slovenský
jazyk.
7.4 Zhotoviteľ má povinnosť na požiadanie objednávateľa predkladať objednávateľovi
elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť
predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej
dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti adresované druhej strane budú
doručené na adresy uvedené v čl. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú
bezodkladne oznámiť druhej strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
8.1 V prípade, že dielo nebude dodané v lehote a/alebo v kvalite dohodnutej v tejto
zmluve, bude to objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvy, čo je dôvod
na odstúpenie od zmluvy.
8.2 Ak objednávateľ neodstúpi od zmluvy podľa bodu 8.1 tak v prípade omeškania
zhotoviteľa s dodaním diela sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute, ktorú
zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi vo výške 0,1 % z ceny diela bez DPH za každý
deň omeškania s jeho dodaním až do dňa jeho úplného dodania.
8.3 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj vtedy ak sa v priebehu dodávky,
alebo počas skúšobnej prevádzky dokáže, že dodávané dielo nespĺňa požadované
funkčné špecifikácie, kapacity alebo výstupy podľa pôvodných požiadaviek
objednávateľa.
8.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dva si ponechá
zhotoviteľ a dva obdrží objednávateľ.

Príloha č. 1: Špecifikácia a cena diela

V Pezinku dňa 14.4.2015

..........................................
Objednávateľ

V Brne dňa 10.4.2015

..........................................
Zhotoviteľ

Príloha č. 1 k zmluve o dielo

Špecifikácia a cena diela

Špecifikácia diela:

MINIMÁLNE POŽADOVANÉ
PARAMETRE

PONÚKANÉ PARAMETRE

Širokopásová brúska, 1 ks

Širokopásová brúska Costa A6 – CU
1350

Pracovná šírka minimálne 1300mm

1350 mm

2 samostatne ovládané agregáty

ANO

2 samostatne ovládané morory

ANO

1.agregát:
1 valec oceľový, priemer automaticky
nastaviteľný pre kalibrovanie

ANO

Motor 18 kW

18 kW

2.agregát :
Kombinovaný kalibrovanie a brúsenie dýhy
Elektronická pätka s elektromagnetickým
prítlakom segmentov pätky pre brúsenie
nerovností, dýhy a laku ovládaná z hlavného
panelu.
Šírka delenia segmentovej elektronickej pätky šírka segmentu maximálne 25mm
Ukotvenie agregátu pri výmene brúsneho pásu
15kW motor
Plynule meniteľná rýchlosť brúsneho pásu
Pogumovaný valec
Meranie hrúbky dielca
Plynule meniteľná rýchlosť podávacieho pásu
frekv. meničom
Elektrické automaticky ovládané klapky
odsávania pre každý agregát zvlášť s pripojením
na jestvujúce odsávanie.
Predĺženie vstupného stola
Sklopný predĺžený stôl na výstupe
Ochrana pred vložením dielcov hrubších ako
oproti nastavenej hrúbke 1,5mm
Pohon brúsneho pásu
Ofuk 1. a 2.pásu – len počas brúsenia dielca
Meranie hrúbky dielca
Pneumatické napínanie pásu s automat.

ANO
ANO

16 mm
ANO
15 kW
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

Príloha č. 1 k zmluve o dielo

vyrovnaním hrany brúsneho pásu.
Oba agregáty s optickou, bezdotykovou
osciláciou brús. pásu
Digitálny ukazovateľ hrúbky
Automatické stredenie podávacieho pásu
Zaškolenie obsluhy
Hotline 5rokov v slovenskom, alebo českom
jazyku
Doprava, montáž, elektrické pripojenie a
pripojenie na odsávanie, pripojenie na
automatické spúšťanie odsávania pri zapnutí
stroja
Náhradné diely dostupné 15 rokov
Záruka 24 mesiacov
Manuál a ovládanie stroja v slovenskom, alebo
českom jazyku

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

ANO
ANO
ANO

Cena diela (rozpočet):

Por.č.

1.

Názov položky

Merná
jednotka

Počet

Jednotková
cena

ks

1,000

60 820,00

Širokopásová brúska

Spolu

60 820,00

Celkom:

60 820,00

DPH 20 %:

12 164,00

Celkom s DPH:

72 984,00

Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa:
TEKMA, spol. s r.o.
Jiránkova 31, 618 00 Brno, Česká republika
Meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej konať
za zhotoviteľa v obchodno-právnych vzťahoch:
Gabriela Paříková, jednatelka
Miesto a dátum:
Brno, 10.4.2015

