
Zmluva o dielo č. 65/2011 

uzatvorená podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení 
neskorších predpisov 

1.1. OBJEDNÁVATEĽ: 
Sídlo spoločnosti: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
v 

Štatutárny orgán: 

Cl. 1. ZMLUVNE STRANY 

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Brnianska 3, 911 05 Trenčín 
379 15 568 
2021764767 
SK2021764767 
Dexia banka Slovensko, pobočka Trenčín 
7320239102/5600 
Ing. Stanislav Lališ, riaditeľ 

Osoby oprávnené konať vo veciach: 
- zmluvných: 
- technických: 

Korešpondenčná 
a fakturačná adresa: 

Ing. Stanislav Lališ, riaditeľ 
p. Vladimír Vážny, vedúci Správy a údržby Prievidza, 
tel. 046 5423 110, 046 5423 109a 

Správa ciest TSK SÚ Priemyselná 4, 971 01 Prievidza 

1.2. DODAVATEĽ: 
Sídlo spoločnosti: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
v 

Štatutárny orgán: 
Telef.kontakt: 
E-mail: 

Branex, s.r.o. 
J.Hollého č. 1185/6, 972 01 Bojnice 
36812749 
2022425009 
SK2022425009 
Martin Bezák, konateľ 
0904332623 
branex.s.r.o@gmail.com 

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 18092/R 

ČI. 2. PREDMET ZMLUVY 

Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa uskutočniť pre objednávateľa zhotovenie diela: 
„Automatizácia vstupných brán pre stredisko SCTSK SÚ Prievidza" areál 
cestmajsterstiev Prievidza, Nitrianske Rudno, Nitrianske Pravno, Partizánske 
a Bánovce nad Bebravou v zmysle výzvy na zaslanie cenovej ponuky a cenovej ponuky 
zhotoviteľa č. 2011/65 z 19.7.2011. 

Cl. 3 . MIESTO PLNENIA 

Prevádzky cestmajsterstiev SCTSK SÚ Prievidza, a to: 

• Cestmajsterstvo Prievidza, Priemyselná 4 

• Cestmajsterstvo Nitrianske Rudno, Športová ul. 

• Cestmajsterstvo Nitrianske Pravno, Nádražná 
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• Cestmajsterstvo Bánovce nad Bebravou, Malé Chlievany 

• Cestmajsterstvo Partizánske, Hôrka 

ČI. č. 4. TERMÍN PLNENIA 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od podpísania do 31.8.2011. 
2. Dodávateľ musí bez meškania písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu prác s dôsledkom predĺženia zmluvnej 
lehoty. 

3. Zhotoviteľ sa zavezuje vykonať realizáciu diela do 3 týždňov po splnení stanovených 
podmienok. 

ČI. 5. CENA ZA PREDMET DIELA 

1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR 
SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, v platnom znení. 

2. Dohodnutá cena zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou predmetu 
zmluvy, vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky. 

3. Cena pre jedno stredisko, cestmajsterstvo za realizáciu predmetu tejto zmluvy činí: 
• Cena spolu bez DPH: 1 375,79 € 
• DPH (20%): 275,16 € 
• Cena spolu s DPH: 1 650,95 € 

slovom : jedentisícšesťstopäťdesiat euro 95/100 vrátane DPH. 

4. Celková cena pre päť stredísk za realizáciu predmetu tejto zmluvy činí: 
• Cena spolu bez DPH: 6 878,95 € 
• DPH (20%): 1 375,79 € 
• Cena spolu s DPH: 8 254,74 € 

slovom : Osemtisícdvestopäťdesiatštyri euro 74/100 vrátane DPH. 

5. K cene bude ešte pripočítaná cena kľúčeniek v tvare kvapky pre bezdotykovú 
identifikáciu s krúžkom na kľúče pre zamestnancov podľa potreby na jednotlivých 
strediskách, a to: 

• Jednotková cena kľúčenky bez DPH 3,002 
• DPH (20%) 0,6004 
• Jednotková cena kľúčenky s DPH 3,6024 

6. Ceny sú záväzné a pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na 
riadne vykonanie a odovzdanie diela. 

7. Ak sa pri vykonávaní diela objaví potreba činností predvídateľných v čase uzavretia 
zmluvy (viac práce), má zhotoviteľ nárok na primerané zvýšenie ceny. Viac práce môžu 
byť vykonané výlučne na základe uzavretého dodatku k tejto zmluve. 

8. Zmena ceny podlieha predloženiu dokladov ovplyvňujúcich úpravu ceny. Zmena ceny je 
možná len na základe písomného dodatku k zmluve a za súhlasu oboch strán. 
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ČI. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, obstarávate!' 
neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. 

2. Úhrada bude vykonávaná po ukončení a prevzatí jednotlivých dodávok predmetu zákazky 
na základe preberacích protokolov. 

3. Podkladom pre uhradu bude vystavená faktúra po dodaní služby, ktorej prílohou bude 
súhrn vykonaných prác a materiálu s cenami. 

4. Obstarávateľ si vyhradzuje právo regulovať množstvo dodávky. 
5. Doba splatnosti faktúry je 60 dní od doručenia. 
6. Jednotlivé faktúry budú obsahovať: 

• označenie objednávateľa a zhotoviteľa, sídlo, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH 
• označenie diela (názov) 
• číslo zmluvy 
• číslo faktúry 
• dátum dodania (odovzdania a prevzatia) zmluvného diela 
• deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 
• označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 
• udanie ceny prác alebo jej časti 
• pečiatka a podpis oprávnenej osoby 

Č1.7. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

l.Objednateľ zabezpečí vyhotovenie drážky na pokládku káblov, a privedie hlavný 
prívod 230V káblom Cyky J3x2,5 do riadiacej jednotky tochto zariadenia ostatnú 
kabeláž vykoná zhotoviteľ. Východzie revizie elektrickej kabelaže zabezpečí 
objednateľ vo vlastnej réžii. 
2.Krídlové brány na ktoré sa budú montovať pohony sa musia otvárať z lahka 
a nesmú drhnú pri otvaraní a zatváraní.Pohony ktoré sú v cenovej ponuke su 
stavané na šírku jedného krídla 3metre a počet cyklov za lHodinu je 30x 
3.Zhotoviteľ si vyhradzuje právo predĺžiť montáž v prípade špatných klimatických 
podmienok. 

8. ZMLUVNÉ SANKCIE A NÁHRADA ŠKODY 

1. Ak zhotoviteľ neukončí dielo alebo jeho časť v termíne dohodnutom podľa bodu 4.1., 
môže si objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 0,05 % z 
nedokončenej časti diela za každý deň omeškania, 

2. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v 
dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a to aj v prípade, 
ak vzniknutá škody prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

3. V prípade oneskorenia úhrady faktúr objednávateľom, podľa bodu 6.5 tejto zmluvy, môže 
si zhotoviteľ uplatňovať zmluvnú pokutu 0,05% z neuhradenej čiastky za každý deň 
omeškania. 

ČL.9. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
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1. Záručná doba na dielo predstavuje 24 mesiacov a začína dňom písomného prevzatia 
hotového diela objednávateľom. V záručnej dobe bude dielo vykazovať kvalitatívne 
vlastnosti (prevádzkovú spôsobilosť) primerané obvyklému opotrebovaniu bežným 
zaťažením a vlastnosti primerané vplyvu poveternostných podmienok. 

2. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady a je povinný ich na 
požiadanie objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 10 dní. 

3. Uznanie reklamovanej vady prác je zhotoviteľ povinný potvrdiť do 3 dní odo dňa 
doručenia reklamácie. 

ČL. 10. ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS 

1. Záručný servis 24 mesiacov zdarma 

2. Pozáručný servis - cena 15eur za lhod. + dopravné 

ČI. 12. UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU 

1. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného 
porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné 
porušenie tejto zmluvy nedodržanie termínu plnenia. 

2. .Ak zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou, prílohami a právnymi predpismi a na 
písomnú výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky neodstráni, je objednávateľ 
oprávnený od zmluvy odstúpiť, pričom nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy v zmysle 
§349 a §351 Obchodného zákonníka. 

3. Až do kompletného zhotovenia diela je oprávnený zhotoviteľ aobjednateľ odstúpiť od 
tejto zmluvy.V takomto prípade uhradí zmluvná strana ktorá odstupuje prekazatelné 
náklady ktoré vzniklý druhej zmluvnej strane . 

Č1.13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá 
objednávateľ a dve zhotoviteľ.. 

2. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou očíslovaných písomných 
dodatkov, ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka v znení zákona č. 513/91 Zb. 

4. Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali a porozumeli jej 
obsahu. Na dôkaz toho pripájajú svoje nižšie uvedené podpisy. 

V Trenčíne, dňa 2011 

Za objednávateľa 
Ing. Stanislav Lališ 
riaditeľ SCTSK 


