ZMLUVA O DODANÍ TOVAROV
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) v spojení s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)
Čl. I
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Názov:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu::

Obec Predajná
Námestie Juraja Pejku 67, 97663 Predajná
00313751
2021169986
Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce
Prima banka, a.s.
2000710001/5600

(ď alej len „objednávateď“)
a
Dodávateľ:

Obchodné meno:
So sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný v:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:

VJ control, s.r.o.
Pltnícka 995/28, 013 03 Varín
47225432
2023816784
SK2023816784
Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Vladimír Staňo, konateľ
Tatra banka, a.s.
SK53 1100 0000 0029 4246 6129

(ď alej len „dodávateď“)
Čl. II
Všeobecné ustanovenia
1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dodaní tovarov pre zákazku „WiFi4EU – dodanie
bezplatného Wifi prístupu vo vnútorných a vonkajších verejných priestoroch na území
obce Predajná“
Čl. III
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo
vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo pre
objednávateľa dodať a vybudovať bezplatné WiFi pripojenie pre občanov aj návštevníkov obce
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Predajná prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách
vrátane inštalácie softwaru, montáže komponentov na dohodnutých miestach, odladenia
a oživenia systému, zaučenia určených zamestnancov objednávateľa na obsluhu a odovzdanie
funkčného systému objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje predložiť bezodkladne Žiadosť
o platbu na Výkonnú agentúru pre inovácie a siete na uhradenie platby – poukazu dodávateľovi.
Čl. IV
Cena za dielo, platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas vykonané dielo dodávateľom predložiť bezodkladne
Žiadosť o platbu na Výkonnú agentúru pre inovácie a siete na uhradenie platby jednorazového
príspevku - poukazu. Hodnota tovarov zostáva až do úplného zaplatenia ceny diela majetkom
dodávateľa.
Celková cena bez DPH:
12 500 EUR
DPH 20 %:
2 500 EUR
Celkom s DPH:
15 000 EUR
slovom:
pätnásťtisíc eur
2. Ak sa pri vykonávaní diela objaví potreba dodávok, ktoré dodávateľ nemohol predpokladať
v čase uzavretia zmluvy, musí dodávateľ svoje požiadavky okamžite nahlásiť objednávateľovi,
ktoré budú predmetom vzájomného odsúhlasenia a následne postupu obstarania, a to len
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne dodávateľovi zálohovú platbu za dielo
a cena za dielo bude uhradená jednorazovým príspevkom - poukazom po predložení Žiadosti
o platbu zo strany obce Predajná, ktorého súčasťou musí byť vyhlásenie dodávateľa uvedené
na portáli WiFi4EU, že inštalácia sietí WiFi4EU bola dokončená. Vyhlásenie musí v prípade
každej siete WiFi4EU obsahovať tieto povinné údaje: názov siete WiFi4EU (napr. radnica) a
názov domény.
Agentúra má po prijatí vyhlásení a doplňujúcich informácií maximálne 60 dní na overenie
fungovania sietí WiFi4EU a na uhradenie platby – poukazu zostatku dodávateľovi na inštaláciu
WiFi.
Preplatenie poukazu sa uskutoční na bankový účet , ktorý dodávateľ uviedol na portáli WiFi4EU
vo formáte IBAN.
4. Objednávateľ sa zaväzuje predložiť Žiadosť o platbu až po prevzatí predmetu diela formou
preberacieho protokolu. Protokol o odovzdaní a prevzatí zmluvné strany podpíšu po úspešnom
vykonaní skúšky funkčnosti vybudovaného bezpečnostného systému. Súčasťou preberacieho
protokolu budú vypísané všetky prístupové body s komponentami a ich cenami.
5. Cena za dielo za považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet dodávateľa.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je pevná a konečná a zahŕňa všetky náklady
súvisiace s predmetom zmluvy.
Čl. V
Termín a miesto plnenia

2

1. Dodávateľ je povinný vykonať dodanie, inštaláciu a montáž access pointov na území obce
Predajná v zmysle špecifikácie uvedenej v cenovej ponuke a odovzdať ho najneskôr do 60 dní
od podpisu a nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o dodaní tovarov alebo v termíne najneskôr
do 12/2020, podľa toho ktorá zo skutočností nastane skôr.
2. Dodávateľ je pri odovzdaní diela povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa na dielo
vzťahujú – napr. záručné listy, návody na obsluhu, atesty a certifikáty, zápis o vykonaní skúšky
funkčnosti, podrobnú fotodokumentáciu z realizácie na CD nosiči a pod.
3. Dodávateľ je povinný informovať objednávateľa o predpokladanom termíne ukončenia diela
a o termíne odovzdania diela najmenej 5 pracovných dní vopred. V prípade, ak sa objednávateľ
nemôže zúčastniť prevzatia diela, oznámi to dodávateľovi bezodkladne, najneskôr v lehote do
48 hodín od doručenia oznámenia o termíne odovzdania diela dodávateľom. Následne sa
zmluvné strany dohodnú na novom termíne odovzdania diela.
4. Dodávateľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti,
ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom predĺženia času plnenia.
5. Dodržanie termínu plnenia je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa.
V prípade, že z tohto dôvodu došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela
sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie ovplyvnilo dobu jeho vykonávania.
Čl. VI
Záručná doba, zodpovednosť za vady
1. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe za vybudované bezplatné WiFi pripojenie pre
občanov aj návštevníkov obce Predajná prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na
verejných priestranstvách v zmysle špecifikácie uvedenej v cenovej ponuke v trvaní 24 mesiacov
od dátumu ich odovzdania a prevzatia. Dodávateľ zodpovedá za vady diela, ktoré vznikli
porušením jeho povinností.
2. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí zodpovednými
zástupcami zmluvných strán.
3. Objednávateľ sa zaväzuje v prípade zistenia vád diela písomne oznámiť bez zbytočného
odkladu zhotoviteľovi, že uplatňuje zodpovednosť za vady, pričom je povinný písomne uviesť:
popis vád diela, rozsah vád diela, čas zistenia vád diela.
4. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade, ak zodpovedá za objednávateľom uplatnené vady, odstrániť
ich v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia zodpovednosti za vady. Po
odstránené vád spíšu zmluvné strany protokol o odstránení vád.
5. V prípade, že dodávateľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ
oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať dodávateľovi.
Dodávateľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa
obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.
Čl. VII
Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody
1. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k zhotovenému dielu až úplným zaplatením
dohodnutej ceny podľa článku IV. tejto zmluvy.
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2. Škody spôsobené na majetku objednávateľa dodávateľom počas doby dodania a inštalácie
access pointov odstráni dodávateľ na vlastné náklady.
Čl. VIII
Práva a povinností zmluvných strán
1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dodanie, inštaláciu a montáž access pointov na území obce
Predajná v kvalite zodpovedajúcej účelu tejto zmluvy, všeobecne záväzným právnym
predpisom a v súlade s prílohami tejto zmluvy a nesmie mať žiadne nedostatky brániace jeho
užívaniu.
2. Dodávateľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v dobe
zabudovania známe, že je škodlivý.
3. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dodanie, inštaláciu a montáž access pointov na území obce
Predajná riadne a včas.
4. Dodávateľ sa zaväzuje zaregistrovať na portáli WiFi4EU na adrese https://www.wifi4eu.eu/.
5. Dodávateľ sa zaväzuje realizovať predmet zákazky v súlade s Dohodou o grante v rámci
nástroja na prepájanie Európy (NPE) – WiFi4EU, Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť
objednávateľovi v prípade každej siete WiFi4EU úplný zoznam nainštalovaných prístupových
bodov. Pre každý prístupový bod poskytne tieto povinné informácie:
 Typ lokality (napr. mestský úrad, kino, sídlisko a pod.). Na portáli WiFi4EU bude
rozbaľovací zoznam;
 Názov lokality (napr. chodba);
 Geolokalizácia prístupového bodu;
 Typ zariadenia: vnútorné alebo vonkajšie;
 Značka zariadenia;
 Model zariadenia;
 Sériové číslo zariadenia;
 Adresa Mac.
6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela a upozorňovať dodávateľa na vady
vzniknuté chybným vykonávaním diela.
7. Objednávateľ je povinný zaistiť miesta dodania, inštalácie a montáže access pointov na území
obce Predajná v zmysle špecifikácie uvedenej v cenovej ponuke systému boli riadne vopred
pripravené, a to najneskôr do 14 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. V prípade
nedodržania tejto povinnosti a nezabezpečenia pripravenosti miest dodania do dohodnutej
lehoty 14 dní sa primerane predlžuje čas plnenia zmluvy dohodnutý v článku V, bod 1.
8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si pri plnení záväzkov vzniknutých z tejto zmluvy vzájomne
poskytnú nevyhnutnú súčinnosť.
9. Dodávateľ zodpovedá za individuálnu bezpečnosť svojich pracovníkov a ich vybavenie
ochrannými pomôckami podľa predpisov BOZP.
10. Objednávateľ sa zaväzuje informovať dodávateľa bez zbytočného odkladu o všetkých
skutočnostiach potrebných pre činnosť dodávateľa a včas mu oznamovať všetky zmeny a
dôležité okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho činnosť podľa zmluvy.
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Čl. IX
Zmluvné pokuty
1. V prípade, že dodávateľ nedodrží dohodnutý termín dodania, inštalácie a montáže access
pointov na území obce Predajná, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %
z dohodnutej ceny diela za každý začatý deň omeškania.
2. Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne
oprávnenej strane nárok na náhradu škody, ktorú možno uplatňovať samostatne.
3. Ak dodávateľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 100 €, za každý aj začatý deň omeškania.
Čl. X
Ukončenie zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť:
a. vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedeného v písomnej dohode;
b. odstúpením od zmluvy dodávateľom alebo objednávateľom v prípade podstatného
porušenia niektorého z ustanovení tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvnej
povinnosti sa bude považovať nedodržanie záväzku poskytnutia predmetu plnenia
v dohodnutom množstve, kvalite a čase dodávateľom. Účinky odstúpenia nastávajú dňom
doručenia písomného vyhotovenia tohto jednostranného písomného právneho úkonu
druhému účastníkovi.
Čl. XI
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

4.
5.

Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov podpísaných
oboma zmluvnými stranami.
Dodanie tovarov je realizované v rámci projektu WiFi4EU Podpora internetového pripojenia
v miestnych spoločenstvách v obci Predajná.
Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s dodávaným tovarom,
uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti
a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly (auditu) sú najmä:
a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán
a ním 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 Slovenskej republiky a Európskej únie.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
V prípade akejkoľvek zmeny identifikačných údajov zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto zmluvy,
sú zmluvné strany povinné túto skutočnosť vopred písomne oznámiť druhej zmluvnej strane poštou,
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6.

7.

8.
9.

faxom alebo prostredníctvom e-mailu.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť po podpise
zmluvy zmluvnými stranami a v zákonnej lehote po zverejnení zmluvy na určenom
webovom sídle objednávateľa v zmysle znenia § 47a Občianskeho zákonníka.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bez výhrad s ňou súhlasia, na znak
čoho pripájajú štatutárny zástupcovia zmluvných strán vlastnoručné podpisy. Ďalej prehlasujú,
že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť alebo neúčinnosť
tejto zmluvy voči tretím osobám a zmariť tak účel tejto zmluvy.
Zmluvné vzťahy medzi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou
predovšetkým dohodou.

V Predajnej, dňa 31.08.2020

Vo Varíne, dňa 31.08.2020

Objednávateľ:

Dodávateľ:

...............................................
Ing. Tatiana Čontofalská
starostka obce

..............................................
Vladimír Staňo
konateľ
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