
Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa§ 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

zmien a doplnkov 

1.1. Objednávateľ: 

Štatutárny orgán: 
Zastúpený 
IČO: 
DIČ: 
Bank. spoj.: 
č. účtu: 

1.2.Zhotoviteľ: 

Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Zapísaný: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

l.Zmluvné strany 

Obec Vojany 

starosta obce 
Štefan Czinke 
00332127 
2020540137 
VÚB a.s. Vel'ké Kapušany 
3024622/0200 

Telegrafia, a.s. 

Lomená 7, 040 O l Košice 
Ing. Štefan Marčák 
17081386 
2020484609 
SK2020484609 
v OR Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, vložka č.: 1365N 
ČSOB, a. s., pobočka Košice 
80 l 0-213026693/7 500 

Za technickú stránku veci zodpovedá: Ing. Ján Suvák 

2. Východiskové podklady a údaje 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy výzva objednávateľa na predloženie ponuky zo dňa 
28.07.2014. 

3. Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je dodanie, inštalácia a uvedenie do prevádzky bezdrôtového 
rozhlasu pre obec Vojany v katastrálnom území Vojany. 
Pozostávajúca z: 

rozhlasovej ústredne s anténou v počte l kus nasledovných parametrov: autorizácia 
obsluhy - Rfid, aktivácia koncových bodov jednotlivo, nastavenie hlasitosti 
jednotlivých koncových bodov diaľkovo cez pult ovládania, vstup signálu z mikrofónu 
a ďalších zdrojov, spúšťanie hlásenia a poplachov uložených v digitálnej pamäti 
a z USB kľúča, prepojenie na iné systémy a aktivácia hlásení (napr. poplach na základe 
informácie z iných systémov, z požiarnej signalizácie a pod.), možnosť aktivovať iné 
systémy prostredníctvom samostatných vstupov, prepojenie na štátny varovný systém 
cez modul RDS do varovnej a vyrozurnievacej siete CO SR v zmysle vyhlášky MV SR 
č. 388/2006 Z.z. 
vysielací pult s mikrofónom v počte l kus 
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koncový bod v počte I3 kusov, každý bod má byť elektricky zálohovaný v prípade 
výpadku el. energie minimálne na 72 hodín 
tlakové reproduktory budú z kovového materiálu - zliatiny hliníka 
realizačný a rádiový projekt v počte l kus 
revízna správa v počte l kus 
oživenie systému a aktivácia (kontrola počuteľnosti, zvuková skúška, nastavenie 
reproduktorov pre optimálnu počuteľnosť a pokrytie signálom) 
dopravné a náklady a montážna plošina 
zaškolenie obsluhy 

3.2. Technické parametre bezdrôtového rozhlasu: 
- kovová ozvučnica s rozmerov minimálne 62I x200x I 50 mm 
- hmotnosť kompletného koncového bodu maximálne 6,6 kg 
- pracovná teplota minimálne v rozmedzí od -40 do + 85stupňov Celzia 
- integrovaný 70W zosilňovať pracujúci v triede D s ll ohmovým reproduktorom 
-napájanie koncového bodu IIO V AC alebo 230 V AC (selektívne) 
-batéria 12V/7Ah Leadacid s nabijačom 30w (13 .8/2A) 
-maximálna doba nabíjania 3,5 hod. pre plné nabitie batérie 
-možnosť pripojenia solárneho panelu 24V/30W 
-výdrž batérie minimálne 60 minút pri plnom výkone (sínus) alebo 120 minúť (reč) 
-audio procesor s kompresorom, limiterom, pásovým filtrom, DDS generátorom, 
-rozhranie: - 8 binárnych vstupov, l výstup pre tamper, 2x binárny výstup, l xRS32/RS485, 
l xUSB pre lokálnu konfiguráciu, Ix USB pre prehrávanie, ZigBee, TCP/IP, GSM/GPRS, 
externá pamäť 2GB SD card, audio výstup Ix linkový výstup, Ix mikrofonový výstup s PTT, 
integrovaný FM tuner, 
-bezdrôtové rozhranie:- 2,4 GGHz 802.15.4, 2,4 GHz WiFi, FFSK analog. modem 

3.3 Presné miesto umiestnenia a montáž je uvedený na náčrtku ktorý tvorí prílohu č.I tejto 
zmluvy. 

3.4 Zhotoviteľ sa zavazuJe pred začatím vykonávania diela za prítomnosti zástupcu 
objednávateľa vykonať obhliadku miesta, kde má vykonať dielo. 

4. Spolupôsobenie objednávatel'a 

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi 
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie. 

4.2 Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do troch dní od jeho 
vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť iný termín. 

5. Čas plnenia 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo uvedené v tejto zmluve v lehote do 30.09.2014. 

6.Cena 

6.I Cena za zhotovenie diela je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa zák.č. I8/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ako cena pevná. 
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6.2 Cena predmetu zmluvy predstavuje: 
12500,-EUR- cena celkom bez DPH 
2500,-EUR- 20% DPH 

Spolu: 15.000,-EUR (slovom pätnásťtisíc eur) 

6.3 V prípade nevykonania diela v zmluvne dohodnutom termíne, má objednávateľ nárok 
na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny za každý deň 
omeškania. Dohoda o zmluvnej pokute nemá vplyv na zodpovednosť zhotoviteľa za 
vzniknutú škodu a zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa 
požadovať náhradu škody. 

6.4 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry zhotoviteľ má právo na úrok 
z omeškania vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny za každý deň omeškania. 

7. Platobné podmienky 

7.1 Právo fakturovať dohodnutú cenu diela vznikne zhotoviteľovi dňom odovzdania 
a prevzatia diela. 

7.2 Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude 
obsahovať potrebné náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na 
doplnenie bez následku omeškania s úhradou. V takom prípade sa preruší plynutie 
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi. 

7.3 Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi . 

8. Zodpovednosť zhotoviteľa a záručná doba 

8.1 Zhotoviteľ diela sa zaväzuje postupovať pri vykonávaní diela s odbornou 
starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a bude sa 
riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, zápismi a písomnými dohodami 
zmluvných strán. 

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený a odovzdaný 
objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez vád. Zhotoviteľ zodpovedá za to, 
že dielo bude vykonané v súlade s platnými právnymi predpismi a normami platnými 
na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ poskytne na zhotovené dielo záručnú dobu 
24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi cez 
písomný obojstranne podpísaný preberací protokol. Počas tejto záručnej doby sa 
zaväzuje zhotoviteľ poskytnúť bezplatný servis na všetky súčasti zariadenia uvedené 
v protokole a odovzdaní a prevzatí diela. 

8.3 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu podľa tejto zmluvy je objednávateľ 
povinný uplatniť bezodkladne tel. č . +421915999222 a následne potvrdenie na 
emailovú adresu: support@telegrafia.sk. 

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s vybavovaním reklamácie do troch dní po prijatí 
reklamácie emailom a vadu odstrániť. Do 96 hodín sa dostaví na miesto poruchy a 
následne poruchu odstráni v čo najkratšej lehote. Ak sa nedohodnú maximálne do 14 
dní odo dňa prijatia reklamácie. 

8.5 Ak na nahlásenú vadu sa nevzťahuje záruka zhotoviteľ na túto skutočnosť písomne 
upozorní objednávateľa aj s výškou predpokladaných výdavkov na odstránenie vady. 
K odstráneniu vady zhotoviteľ pristúpi až po písomnom oznámení objednávateľa, že 
súhlasí s podmienkami vrátane ceny. 

8.6 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na zmluvnej pokute pri prípad, že zhotoviteľ 
sa nedostaví sa na miesto poruchy do 96 hodín od prijatia reklamácie emialom, vo 
výške 30,-EUR za každý deň omeškania až do doby pristúpenia k odstráneniu vady na 
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mieste samom. Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa doručenia písomnej 
výzvy objednávateľa na jej zaplatenie. 

8.7 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na zmluvnej pokute pri prípad, že zhotoviteľ 
vadu neodstráni v lehote do 14 dní odo dňa dostavenia sa na miesto poruchy vo 
výške 30,-EUR za každý deň omeškania až do doby odstránenia vady. Zmluvná pokuta 
je splatná do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na jej 
zaplatenie. 

9. Ostatné dohody 

9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa 
po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, 
alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, t.j. zmluvné strany posúdia ich vplyv 
na cenu a termín plnenia. 

9.2 V prípade, že dôjde k zastaveniu vykonávania diela alebo k odstúpeniu od zmluvy 
z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude dielo rozpracované ku dňu 
zastavenia fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného rozsahu vykonaného diela 
a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 6.2. Uhradením ceny diela sa 
objednávateľ stáva jeho vlastníkom. 

9.3 Zhotoviteľa poskytuje pozáručný servis bezdrôtového obecného rozhlasu minimálne 10 
rokov odo dňa odovzdania a prevzatia diela. 

10. Záverečné ustanovenia 

l O .l Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, 
riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho 
prejavila. 

10.2 Zmluva nadobúda platnosť neskorším dňom jej podpísania oboma zmluvnými 
stranami. Na účinnosť zmluvy vzhľadom na to, že objednávateľom je obec, je potrebné 
jej zverejnenie na internetovej stránke obce. 

10.3 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda 
o celom texte. 

l 0.4 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov. 

l 0.5 Táto zmluva o dielo je vyhotovená v 4 exemplároch, 2 vyhotovenia obdrží 
objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ. 

l 0.6 Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, 
vážne, určito a zrozumiteľne. Autentičnosť tejto zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi. 

Vo Vojanoch, dňa: r) 6. ť . .2 o 7~ V Košiciach, dňa: J. 6. rf'- JoJ 7 

Za objednávateľa: 

Štefan Czinke Ing. Štefan Marčák 
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