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

1. ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ: Anton Homola – HOMOLA team
Sídlo: Líščie údolie 93, 841 04 Bratislava
Zastúpený: Anton Homola
IČO: 11641983
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. Bratislava
Číslo účtu: 0011555175 / 0900
DIČ: 1020195297
IČ DPH: SK1020195297
Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava , Číslo živnostenského
registra: 104-15084
Tel: 0915 060 234
e-mail: jan.homola@homolateam.sk
( ďalej len „objednávateľ“) na jednej strane,
a
Zhotoviteľ: ITALCOMMA Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
IČO: 36415600
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Žilina
Číslo účtu vo formáte IBAN: 4001183847/7500,
IBAN: SK51 7500 0000 0040 0118 3847
DIČ: 2021792608
IČ DPH: SK2021792608
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka číslo 14632/L
Tel./fax: 0905 584 690
e-mail: kapec@italcomma.sk

( 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 „Inovácia technológií v spoločnosti Anton Homola – HOMOLA
team“.
4. CENA DIELA

4.1 Celková cena diela bez DPH je:
115 800,- EUR
DPH 20%.
23 160,- EUR
Celková cena diela vrátane DPH
138 960,- EUR.
Slovom: stotridsaťosemtisíc deväťstošesťdesiat 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 :
•
•

25% z ceny objednaného diela záloha po objednaní
75% z ceny dodaného diela do 20 dní po prevzatí diela objednávateľom podľa
bodu 6.6 tejto 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: Kopčianska
82/F, 851 01 Bratislava – Petržalka.
6.2 TERMÍN REALIZÁCIE DIELA: maximálne 3 mesiace odo dňa objednania diela a
úhrady 25% 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 2-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 48 hodín
od jej písomného nahlásenia.
6.10 Ak bude na vyriešenie zistenej vady dostatočná telefonická konzultácia, bude ju
zhotoviteľ poskytovať v slovenskom 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

Vo Bratislave dňa 10.4.2015

V Žiline dňa 10.04.2015

..........................................

..........................................

objednávateľ

Ing. Jozef Kapec
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k zmluve o dielo

Špecifikácia a cena diela
Špecifikácia diela:

MORBIDELLI, model
AUTHOR M300
3600 x 1500 mm

5-osé univerzálne CNC obrábacie
centrum

Minimálne požadované parametre:
Minimálna pracovná oblasť v osi X
Minimálna pracovná oblasť v osi Y
Minimálna pracovná oblasť s
pracovným vretenom v osi Z
5-osé pracovné elektrovreteno
chladené kvapalinou s minimálnym
výkonom
Minimálna trieda výkonu pracovného
elektrovretena
Minimálny výkon frekvenčného
meniča pre elektrovreteno
Minimálny rozsah otáčiek pracovného
vretena
Minimálny počet vretien vo vŕtacej
hlave
Minimálny rozsah otáčiek vretien
vŕtacej hlavy pomocou invertora
Automatické mazanie osí stroja
Možnosť pracovať pendulárnym
systémom na dvoch pracovných
poliach
Vákuový suportový stôl s minimálnym
počtom suportov
Minimálny počet referenčných
dorazov pre každý suport
Minimálny počet bočných dorazov na
bokoch pracovného stola
Minimálny počet referenčných
dorazov pre možnosť opracovania
dýhovaných dielcov s presahom
Minimálny počet vákuových prísaviek
Minimálny výkon vákuovej pumpy
Minimálny počet pozícií nástrojov v
zásobníku, alebo zásobníkoch

3600 mm
1500 mm
mm
170
11 KW

1000 - 18000
26
2000 - 8000
áno

170 mm
11 KW

Áno

S1
15

PONUKA
3600
1500

KW
ot/min.
ks
ot/min.

15 KW
600 – 18000 ot/min.
26
2000 – 8000 ot/min.
Áno
Áno

áno
6 ks
2 (spolu
minimálne 12) ks
2 ks

6
2 (spolu 12 ks)
4 ks

6 ks
18 ks
250 m3/hod.

6 ks
18 ks
250m3/hod

22 pozícií

22 pozícií
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Maximálny priemer nástrojov
uchytených v zásobníku
Motorizovaný pásový dopravník pre
odsun pilín
Plnohodnotný 5-osí software
s možnosťou importovania súborov
DXF
Mobilné diaľkové ovládanie v cene
Ochranný systém s dotykovými
vankúšmi
Mostová konštrukcia stroja (portálová)
Laserové zameriavanie prísaviek
Kompletné osadenie vŕtacej hlavy
nástrojmi
Minimálny počet diamantových fréz
Minimálny počet držiakov nástroja
HSK
Minimálny počet pomocných
nakladacích / vykladacích líšt medzi
suportami
Centrálne odsávanie stroja opatrené
NC riadenými pneumatickými
ventilmi pre jednotlivé pracovné
jednotky
Minimálna záručná doba
Kompletná prehliadka stroja pred
koncom záručnej doby
Neobmedzený doživotný teleservis v
cene
Inštalácia a doprava v cene
Počet samostatne pracujúcich
interpolovaných osí
Chladenie vretena kvapalinou

min. 300 mm

300 mm
Áno

áno
Áno
áno
áno
áno
áno
áno

Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

áno
2 ks

2 ks

2 ks

2 ks

4 ks

4 ks

áno
24 mesiacov

Áno
24
Áno

áno
Áno
áno
áno
5
áno

Áno
5
Áno

Príloha č. 1 k zmluve o dielo

Cena diela (Rozpočet):

Por.č.

1.

Názov položky
5-osé univerzálne CNC obrábacie
centrum

Celkom:
DPH 20 %:
Celkom s DPH:

Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa:

ITALCOMMA Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
Meno, priezvisko a funkcia osoby oprávnenej konať
za zhotoviteľa v obchodno-právnych vzťahoch:
Ing. Jozef Kapec, konateľ spoločnosti
Miesto a dátum:
V Žiline 10.4.2015

Merná
jednotka
ks

Počet

1,000

Jednotková
cena
115 800,00

Spolu

115 800,00
115 800,00
23 160,00

138 960,00

