Rálvtcová zIvlLuvA o DIELD
Č. PSO181111[l1
uzavretá podľa zakona Č. 513l1991 Zb. Obchodný' zákonník
v znení neskorších predpisov

ćI.I
Zmluvné stranv

Objednávateľ:

Obecné Lesy Mníšek nad Hnilcom

Sídlom:

D55 6 "il Mníšek nad Hnilcom 292

Konajúc:

Ing. Ľudovít Kujnisch
ing. Antonín Cicoň

Zápis:

Obchodný register Okresného súdu Košice, oddiel Sro, vložka Ě. d144,fV

lčoz
IČ DPH:
DIČ:

31584581
sl<2020501s59
2020501650

(ďalej len Ülojednávateľl
H

.

Zhotovítefĺ'
Sídlo:

'

GK SOLUTIONS, a.s.

_

Galvaniho 12, B21 [14 Bratislava

Konajúc:

Martin Židlík, Predseda predstavenstva
Ing. Juraj Koziea, Podpredseda predstavenstva

Zápis:

'

Obchod ný' register Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa,

_

Bankové spojenie:

viúžka Ě. 4863;'B
. Tatra banka, a.s., Bratislava

čialu účtu:
lc0:
DIČ:
IČ DPH:
'If

_2925704658:'l100
45232220
2022905875
sl<f2022s05875
.

l

[ďalej len Zhotoviteľ)

Rámcová zmluva o dielo

GK SÜLUTIÜNS, a.s.

l

Ülfü

čl. II
Predmet zmluvy
Touto rámcovou zmluvou o dielo [ ďalej len „Zmluva“ j sa zmluvné strany zaväzujú v súlade a za

podmienok dohodnutých v tejto zmluve na základe objednávok Objednávateľa uzatvárať
jednotlivé čiastkové zmluvy o dielo na zhotovenie diela podľa čl. lv' tejto Zmluvy ( ďalej len

,,Objednávka”) Každá objednávka predložená zhotoviteľovi saąpovažuje za návrh na uzatvorenie
čiastkovej zmluvy o dielo a táto je uzatvorená potvrdením objednávky zo strany Zhotoviteľa.
Na základe každej jednotlivej objednávky sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo
podľa čl. IV, odovzdať ho Objednávateľovi v lehotách podľa čl. lll a previesť na Objednávate|'a
vlastnícke právo k dielu. Objednávateľ sa zaväzuje, že si vykonané dielo prevezme v dohodnutom
mieste plnenia záväzku najneskôr posledný deň lehoty na vykonanie diela a zaplatí zaň
zhotoviteľovi cenu podľa čl. V. tejto zmluvy.

či. III
Práva a povinnosti zmluvných strán
Predložením objednávky sa rozumie vyplnenie písomnej objednávky Objednávatel'om vsídle
zhotoviteľa, v ktorejkoľvek jeho prevádzke alebo kdekoľvek prostredníctvom jeho obchodného
zástupcu v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 16:30. Objednávka musí byť podpísaná osobou
oprávnenou konať za Objednávateľa. Predloženiu objednávky může predchádzať obhliadka
miesta plnenia diela u Objed návateľa, ak je to na vyhotovenie objednávky nevyhnutné.
Čiastková zmluva o dielo ,fďalej len ,,ZOD",i' je uzatvorená potvrdením objednávky Zhotovitel'om.

Potvrdenie' musí obsahovať odtlačok pečiatky a podpis osoby oprávnenej konať za Zhotoviteľa.
Zhotoviteľ má právo odmietnuť objednávku a neuzatvoriť ZOO, ak je v čase jej predloženia zrejme
pravdepodobné, že niektorá zo zmluvných strán nebude riadne plniť záväzky zo zmluvy, ktorá sa
má uzavrieť.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na základe ZOO v dohodnutej dobe; táto doba závisí od
rozsahu diela v konkrétnom prípade. Zmluvné strany si vyhradili právo upraviť dobu vykonania

diela podľa jeho rozsahu v každej jednotlivej ZOO podľa či. lv tejto Zmluvy. vykonanie diela
pozostáva z dvoch etáp: I. vykonanie montáže zariadeniaĺí

ll. nastavenie softvéru a prenosu dátových služieb
Doba dohodnutá na vykonanie diela sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol Zhotoviteľ plniť
svoj záväzok z dčivodu prekážok na strane Objednávateľa.
Po riadnom' ukončení I. etapy diela Objednávateľ prevezme zariadenia, o čom zmluvné strany

podpišu montážny protokol.
Vykonaním diela sa rozumie odovzdanie diela podľa ZOO po ukončení ll. etapy spoločne
s dokladmi a pokynmi vzťahujúcimi sa na dielo zhotoviteľom a jeho prevzatie objednávateľom na
mieste, kde sa dielo zhotovovalo, a to podľa jednotlivého prípadu u objednávateľa alebo
u zhotoviteľa. Prevzatie diela je objednávateľ povinný zhotoviteľovi potvrdiť podpísaním

preberacieho protokolu ovykonaní diela. Podpisom na preberacom protokole Objednávateľ
potvrdzuje, že dielo pri prevzatí a odskúšaní v čase jeho prevzatia nemalo žiadne vady.

Zhotoviteľ odovzdá spolu s dielom doklady vzťahujúce sa na dielo, najmä záručné listy,
užívateľskú príručku ŕmanuálf, návod na obsluhu, dodací list, a to najneskôr v deň odovzdania
diela.

Objednávateľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela poskytne Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť,
dielo po jeho vykonaní riadne prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi cenu sposobom dohodnutým
podľa tejto Zmluvy.

Fiamcová zmluva o dielo
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čl. lv
Dielo
1.

Oielom podľa tejto Zmluvy sa rozumie vykonanie dodávky a montáže vybraných produktov

Zhotoviteľa do motorových vozidiel alebo strojov Objednávateľa, vrátane dodávky a nastavenia
softvérového vybavenia, a to v rozsahu podľa ZOO, najmä:
__
al dodávka a montáž elektronických záznamníkov prevádzky vozidla

bj dodanie a nastavenie softvérového vybavenia
cl nastavenie prenosu dátových služieb
di nastavenie služby Web TOM

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že poskytuje záruku za to, že dielo si zachová vlastnosti, ktoré ho robia
použiteľným na dohodnutý, inak obvyklý účel, a to vtrvani 12 mesiacov. Záručná doba začína
plynúť od ukončenia montáže po podpise montážneho protokolu.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré sa vyskytli po odovzdaní diela a nespčisobil ich Zhotoviteľ,
napr. za vady, ktoré spočívajú vo vonkajších mimozmluvných podmienkach majúcich vplyv na
výskyt vád, nezávislých od včile Zhotoviteľa, najmä nezodpovedá za výpadky a poruchy siete GSM

alebo jej časti, za poruchy iných služieb mobilného operátora, poruchy GPS signálu, zníženie
presnosti v určení polohy a díalšie nedostatky vyplývajúce zčinnosti prevádzkovateľa GPS
systému.

4. Zodpovednosť Zhotoviteľa za iné vady diela sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka v platnom znení.
5. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za všetky bezpečnostné a zdravotné požiadavky na dielo a jeho
súčasti vyplývajúce zo zák. 124,*'2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

'
'
1.

čl. v
Cena diela

Cena za dielo je určená dohodou zmluvných strán vsúlade so zák. č. 13f1996 Z.z. ocenách
v platnom' znení a určí sa podľa cien uvedených v aktuálnom cenníku Zhotoviteľa platnom ku dňu
uzatvorenia jednotlivej ZOO. Zhotoviteľ môže Objednávateľovi poskytnúť zľavu z takto určenej

ceny vzávislos ti podľa rozsahu diela alebo na základe iných kritérií podľa aktuálnej ponuky. Na
poskytnutie zľavy podľa tohto dojednania nemá Objednávateľ právny nárok.

2. Zhotoviteľ je oprávnený pred začatím vykonávania diela žiadať, aby Objednávateľ zaplatil
primeraný preddavok na vykonanie diela, najviac do výšky 50% celkovej ceny diela. Preddavok je
splatný dňom uzatvorenia jednotlivej ZOO./ do 7 dní od uzatvorenia jednotlivej ZOO. Zhotoviteľ

je oprávnený nezačať svykonávaním diela až do zaplatenia dojednaného preddavku, pričom
doba na vykonanie diela sa predlžuje o tento čas.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo bude špecifikovaná spčisobom podľa bodu 1 pri
každej jednotlivej ZOO podľa rozsahu diela.

4. Cena podľa tejto Zmluvy sa uvádza v eurách bez OPH. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť
dojednanú cenu plus OPH vaktuálnej výške vzmysle platných právnych predpisov včase
fakturácie.
5. Cenu diela alebo jeho časti je Objednávateľ povinný zaplatiť na základe faktúry vystavenej

Zhotoviteľom po odovzdaní a prevzatí diela podľa čl. III ods. 2 alebo podľa ods. 5 tohto čl. Zmluvy,
adoručenej Objednávateľovi, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet Zhotoviteľa,
vedený vTatra banka, a.s., Bratislava, č. účtu: 2925?O465Bj"11ÛO _
6. Splatnosť faktúry je 30 dni od jej vystavenia. Ak Objednávateľ súhlasil sfakturáciou vo forme

elektronickej faktúry, faktúra sa považuje za doručenú tretí deň od jej odoslania elektronickými
prostriedkami na dohodnutú adresu elektronickej pošty.
7. Záväzok Objednávateľa zaplatiť cenu za dielo alebo jej časť je splnený dňom pripísania
Ftámcová zmluva o dielo

GX SOLUTIONS, a.s.
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fakturovanej peňažnej sumy na bankový účet zhotoviteľa uvedený v ods. 5.

čl. vl
Záručný a pozáručný servis
Na základe tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený využívať základný servisný program
Zhotoviteľa BASIC za podmienok uvedených na vvww.gxsolutions.eu
Objednávateľ si může za pravidelný ročný poplatok písomnou__zmIuvou so Zhotoviteľom dojednať
iný Servisný program Zhotoviteľa podľa aktuálnej ponuky servisných programov uvedených na
vvvvvv.gxso|utions.eu

čl. vll
Doručovanie
Písomnosti týkajúce sa tejto Zmluvy sa účastníci zaväzujú doručovať osobne alebo poštou vo
forme doporučene] listovej zásielky. Poštou doručuje zmluvná strana « odosielateľ písomnosti

druhej zmluvnej strane adresátovi na adresu jeho sídla uvedeného v záhlaví tejto zmluvy, resp.
adresu písomne oznámenú zmluvnou stranou ako korešpondenčnú adresu. Ak nie je možné

doručiť písomnosť na túto adresu, písomnosť odosielateľa sa považuje za doručenú v deň, ked' ju
pošta vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľnú zásielku.

či. vłll
Sankcie

Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa pri nedodržaní dohodnutého termínu
vykonania diela zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % zcelkovej ceny diela za každý deň
omeškania. 3
Zhotoviteľ' je oprávnený požadovať od Objednávateľa pri omeškaní so zaplatením faktúry
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

čl. ix
Ukončenie zmluvného vzťahu
Zmluvu o dielo uzatvorenú podľa č. ll ods. 1 můžu zmluvné strany ukončiť:

aj písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode
bj odstúpením od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy uvedeného v ods. 2

cj odstúpením od 'Zmluvy v iných prípadoch upravených všeobecne záväzným právnym
predpisom
Za podstatné porušenie tejto Zmluvy budú zmluvné strany považovať:
aj omeškania s vykonaním diela po dobu dlhšiu ako 20 pracovných dní
bj ak dielo stratí vlastnosti, na ktoré zhotoviteľ poskytol záruku v záručnej dobe 12 mesiacov

cj ak objednávateľ mešká s úhradou preddavku po dobu dlhšiu ako 20 dni alebo s úhradou ceny
diela alebo jej častí po dobu dlhšiu ako 45 dní alebo ak je zjeho vyhlásenia zrejmé, že cenu
alebo jej časť nezaplati, iné porušenie Zmluvy sa bude považovať za nepodstatné porušenie.

čl. X
Záverečné ustanovenia
1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Ramcová zmluva o dielo
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nieoddeíiteľnou súčasťou tejto Zrnłuvy je Prišoha č. 2.

Cenová ponuka, Priiotza č. 2. Zoznam

vozidiel, Priloha č. 3. Podmienky na technickú montáž, Príloha č. 4

Požiadavky na inštaláciu SW

'íotvt a Všeobecné obchodné podmienky fdalej ,,vOP";' piatné ku dňu uzatvorenia Zmluvy.
vprípade ocllišností alebo rozporov medzi samotným teztom zmluvy avOP je rozhodujúce
dojednania, ktoré je obsahom samotného textu Zmluvy.
'
Túto Zmluvu je možné meniť adopĺňat' výlučne formou vzostupne číslovaných písomných
dodatkov, podpisaných oboma zmiuvnými stranami.
Práva a povinnosti zmluvných strán touto Zmluvou avOP__výs|ovne neupravené sa riadia
ustanoveniami § 53'; ĺl a nasł zák. č 513/1991 Zo. Obchodný zákonník v płatoorn znení a ostatnými

všeobecne záväznými právnych predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
Objednávateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle Zák. č. 428z'2002 v platnom znení

v informačných systémoch Zhotoviteľa a sich použitím aj na marketingové účely zhotoviteľa.
Ak sa niektore ustanovenie tejto Zmluvy bez výslovnej vole oboch zmluvných strán stane
neplatným alebo neúčinným alebo nevykonateľnýrn nemá to vplyv na platnosť, účinnosť
a vyítonatefnost' ostatných zmluvných doíednaoi. Zmžuvoe strany so povinné také ustanovenie
nahradiť novým dojednaním, ktoré bude zodpovedať čo najviac hospodárskemu a právnemu
účelu sledovanému uzatvorením tejto Zmluvy.
Obidve zmłnvné strany potvrdzujú autentickost' tejto zmluvy svojím podpisom. Zároveň obe
zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej
vole a nebola dojednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmžuvnýcšt strán obdrží jedno
vyhotovenie.
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