ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 - §565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
I. Zmluvné strany
1. Objednávateľ:
sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

IBAN:

Tel.
E-mail:

Obec Oščadnica
Nám. M. Bernáta č. 745
023 O1 Oščadnica
Ing. Marián Plevko, starosta obce

00314170
2020421513
Tatra banka a.s.
041 7079460
oscadnica@oscadnica.sk

2. Zhotoviteľ
Obchodné meno: Marek Horník - TELESYS
Kunerad 186
Sídlo:
Štatutárny zástupca: Marek Horník
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Marek Horník
vo veciach technických: Marek Horník
Bankové spojenie: Tatra banka a.s č.učtu :
43595219
IČO:
1073696294
DIČ:
SK1073696294
IČO DPH:
Telefón:
Fax:
telesys@telesys.sk
E-mail:

Táto zmluva sa uzatvára v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Z. z. v znení jeho zmien
a dodatkov, v súlade so zákonom č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej
bezpečnosti v znení zmien a dodatkov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 634/2005,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o súkromnej bezpečnosti.
1.
2.

Dodávateľ je prevádzkovateľom technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z.
o súkromnej bezpečnosti. Číslo licencie: FT 001555
Objednávateľ požaduje poskytnutie služieb v súlade s licenciou dodávateľa podľa zákona
č. 4 73/2005 z. z.

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo:

Il. Predmet zmluvy
1. Predmet diela:
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi dielo - kamerový systém (CCTV) Monitorovací
bezpečnostný systém „Bezpečná Oščadnica" v rozsahu výkazu výmer zo dňa 12.5.2017
vypracovaného podľa vopred dohodnutých požiadaviek objednávateľa, tak ako je to uvedené v ponuke
zhotoviteľa na realizáciu diela zo dňa 12.5.2017 , ktorý je prílohou tejto zmluvy. Súčasťou predmetu
zmluvy je montáž kamerového systému (CCTV) a jeho uvedenie do prevádzky, protokol
o odovzdaní a vyskúšaní diela, vydanie prevádzkových kníh, návod na obsluhu a zaučenie obsluhy a
správcu užívateľa.
2. Špecifikácie diela:
Špecifikácia diela je stanovená podľa ponuky zhotoviteľa na realizáciu kamerového systému Rozsah
prác je stanovený na základe cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 12.5.2017
a) Dielo bude nainštalované podľa:
PNJ 131SK, STN EN 50131-1 a STN EN 50132-2-1, dodávka, skúšobná a trvalá prevádzka .
b) Dodávateľ systém po technickej stránke nainštaluje a nastaví tak, že neumožňuje porušenie, zákona
o ochrane osobných údajov .
Nad inštaláciou bude dohliadať :·Radoslav Kohut
3. Výmera dodávky spotrebného materiálu :
Dodávku kompletného materiálu a zariadení vrátane montážnych prác zabezpečí zhotoviteľ. Všetky
zmeny súvisiace s inštaláciou a zmeny technológie budú vopred prejednané a odsúhlasené oboma
stranami a zápis z rokovania bude prílohou tejto zmluvy.

IIl. Doba plnenia
Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť dielo do 30.9.2017
prevádzky s kompletnou dokumentáciou.

Dielo bude odovzdané do skúšobnej

Dokumentácia obsahuje:
•
•
•
•

Odovzdávací protokol,
Zápis o prevzatí diela
Záručný list na inštaláciu
Certifikáty
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IV. Cena diela
1. Cena za plnenie
Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej cene za zhotovenie diela špecifikované v oddieli II. tejto
zmluvy nasledovne:
Kamerový systém ( CCTV ) - podľa vypracovanej cenovej ponuky
Cena za dielo:
DPH 20%
Čo predstavuje:

19 560,84
3 912,16
23 473,00

€ bez DPH
€
€ sDPH

2. Platobné podmienky
Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi cenu za dielo po dodaní diela a doručení
faktúry do 30 dní od jej doručenia .

V. Vlastnícke právo na zhotovenú vec
Vlastnícke právo na predmet zmluvy prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa okamihom
jeho odovzdania prostredníctvom odovzdávacieho protokolu, zápisom o prevzatí diela
a plnej úhrady fakturovanej čiastky uvedenej v oddiely IV.

VI. Podmienky vykonania diela
a) Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa pri plnení diela dodržiavali
platné pravidlá bezpečnosti práce a požiarnej ochrany ako aj interné bezpečnostno-požiarne
pokyny zo strany objednávateľa a ustanovenia tejto zmluvy.
b) Objednávateľ oboznámi technikov vykonávajúcich inštaláciu diela s bezpečnostnými zásadami
v objektoch a areály objednávateľa.
c)

Objednávateľ zabezpečí pre účely skladovania jednu uzamykateľnú miestnosť na skladovanie
materiálu a náradia inštalačnej skupiny zhotoviteľa počas celej doby prác na diele.

d) Objednávateľ zabezpečí dohody a povolenia od majiteľov budov, stÍpov a oporných konštrukcií
pre káblové trasy, miesta inštalovaných kamier ako i prístup k príslušným miestam.
e)

Objednávateľ zabezpečí prípojky napájacieho
a technológie potrebnej k prenosu signálu.

napätia

v miestach

umiestnenia

kamier

f) Miesto dodania predmetu zmluvy bude obec Oščadnica
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VII. Povinnosti zmluvných strán
a)
b)
c)

Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi dielo v termíne dohodnutom v tejto zmluve,
odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa na dielo vzťahujú a ktoré sú povinné
k jeho prevzatiu a prevádzkovaniu.
Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi dielo kompletné, plne prevádzkyschopné,
a to na základe písomného preberacieho protokolu, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
Zhotoviteľ vykoná preškolenie užívateľov a správcu systému objednávateľa kamerového
systému (CCTV).
VIII. Iné ustanovenia

a) Nesplnenie ustanovení o záväzkoch objednávateľa zakladá zhotoviteľovi právo na odstúpenie
od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne.
b) V prípade, že záväzok zhotoviteľa stanovený v tejto zmluve nebude splnený, má objednávateľ
právo od zmluvy odstúpiť a na vrátenie preukázateľne zaplatených finančných prostriedkov
od zhotoviteľa za nedodané dielo. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne.
IX. Záruka
Zhotoviteľ ručí za kvalitu ním vykonaných prác diela podľa tejto zmluvy počas 24 mesiacov
od dátumu odovzdania objednávateľovi za podmienok uvedených v odovzdávacom protokole.
Reklamácia porúch zariadení musí byť ohlásená zhotoviteľovi v súlade s ustanoveniami uvedenými
v odovzdávajúcom protokole. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnenej reklamovanej
poruchy v záručnej dobe do 48 hodín od nahlásenia poruchy objednávateľom.
X. Záverečné ustanovenia
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží po jedno
vyhotovenie.
Všetky dodatky k tejto zmluve budú vykonané len v písomnej forme, označené poradovými číslami
a podpísané osobami oprávnenými jednať vo veciach tejto zmluvy.
Otázky v tejto zmluve neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom.
Zástupcovia obidvoch zmluvných strán si zmluvu dôkladne prečítali, súhlasia s celým jej obsahom
a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne
nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Oščadnici dňa : 2.6.2017
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