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Zmluva o poskytovaní služby osvetlenia
uzatvorená v zmysle 5 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v znení neskorších predpisov č. 1200/3000/2018
medzi

Obchodné meno : Východoslovenská distribučná, a.s.
Sídlo : Mlynská 31, 042 91 Košice
V zastúpení : Ing. Jaroslav Hrušč, riaditeľ divízie Sieťový obchod

: JUDr. Samuel Szunyog, vedúci oddelenia Obchodné služby
IČO : 36599361
DIČ : 2022082997
IČ DPH :SK2022082997
Bankové spojenie : Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
IBAN : S|<Sl<83 8130 0000 0020 0848 0001
BIC : CITISKBA

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice /, Oddiel Sa, Vložka číslo 1411/V

(ďalej len „Poskytovatel'")

a

Názov : Obec Ďurďošík
Sídlo : Ďurďošík 13, 044 45 Ďurďošík
V zastúpení : Iveta Hadašová, starostka obce
IČO : 00324124
DIČ : 2021235931
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
IBAN : S|(86 0200 0000 00001822 6542
BIC : 0555/696 5215
E-mail : durdosikobec©gmailcom
(ďalej len ako ,.Objednávateľ")

(spoločne aj ako „Zmluvné strany")

z?



1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Článok I

Úvodné ustanovenia
Účelom tejto zmluvy je dohoda o stanovení technických, obchodných, prevádzkových,
organizačných a iných podmienok spolupráce medzi Zmluvnýmistranami v oblasti poskytovania
služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, a ktoré bude v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy
realizovať Poskytovateľv prospechObjednávatel'a.

Objednávatel' je povinný zabezpečovať verejné osvetlenie v lokalite prvej etapy hromadnej
výstavby obce Ďurďošík, a to z titulu svojho postavenia ako samostatného
samosprávneho územného celku v rámci plnenia si svojich povinností pri výkone samosprávy
podl'a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Poskytovateľje osobou oprávnenou poskytovať služby, ktoré sú predmetomtejto zmluvy.

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom zabezpečenia poskytovania služby osvetlenia
lokalite hromadnej výstavby obce Durd'ošík na technickej a prevádzkovej úrovni v zmysle tejto
zmluvy ajej príloh.

Článok II

Predmet zmluvy
Poskytovateľsa zaväzuje poskytovat pre Objednávatel'a službu osvetlenia lokalite hromadnej
výstavby obce Ďurďošík aObjednávatel' sa zaväzuje za poskytnutú službu platiť dohodnutú
cenu, a to za podmienok a spôsobom v tejto zmluve uvedených.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovat Objednávatel'ovi komplexnú službu osvetlenia,
spočívajúcu vmontáži osvetl'ovacej sústavy, zabezpečení požadovanej technickej
aprevádzkovej úrovne systému verejného osvetlenia vrátane zabezpečenia všetkých
ostatných služieb a energií potrebných pre riadne fungovanie osvetlenia (ďalej len „Služba").

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Objednávatel'ovi Službu v rozsahu danom v prílohe č.3
v lokalite hromadnej výstavby obce Ďurďošík. Bližšia technická špecifikácia Služby
poskytovanej na základe tejto zmluvy vrátane počtu svietidiel, ich rozmiestnenia na podperných
bodoch vo vlastníctve Poskytovatel'a vrátane ďalších kvalitatívnych a kvantitatívnych
parametrov je uvedená v Prílohách č. 1, 2 a 3 tejto zmluvy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na regulácii príkonu.

Objednávatel' berie na vedomie, že Poskytovateľpri plnení predmetu tejto zmluvy nezodpovedá
za plnenie povinnosti Objednávateľa pri zabezpečovaní verejnoprospešných služieb správy
aúdržby verejného osvetlenia vzmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli asúhlasia stým, že pre riadne plnenie predmetu tejto zmluvy
Poskytovateľ zabezpečí na vlastné náklady anebezpečenstvo montáž ainštaláciu prvkov
novej sústavy osvetlenia v lokalite hromadnej výstavby obce Ďurďošík, , a to vrátane inštalácie
riadiacej jednotky apríslušenstva. Na tento účel sa Objednávatel' zaväzuje poskytnúť
Poskytovatel'ovi nevyhnutnú súčinnosť. Objednávatel' tiež súhlasí, aby Poskytovateľvykonal
nevyhnutné úpravy časti osvetl'ovacej sústavy, ktoráje a ostane vo vlastníctve Objednávateľa,
a to v nevyhnutnom rozsahu pre zabezpečenie poskytovania Služby v rozsahu podl'a Prílohy č.
3 tejto zmluvy.
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2.6 Sústavou osvetlenia sa na účely tejto zmluvy rozumejú technické zariadenia umiestnené
spravidla na samostatných podperných bodoch osvetl'ovacej sústavy, pozostávajúcenajmä zo
svetelného zdroja, nosného zariadenia (výložník) a ďalšieho príslušenstva. Špecifikácia
jednotlivých prvkov sústavy osvetlenia je uvedená v Prílohe č. 1. Sústava osvetlenia je vo
vlastníctve Poskytovatel'a.

Článok |||
Trvanie Zmluvy

3.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na dobu 10 rokov. Zmluva sa stane platnou v deň jej
podpisu oprávnenymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnou dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia na webovom sídle Objednávatel'a.

3.2 Nakoľko je Objednávatel' povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v platnom znení, Zmluvné strany sú oboznámené s tým, že táto zmluva
nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle platných predpisov.
Objednávatel' sa zaväzuje, že bezodkladne po nadobudnutíplatnosti tejto zmluvy zabezpečíjej
zverejnenie a upovedomí o tom Poskytovatel'a, inak zodpovedá za to, že táto zmluva
nenadobudneÚčinnosť.

3.3 Poskytovateľ sa zaväzuje uviesť do prevádzky prvú etapu sústavy osvetlenia najneskôr do
dvoch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia, najneskôr však do
dvoch mesiacov od účinnosti tejto zmluvy. Deň protokolárneho uvedenia sústavy osvetlenia do
prevádzky sa zároveň považuje za deň začiatku poskytovania Služby podľa tejto zmluvy.
Protokol o uvedení sústavy osvetlenia do prevádzky podpíšu obe Zmluvné strany.

3.4 Poskytovateľ sa zaväzuje po vykonaní nevyhnutných technických opatrení potrebných pre
zriadenie a poskytovanie Služby, bez zbytočného odkladu vyzvať Objednávatel'a
k protokolárnemu uvedeniu sústavy osvetlenia do prevádzky a prevzatiu Služby. Objednávatel'
sa zaväzuje zúčastniť sa protokolárneho uvedenia sústavy osvetlenia do prevádzky a prevziať
Službu v súlade s pokynmi Poskytovateľa, ktoré budú obsahom výzvy v zmysle prvej vety tohto
bodu.

3.5 Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si nevyhnutnú súčinnosť pri uvedení sústavy osvetlenia
do prevádzky.

3.6 V prípade, že by Objednávateľ bez uvedenia dôvodu neposkytol dostatočnú súčinnosť pri
preberaníSlužby a protokol o odovzdaní sústavy osvetlenia do prevádzky by nepodpísal, bude
sa na účely tejto zmluvy považovať Služba za odovzdanú tretím dňom od doručenia písomnej
výzvy v zmysle bodu 3.4 tejto zmluvy.

3.7 Túto zmluvu je možné ukončiť výpoveďou ktoroukol'vek zo zmluvných strán. Výpoveď musí
byť písomná a účinná bude jej doručením druhej strane. Výpovedná lehota je tri mesiace
azačína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po jej doručení druhej strane. Zmluva
zanikne uplynutím výpovednej lehoty.

3.8 Objednávatel' má právo odstúpiť od zmluvy v prípade , že:

. Poskytovateľstratí oprávnenie podnikať

. Bude majetok poskytovateľavyhlásený konkurz

. Poskytovateľvstúpi do reštrukturálizácie

. Poskytovateľvážnym spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy
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3.9 Odstúpenie je účinné od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení oznámenia o
odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa tohto bodu Objednávatel' má
právo na odkúpenie sústavy osvetlenia v rozsahu podl'a tejto zmluvy od poskytovateľaa to za
cenu určenú súdnoznaleckým posudkom Súdnoznalecký posudok zabezpečíZnalec, ktorého
Objednávatel' schváli na náklady Poskytovatel'a rešpektujúc jednotkové ceny položkového
rozpočtu a opotrebeniemajetku.

Článok |v
Platobné a fakturačné podmienky

4.1 Objednávatel' aPoskytovateľ sa vsúlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. ocenách vznení
neskorších predpisov dohodli na cene za poskytnutie Služby vo výške 159,00 EUR/mesačne
(slovom jedenstopäťdesiat eur mesačne) bez DPH.

4.2 |< cene bude fakturovaná DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov.

4.3 Poskytovateľ má právojednostrannýmprávnym úkonom vo forme oznámenia zvýšiť výšku ceny
uvedenú v bode 4.1 tohto článku každoročne o mieru ročnej inflácie. Mierou ročnej inflácie sa
pre potreby tejto zmluvy rozumie Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP)
predchádzajúceho roka. Po doručení oznámenia sa Objednávateľ zaväzuje akceptovať výšku
ceny Služby a takto zvýšenú cenu platit' v lehotách uvedených v tomto článku. Poskytovateľje
oprávnený takto jednostranne zvýšiť cenu Služby až po uplynutí kalendárneho roka
nasledujúceho po roku, v ktorom táto zmluva nadobudla platnosť.

4.4Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za poskytnutie Služby bude Objednávateľ platiť
Poskytovateľovi mesačne na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom. Poskytovateľ
vystaví faktúru vždy najneskôr |< pätnástemu dňu príslušného kalendárneho mesiaca.
Poskytovateľ bude fakturovať Objednávatel'ovi cenu za poskytnutieSlužby v zmysle bodu 4.1.
Splatnosť faktúryje 15 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

4.5V prípade začiatku doby poskytovania Služby vpriebehu kalendárneho mesiaca, bude
Objednávateľovi za poskytovanie Služby vprvom kalendárnom mesiaci doby poskytovania
Služby fakturovaná alikvotná časť mesačnej ceny za poskytovanie Služby.

4.6Vprípade ukončenia trvania tejto zmluvy vpriebehu kalendárneho mesiaca bude
Objednávateľovi fakturovaná alikvotná časť mesačnej ceny za poskytovanie Služby. Pri
ukončení trvania zmluvy Poskytovateľvystaví a doručí faktúru Objednávateľovi do 15 dní odo
dňa ukončenia trvania tejto zmluvy.

4.7 Pre účely tejto zmluvy sa alikvotná čast' mesačnej ceny za poskytovanie Služby vypočíta ako
1/30 za každý aj začatý deň poskytovania Služby.

4.8 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny Služby, vznikne Poskytovatel'ovi nárok
na úrok z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej sumy, a to za každý aj začatý deň omeškania. Za
splnenie peňažného záväzku Objednávateľa sa rozumie najmä zaplatenie ceny za poskytnutie
Služby v plnej výške podl'a bodu 4.1.

4.9 Za deň úhrady ceny Služby sa považuje pripísanie celej predmetnej dlžnej sumy na bankový účet
Poskytovatel'a uvedený v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že na faktúre bude uvedené iné číslo
účtu Poskytovatel'a, prednost má to číslo účtu uvedené na faktúre. Ak posledný deň lehoty
splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja,]e posledným dňom lehoty
splatnosti najbližšínasledujúci pracovný deň.
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4.10 Výšku ceny dohodnutej v bode 4.1 tejto zmluvy nie je možné meniť s výnimkou ustanovení
uvedených v bode 4.3.

Článok V
Práva a povinnosti zmluvných strán

A) Povinnosti Poskytovateľa:

5.1 Poskytovateľ je povinný prevádzkovať a udržiavať sústavu osvetlenia sodbornou
starostlivosťou a vsúlade sustanoveniami tejto zmluvy, tak aby bolo zabezpečené riadne
plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

5.2 Za Účelom udržiavania sústavy osvetlenia v zodpovedajúcom technickom staveje Poskytovateľ
povinný priebežne zabezpečovať prípadné odstránenie nefunkčnosti jednotlivých prvkov
sústavy verejného osvetlenia, a to za podmienok v tejto zmluve uvedených (vrátane jej príloh).
Na tento účel je Objednávateľ povinný poskytnúť Poskytovatel'ovi potrebnú súčinnosť.
Podrobnostitýkajúce sa podmienok a lehôt na odstránenie nedostatkov služieb poskytovaných
podľa tejto zmluvy sú uvedené vPrílohe č. 2. Poskytovateľ nie je povinný odstraňovať
nefunkčnost'jednotiivých prvkov sústavy osvetlenia, ak dôjde k ich opakovanému poškodeniu
alebo zničeniu spôsobenému konaním tretích osôb (napr. vandalizmus). Ustanovenie
predchádzajúcej vety nemá vplyv na výšku fakturovanej ceny za poskytnutie Služby podľa
článku |V tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie aposkytnúť si

nevyhnutnú súčinnosť s cieľom zabráneniu opakovanému poškodzovaniu jednotlivých prvkov
osvetl'ovacej sústavy.

5.3 Poskytovateľ sa zaväzuje pre účely tejto zmluvy zabezpečiť vo vlastnom mene a na vlastné
náklady pripojenie odberného miesta sústavy osvetlenia do distribučnej sústavy, vrátane
dodávky elektrickej energie.

5.4 Poskytovateľ berie na vedomie skutočnosť, že súčasťou predmetu tejto Zmluvy je aj I<ÁBEL
AYKY—J 4x16 mm2 o dĺžke 810 rn v cene 3 272,40 € bez DPH nachádzajúci sa v zelenom páse
(vid' Situačná schéma), ktorýje už zabudovaný a je vo vlastníctve VSD, a.s.. Keďže jeho cena je
zahrnuté v cene diela uvedenej v bode 4.1. je Poskytovateľpovinný ho od vlastníka odkúpiť do
3 mesiacov od podpisu tejto Zmluvy.

5.5 Poskytovateľ predloží zoznam všetkých známych subdodávateľov, (údaje 0 osobe oprávnenej
konať za subdodávatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a
percento plnenia zo zmluvy) Príloha č.5.

5.6 Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť Objednávatel'ovi zmenu subdodávatel'a ako aj
akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to min, 3 dní pred nástupom na výkon činnosti s
uvedením jeho údajov.

5.7 Subdodávateľmá podl'a ZVO povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora po
celú dobu trvania tejto zmluvy.

B) Povinnosti Objednávateľa:

5.8 Objednávateľ sa zaväzuje riadne platiť na účet Poskytovateľa všetky platby dohodnutév zmysle
článku |V tejto zmluvy.
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5.9 Bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, Objednávateľ nie je oprávnený vykonávať do
sústavy osvetlenia akékoľvek technické zásahy, či manipulovať sjej jednotlivými prvkami,
prípadne na jej jednotlivé časti umiestňovať zariadenia alebo iné predmety.

5.10 Objednávateľ uzatvorením tejto zmluvy zároveň udeľuje Poskytovatel'ovi povolenie pre
vstup poverených pracovníkov Poskytovateľa (vrátane potrebného vybavenia a techniky) do
objektov, priestorov a zariadení Objednávateľa, ktoré súvisia s plnením záväzkov vyplývajúcich
z tejto zmluvy.

5.11 Objednávatel' sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Poskytovatel'ovi potreby opráv resp.
potreby odstránenia porúch sústavy osvetlenia a umožniť Poskytovatel'ovi ich vykonanie. Pri
neodôvodnenom nahlásení poruchy (ak porucha nebude zistená), pri výjazde technikov zo
strany Poskytovatel'a vzniká Poskytovateľovi nárok na náhradu, účelne vynaložených nákladov
v súvislosti s takouto neodôvodnenou požiadavkou zo strany Objednávatel'a. Objednávatel' sa
zaväzuje písomne oznámiť Poskytovateľovi meno osoby, oprávnenej |< nahlasovanlu
porúch/výpadkov poskytovania Služby v mene Objednávateľa, a to najneskôr do 15 dní od
účinnosti tejto zmluvy. Každú zmenu osoby oprávnenej na nahlasovanie porúch/výpadkov
poskytovania Služby sa Objednávatel' zaväzuje oznámiť Poskytovateľovi bez zbytočného
odkladu.

5.12 Pre účely splnenia povinnosti Poskytovatel'a uvedenej v bode 5.3 sa Objednávateľ zaväzuje
poskytnúť Poskytovatel'ovi nevyhnutnú súčinnosť pri zmene odberateľa elektrickej energie na
odbernom mieste sústavy osvetlenia.

Článok VI
Osobitné dojednania

6.1 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa vopred informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré
môžu mať vplyv na riadne plnenie povinností Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy.

6.2 Sústava osvetlenia zostáva počas celej doby trvania tejto zmluvy vo vlastníctve Poskytovatel'a.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie akéjkoľvek pohľadávky vzniknutej na základe tejto
zmluvy alebo zriadiť právo v prospech tretej osoby k takejto pohľadávke je možné iba po
predchádzajúcom písomnom súhlase druhej strany.

Článok VIl

Zodpovednosť za škodu
7.1 Poskytovateľ zodpovedá za všetky škody, spôsobené vlastným zavinením ako aj za škody

spôsobené zavinením osôb, ktoré použil na splnenie záväzkov voči Objednávatel'ovi
vyplývajúcich z tejto zmluvy.

7.2 Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré Objednávateľovi vzniknú v súvislosti s
nemožnosťou Poskytovatel'a poskytovať Službu riadne a včas v zmysle tejto zmluvy, ak
prekážky spôsobujúce nemožnosť plnenia nastali v dôsledku udalostí, ktoré nemohol odvrátiť
(vis major, ide najmä o škody vzniknuté - záplavami, požiarmi, prírodnými katastrofami,zlyhaním
energetických zariadení, ktoré nie sú predmetnom tejto zmluvy a pod.). Za prekážky
spôsobujúce nemožnosť plnenia riadne a včas zo strany Poskytovateľa, pre účely tejto zmluvy
možno považovať tiež zdržanie termínu ukončenia úprav častí distribučnej sústavy, ktoré súvisia
s inštaláciou prvkov sústavy osvetlenia v zmysle tejto zmluvy.
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V takomto prípade sa Poskytovateľ zaväzuje si za obdobie, ktoré nebude Službu poskytovať,
nenárokovat' si na odmenu uvedenú v bode 4.1 a ponížiť výšku mesačnej odplaty o časť mesačnej
odplaty za cenu elektrickej energie na základe obvyklých cien platných v danom období.

7.3 Poskytovateľ nezodpovedá za nedodržanie lehoty uvedenej v bode 3.3 tejto zmluvy, ak k
nedodržaniu lehoty dôjde v dôsledku nemožnosti realizácie nevyhnutných technických opatrení
potrebnýchpre zriadenie a poskytovanie Služby z dôvodov, ktoré nemajú povahu v konaní alebo
nekonaní Poskytovateľa, napr. z dôvodu nevydania právoplatných úradných rozhodnutí alebo
súhlasov, súhlasných stanovísk alebo vyjadrení tretích osôb potrebných k realizácii
nevyhnutných technických opatrení potrebných pre zriadenie a poskytovanie Služby v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom konaní /stavebný poriadok/ v znení neskorších predpisov.

7.4 Objednávatel' sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, len čo sa o tom dozvie, informovať
Poskytovatel'a o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na riadne fungovanie
sústavy osvetlenia a/alebo uplatnenie záruky vzťahujúcej sa na sústavu verejného osvetlenia
alebojeho jednotlivých častí alebo uplatnenie si nárokov na náhradu škody voči tretím stranám.
Objednávatel' zodpovedá za škodu spôsobenú Poskytovatel'ovi nesplnením si tejto povinnosti
v plnom rozsahu.

Článok VIII
Zmluvné pokuty

81 Ak Poskytovateľneodovzdá dielo riadne vykonané podl'a čl. |||. tejto zmluvy v súlade s termínmi
dojednanými v čl. |V. ods. 41 zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 100,00 EUR (slovom: Sto EUR) za každý deň omeškania s odovzdaním diela.

8.2 Ak Poskytovateľnepristúpi k odstraňovaniu porúch v termínoch uvedených v tejto zmluve /jej
prílohách, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR (slovom:
Sto EUR) za každý deň omeškania.

8.3 Zmluvná pokuta, ktorá je príjmom objednávateľa, je splatná najneskôr 5. pracovný deň od
doručenia sankčnej faktúry zhotovitel'ovi.

8.4 Objednávateľje oprávnený požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody spôsobenú porušením
ktorejkoľvek z povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo výške presahujúce]
dojednanú zmluvnú pokutu.

8.5 Poskytovateľ je povinný plniť ktorúkoľvek povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené
zmluvnou pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi.

8.6 Zmluvné strany sa dohodli, že na úhradu prípadných škôd, ktorémôžu vzniknúťzjedného či viac
porušení zmluvných povinností zhotoviteľa pri realizácii tejto zmluvy, vzťahujú sa ust. 55 373 -
386 Obchodného zákonníka v platnom znení.

Článok |x
Záverečné ustanovenia

9.1 Akékoľvek zmeny alebo doplnky obsahu tejto zmluvy musia byť urobené formou písomných
dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán a budú v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.
Po obojstrannom potvrdení sa stanú súčasťou tejto zmluvy.
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9.2 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych rovnopisoch, z ktorých po dva rovnopisy
obdrží každá zmluvná strana.

9.3 Vztahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

9.4 Prípadné spory vzniknuté v súvislosti s plnením uzatvorenej Zmluvy budú riešené podl'a

právneho poriadku Slovenskej republiky. Vecne a miestne príslušný súd pre rozhodovanie
takýchto sporovje všeobecnýsúd v zmysle Civilného sporovéhoporiadku Slovenskej republiky.

9.5 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpísali.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Průoha č. 1 - Technická špecifikácia sústavy verejného osvetlenia
Príloha č. 2 - SLA (Servisná zmluva)
Prnoha č. 3 - Schéma verejného osvetlenia
Príloha č.4 - Rozpočet
Príloha č.5 - Zoznam subdodávateľov

Za Poskytovateľa:
1 1 -09- 2018

V Košiciach, dňa ...............
Východoslovenská distribučná. a.s.

Košice
- 133 -

Ing. Jaroslav Hrusc
riaditeľ divízie Sieťový obchod vedúci oddelenia Obchodné služby

Za Objednávateľa:

VĎurďošíku, dňa: .....
11091018

Iveta Hadašová , starostka obce
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Príloha č. 1:

Technická špecifikácia sústavy verejného osvetlenia lokality hromadnej výstavby v obci
Ďurďošík

Typové označenie - výrobca Výkon Počet kusov

_ _

SRL18 LEDlP66 530mA NW
LED SV'et'dlo Výrobca PROLI spol. s r.o. 29 W 11

, '
STK 60/50/3K14

Oceľovy kandelaber výrobca ELV Produkt. a.s. "
Rozvádzač 1

verejného Hasma RVO S 32A P2
výrobca HASMA, s. r.o.osvetlenia

ELKO SHT-4
Astrohodiny Výrobca ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. 1



Príloha č. 2: - Servisná zmluva

Poskytovateľ zabezpečí do 24 hodín od prijatia oznámenia o poruche zahájil práce
a pokračoval vodstránení poruchy, pri ktorej môže dôjsť kohrozeniu zdravia alebo
života zásahom elektrickým prúdom.

Poskytovateľ zabezpečí, aby najneskôr do 48 hodín od prijatia oznámenia o poruche
zahájil práce a pokračoval vodstránení poruchy pri bodovom výpadku osvetlenia (1
a viac svetelných miest) začal práce a nepretržite pokračoval v odstraňovaní poruchy
svetelného miesta a poruchu odstránil do 5 dní od zahájenia práce.

Poskytovateľ zabezpečí, aby najneskôr do 24 hodín od prijatia oznámenia o poruche
zahájil práce a odstránil výpadok verejného osvetlenia pokiaľ sa dotýka celej obce, celej
ulice, časti obce alebo námestia a odstránil poruchu do 48 hodín od zahájenia práce.

Poskytovateľ zabezpečí, aby do 3 dní odo dňa oznámenia o káblovej poruche meracím
zariadením zameral vzniknutú poruchu káblovú poruchu a do 24 hodín po zameraní,
začal práce na odstránení poruchy a odstránil poruchu do 48 hodín od zahájenia práce.

Pre stanovenie lehoty odstránenia poruchy je rozhodujúci čas nahlásenia výpadku
osvetlenia. Ak Poskytovateľ písomne neoznámi Objednávateľovi iné kontaktné údaje pre
nahlasovanie porúch, nahlasuje Objednávateľ alebo ním poverená osoba výpadok
poskytovania služby na:

Poruchová Linka poskytovateľa: 0800 123 332

Infolinka (emailový kontakt) poskytovateľa: info©vsds.sk

Kontaktné miesto poskytovateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

Obchodný zástupca poskytovateľa (meno, priezvisko, kontakt):

Ing. Jana Vaculiková, 0907 90 86 93
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Iba: IBV ĎURĎOŠÍK - VONKAJŠIE OSVETLENIE— 1. ETAPA
ojednávatel: Obec Ďurďošík

ROZPOČET

MONTÁŽ

Cena za Cena za
Poradové M.J. v eur položku bez
číslo Názov položky M.J. množstvo bez DPH DPH

rozvádzac RVO F403 (vratane istiamch
1 prvkov, astrohodín) ks 1 33,89 33,89
2 svietidlo na stip 29W ks 11 4,92 54,16
3 elektrovýzbroj pre 1 zdroj ks 11 8,23 90,49
4 osvetlovacístožiar oceľ, 6m ks 11 17,93 197,24
5 kábel CYKY 3 x 2,5 m 80 0,82 65,52

6 kábel AYKY-J 4x16 mm2 (vrátane chráničky) m 415 2,54 1052,44
7 ukončenie vodiča 2,5 mm2 ks 66 0,71 46,53
8 ukončenie vodiča 16 mm2 ks 80 1,00 79,76
9 ukončenie vodiča 25 mm2 ks 8 2,18 17,42
10 ukončenie pásu 30x4 ks 42 1,94 81,56
11 zmršt'ovacia záklopka 4x16 ks 20 6,05 120,98
12 upchávkado P21 ks 31 2,40 74,40
13 pásik FeZn 30x4 v zemi m 365 0,97 355,51
14 vodič FeZn d 10mm m 17 0,97 16,56
15 svorka do 2 šrubov ks 22 2,16 47,56
16 svorka nad 2 šruby ks 48 2,16 103,78
17 označovací štítok ks 35 0,90 31 ,50-
18 patrona nožová PNOO 32A ks 3 0,72 2,16
19 ohybná hadica d29mm m 17 1,67 28,42
20 číslovanie stĺpov ks 11 1,10 12,10
21 odborná prehliadka HZS 15 18,00 270,00-

SPOLU ZA MONTÁŽ 2511,99

MATERIÁL

Cena za Cena za
Poradové M.J. v eur položku bez
číslo Názov položky M.J. množstvo bez DPH DPH

1 kábel CYKY 3 x 2,5 m 80 1,29 103,20
2 kábel AYKY 4 x 16 m 415 0,74 307,10
3 ocel. osvetľovací stlp 6m ks 11 161,85 178035
4 svietidlo na stlp 29W |P 66 ks 11 299,75 329725
6 elektrovýzbroj plast pre 1 zdroj ks 11 15,71 172,81
7 vodič FeZn 0 10 m 17 0,82 13,94
8 pásik FeZn 30x4 m 365 1,12 408,80|
9 rozvádzač RVO F403 ks 1 472,50 472,50'
10 svorka SR 03 ks 22 0,49 10,78
11 svorka SR 02 ks 36 0,49 17,64
12 svorka SP 1 ks 11 0,78 8,58
13 betónová pätke PZR-1 ks 11 85,89 944,79
14 označovací štítok kábla ks 35 0,20 7,00
15 patrona nožová PNOO 32A ks 3 0,71 2,13
16 kábel AYKY 4x16 m m 810 0,71 578,34

SUČET 8125,21
17 Podružný materiál % 3 | 243,76

SPOLU ZA MATERIÁL 8368,97



ZEMNÉ PRÁCE
Cena za Cena za

Poradové M.J. v eur položku bez
číslo Názov položky M.J. množstvo bez DPH DPH

1 výkop jamy pre stlp ks 11 34,42 378,65

2 výkop jamy pre rozvádzač RVO ks 1 34,42 34,42

3 zásyp jamy ks 12 8,63 103,61

4 výkop ryhy 35x80cm m 845 3,62 124959
5 pieskové lôžko hr 80m m 345 1,20 413,66

6 zapieskovaniekábla m 345 1,20 413,66

7 pvc varovné fólia m 345 0,43 148,01

8 zásyp ryhy 35x800m m 345 1,48 510,95

9 úprava povrchu ryhy m2 345 11,49 396336

10 úprava povrchu ryhy m 7 4,60 32,17

11 hutnenie zeminy m3 7 0,21 1,45

SPOLU ZAZEMNÉ PRÁCE 7249,52

PREHLIADKYA SKÚŠKY
Cena za Cena za

Poradové M.J. v eur položku bez
číslo Názov položky M.J. množstvo bez DPH DPH

1 Odbornáprehliadka a skúška kpl 1 270 270

SPOLU ZA PREHLIADKYA SKUSKY

REKAPITUÁCIA: v Eur bez DPH
MONTÁŽ 2 511,99
MATERIÁL & 368,97
ZEMNÉ PRÁCE 7 249,52
PREHLIADKY A SKÚŠKY 270,00
CELKOM 18 400,47



Príloha č.5

Podiel subdodávok a subdodávateľov
P.č. Subdodávateľ Kontaktná Predmet Podiel na Podiel plnenia zmluvy

(obchodné meno, sídlo osoba subdodávky Plnení zmluvv % vo ňnan. vyjadrení
alebo miesto podnikania, (Meno v EUR bez DPH
IČO) a priezvisko,

tel.číslo, email)
Nie je známy

-V Košiciach, dňa

Ing. Jaroslav Hrušč
riaditeľ divízie Sieťový obchod

Východoslovenská distribučná, a.s.
Košice
. 133 _

vedúci oddelenia Obchodné služby


