ZMLUVA O OBSTARANÍ VECI
podľa § 733 a nasl. Občianskeho zákonníka

uzatvorená medzi:
Obstarávateľ:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
IČ DPH:
zápis:
za spoločnosť koná: •
(ďalej len ,,0 bstarávatel"')

AEgroup, s.r.o. ,
Nálepkova 1827/4, 921 Ol Piešťany
45669546
2023076088
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave
oddiel: Sro, vlôžka č.: 259l9/T
Michal Moravčík - konateľ

a
Objednávateľ:
obchodné meno:
sídlo:
za obecný úrad koná:
(ďalej len "objednávatel"')

Obec OSTRATICE,
Obecný úrad Ostratice 200, 956 34 OSTRAneE
Ján Podoba - starosta

Článok l.
Predmet obstarania
1) Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje obstarať objednávateľovi všetky činnosti
súvisiace so zabezpečovaním:
a) projektovej dokumentácie na modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia
objednávateľa, na báze úsporných LED svietidiel, v súlade s požiadavkami
objednávateľa v tomto rozsahu:
- audit verejného osvetlenia, t.j. zhodnotenie súčasného technického stavu
verejného osvetlenia
- výmenu svietidiel za úsporné LED svietidlá,
- potrebnú výmenu výložníkov,
- demontáž nepotrebných výložníkov nad NN vedením,
- nutné úpravy rozvádzačov ,
- reguláciu verejného osvetlenia,
- doplnenie svietidiel ako ďalšiu etapu obnovy verejného osvetlenia,
- výpočet úspor,
- svetlo-technické výpočty,
- predpokladané náklady na realizáciu investície.
- výkaz výmer investície, potrebný na vyhlásenie verejného obstarávania.
b) dodávky a montáže referenčnej vzorky svietidiel, na náklady spoločnosti, ktorá sa

hodlá zúčastniť verejného obstarávania, ak o to objednávateľ požiada a vzhľadom na
veľkosť projektu s tým bude súhlasiť aj budúci uchádzač o zhotoviteľa vo verejnom
obstarávaní.
c) prípravy realizácie podľa schválenej projektovej dokumentácie objednávateľom
a definovaním technických a ekonomických podmienok do súťažných podkladov pre
vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa modernizácie a rekonštrukcie
verejného osvetlenia objednávateľa. Podmienky budú zohľadňovať možnosti
objednávateľa pri financovaní tejto investície a ďalšie podmienky odsúhlasené
objednávateľom pri schvaľovaní projektovej dokumentácie. Ide predovšetkým o:
- merný výkon požadovaných LED svietidiel,
- bezpečnostné krytie LED ~vietidiel,
- požadovanú certifikáciu svietidiel pre trh EÚ
- výkaz výmer tejto investície,
- financovanie investície formou dodávateľského úveru,
- splácanie dodávateľského úveru formou splátok, pričom výška splátky bude
prevažne z úspor na nákladoch za elektrickú energiu a údržbu,
- alternatívne určiť, miesto dodávateľského úveru a jeho splácania, fixný
poplatok za prenesenie správy k verejnému osvet1eniu a dobu platnosti
zmluvy o prenesenej správe.
- sprievodnú dokumentáciu ( východiskovú revíziu dodaných elektrických
zariadení, prospekty dodaných zariadení, certifikáty svietidiel,
svetlo-technické výpočty, rozpočet, splátkový kalendár a pod. ),
- výšku zábezpeky a spôsob jej vrátenia pre prihlasovateľa do verejného
9bstarávania,
d) spolupráce s oprávnenou organizáciou zabezpečujúcou pre objednávateľa vyhlásenie
verejného obstarávania na zhotoviteľa uvedenej investície a to na základe osobitnej
zmluvy s mestom.
2) Objednávateľ obstarávateľovi za obstaranie uvedené v ods. 1) je povinný zaplatiť
odmenu.

Článok II.
Odmena
1) Za riadne obstaranie veci podľa bodu l. tejto zmluvy prislúcha obstarávateľovi odmena
a to vo výške 1000,- € bez DPH. Obstarávateľ bude odmenu fakturovať vrátane DPH
platnej v čase fakturácie.
2) Odmenu bude obstarávateľ fakturovať najskôr 7 dní po tom, čo objednávateľ uzatvoril
zmluvu o dielo so zhotoviteľom - víťazom verejného obstarávania na zhotoviteľa
obnovy verejného osvetlenia objednávateľa. Faktúra bude splatná do 14 dní od jej
vystavenia.

Článok III.
Povinnosti zmluvných strán.
1) Náklady spojené s plnením podľa tejto zmluvy znáša obstarávateľ.
2) Obstarávateľ je povinný pre potrebu objednávateľa uschovať doklady, ktoré nadobudol
v súvislosti s obstarávanou činnosťou a to po dobu, po ktorú môžu byť tieto doklady
významné pre ochranu záujmov objednávateľa.
3) Objednávateľ poskytne obstarávateľovi potrebné informácie na činnosť a úkony podľa
Čl. l a Čl.II.
4)

Obstarávateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať objednávateľovi okolnosti
dôležité pre jeho rozhodovanie o obstaranie veci, pričom je povinný dbať na pokyny
objednávateľa od ktorých sa môže odchýliť iba vtedy, ak je to v záujme objednávateľa
nevyhnutné a ak nemôže dosiahnuť jeho súhlas

5) Obstarávateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať objednávateľovi okolnosti
Dôležité pre jeho rozhodovanie o obstaranie veci, pričom je povinný dbať na pokyny
objednávateľa od ktorých sa môže odchýliť iba vtedy, ak je to v záujme objednávateľa
nevyhnutné a ak nemôže dosiahnuť jeho súhlas
6) Objednávateľ je povinný vyhlásiť verejné obstarávanie na zhotoviteľa pripravované
podľa tejto zmluvy. Ak z akýchkoľvek dôvodov zruší vyhlásené verejne obstarávanie,
tak toto musí. opakovane vyhlásiť.
7) Po vyhodnotení verejného obstarávania je povinný uzatvoriť s víťazom zmluvu o dielo
na realizáciu modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia podľa súťažných
podmienok.
8) Ak z akýchkoľvek dôvodov objednávateľ nemôže postupovať podľa ods.6 a ods. 7
tohto čláIll,W, tak objednávateľ zaplatí obstarávateľovi odmenu priamo v termíne keď
zistí, že nemôže postupovať podľa uvedených odsekov, najneskoršie však do 60 dní od
odovzdania projektovej dokumentácie na schválenie.

Článok V.
Iné dojednania.
1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a možno ju obojstranne vypovedať '{ lehote 2.
mesiacov. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom nasledujúcim po doručení
výpovede druhej strane.
2) Obstarávateľ má nárok na dohodnutú odmenu aj po ukončení platnosti tejto zmluvy,
ak objednávateľ použil pri uzatváraní obchodného vzťahu s treťou osobou činnosti
obstarané obstarávateľom podľa tejto zmluvy.
3)

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma účastníkmi a možno ju meniť a
dopÍňať len písomnými a obojstranne podpísanými dodatkami.

4) Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.

5)

Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah riadi príslušnými právnymi
Slovenskej republiky a to predovšetkým Občianskym a Obchodným zákonníkom.

6) Zmluva je vyhotovená v 2 originálnych vyhotoveniach v slovenskom jazyku, z ktorých
zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení.
7) Účastníci vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, že jej porozumeli a na
znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
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