ZMLUVA O DIELO v
NA POSKYTNUTIE TECHNICKEJ SLUZBY

č.

1-11/2012

uzatvorená podľa§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 51311991 Zb. v znení
neskorších predpisov, zákona NR SR č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti
súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej
bezpečnosti), §7 - technická služba a Vyhlášky MV SR č. 634/2005, ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia a zákona o súkromnej bezpečnosti

l.
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Mesto Krásno nad Kysucou
Mestský úrad, ul.l.mája, 02302 Krásno nad kysucou
V zastúpení: Ing. Jozef Grapa -primátor mesta
ICO: 00314072
DIC:2020553073
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.
Císlo účtu: 109 25 322 l 0200
v

v

v

(ďalej

len "objednávate!'")

Zhotoviteľ:

Jozef Maslík - Eso s
"
Slovanská cesta 204, 022 Ol Cadca
V zastúpení: Bc. Jozef Maslík
IČO: 108 408 51
DIC:
Ič
v

v

Registrácia:

Obvodný úrad Cadca
Císla živnostenského registra: 502-5553
Číslo licencie (473/2005 Z.z.): FT 000784
v

(ďalej

len "zhotovi tel'")

Il.
Predme t zmluvy, termín plnenia
l. Predmeto m zmluvy je montáž kamerového systému/C CTVl (ďalej len
"CCTV" v objekte - verejný priestor mesta Krásno nad Kysucou
v rozsahu podľa technickej špecifikácie a v množstvách uvedených v ponuke zo di1a
29. 06. 2012, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť t~jto zmluvy.

2. Predmet zmluvy bude zrealizovaný v termíne do 30.11.2012
3. Termín odovzdan ia diela je pre zhotoviteľa záväzný,
spôsobia posunutie termínu bez jeho zavinenia.

pokiaľ

nepríde k okolnostiam, ktoré

III.
Cena diela, platobné podmien ky
l. Cena za zhotoveni e predmetu zmluvy je stanovená dohodou v zn1ysle zákona NR SR
č . 1811996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MF SR č. 8711996, Z.z.,
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
nasledovne:
9 951 ,60 €
Cena bez DPH:
l 990,32 €
DPH 20%
ll 941,92 €
Cena s DPH:
jedenásť tisíc deväťstoštyridsaťjeden eur deväťdesiatdva centov .
Slovom:
..,
Specifikác ia ceny je uvedená v prílohe zmluvy.
2. V cene diela je zahrnutý kotnpletný 1nateriál, káblové trasy, vrátane montážny ch prác
a iné nevyhnutné náklady zhotoviteľa súvisiace s riadnym zhotovenítn predtnetu zmluvy.
3. Právo na zaplatenie ceny diela vzniká
v súlade s touto zmluvo u.

zhotoviteľ ovi

riadnym splnením jeho záväzkov

4. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy bude uhradená zhotoviteľovi po ukončení prác na
základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Súčasťou faktúry bude obon1a stranami potvrdený
preberací protokol.
5. Objednávatel' má právo vrátiť faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti
alebo porušuje podstatné zmluvné povinnost i.

daňového

dokladu

6. Splatnosť faktúry je do 14 dní odo dľiajej doručenia objednávateľovi. Za deľi úhrady sa
považuje dátum pripísania ceny diela na účet zhotoviteľa.
7.

Objednávateľ

neposkytuj e preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu zmluvy.

IV.
Zodpovednosť

za vady a záru ka

l.

zodp oved á za to, že predt net zmlu vy bude vyho toven ý podľa tejto zn1luvy,
podľa platn ých technickýc h norie m a že bude spôso bilý na ztnlu vný účel.

2.

Zhotoviteľ

3.

Objednávateľ

Zhotoviteľ

zodp ovedá za vady, ktoré má predm et ztnlu vy v čase jeho odov zdani a
objednávateľovi. Za vady , ktoré sa preja vili po odov zdaní diela zodp oved á zhotoviteľ
iba vtedy, ak boli spôso bené poruš ením jeho povin ností.
sa zaväz uje, že prípa dnú reklan1áciu vady diela uplatní bezod kladn e po
jeho zistení písom nou form ou do rúk opráv nenéh o zástu pcu zhotoviteľa podľa čl. I.
tejto zmluvy.

4. Zmlu vné strany sa pre prípad vady diela doho dli, že počas záručnej doby má
objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť bezpl atne odstrániť opráv nené
reklan1ova né poruc hy v čo najkr atšej lehote.
5.

doba na dielo , ktoré je predn1etom zmluvy začína plynúť dňom proto kolám eho
odov zdani a a prevz atia diela a činí 24 mesiacov.
Záručná

6. Rekla máci a porúc h zariadení musí byť ohlás ená zhotoviteľovi podľa odov zdáva júceh o
protokolu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť opravené rekla mova né poruc hy v čo
najkratšom čase, na zákla de podm ienok stano vený ch v odov zdáva júcom proto kole.
Zhotoviteľ odstr áni zisten é rekla mova né poruc hy na vlast né náklady.

v.
Odo vzda nie a prev zatie diela
l . Zhotovitel' splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončenín1 a odov zdaní m
objednávateľovi. Odov zdani e a prevz atie diela sa u skutoční po ukončení prác na zákla de
preberacieho protokolu. Preberací proto kol musí byť potvr dený obom a zmluvnými
stranami, za Mesto Krásn o nad Kysu cou p. Jaros lav Pagáč -zást upca primátora.
2. Zhotoviteľ oznám i objednávateľovi dva dni vopred, kedy bude predm et zmlu vy pripr avený
naj eh o odovzdanie.

VI.
Povinno sti zmluvný ch strán
1. Zhotovite ľ je povinný zhotoviť dielo v dohodnuto m čase a kvalite a písomne ho po jeho
dokončení odovzdať objednávateľovi.

2. Zhotoviteľ je povinný po ukončení diela vykonať preškolen ie užívateľa a správcu systému
a odovzd ať nevyhnutn ú dokun1ent áciu k CCTV.
3. Zhotoviteľ je povi1mý vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti a oclu·any zdravia
svoj ich zamestnan cov na spoločnom pracovisk u v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.
o bezpečno sti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorýc h zákonov.
4.

si neuplatňuje žiadne osobitné vybavenie pracovisk a na bezpečný výkon práce
v zmysle § 18 zákona NR SR č . 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.

pri realizácií predmetu zmluvy dodržiavať protipožia rne opatrenia
vyplývaj ú ce zo zákona NR SR č. 3 14/200 l Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov a Vyhlášky MV SR č . 12112002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších
predpisov.

Zhoto viteľ

Zhotoviteľ je povinný

6. P očas realizácie predmetu z1nluvy zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho
'
v •
c1nnostou
na nehnuteľnosti objednáva teľa a jej vybavení. Pri zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je
zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodnéh o stavu, pri úplnom zničení
vecí alebo zariadenia nalu·adiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky škody
bude obj ednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľno sti v čase poškodenia.
7. Objednávateľ j e povinný zabezpečiť zhotoviteľovi vstup do priestorov počas realizácie
predmetu zmluvy a zabezpečiť mu spolupôso benie pri realizácií predmetu zmluvy.

VII.
Zmluvn é pokuty
l. V prípade nedodržan ia tern1ínu plnenia predmetu zmluvy, môže objednávateľ uplatniť voči
zhotoviteľ ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 o/o z ceny diela za každý deň omeškania .
2. V prípade omeškani a s platbou n1ôže zhotoviteľ uplatniť voči obj ednávateľ ovi zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % z celkovej fakturovan ej čiastky za každý deň omeškania , max.
však do výšky 5 %z hodnoty diela.

VIII.
Záverečné ustanov enia
l. Zmluva nadobúda platno sť dňo1n jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
č. 546/20 l OZ.z., ktorým
SR
NR
zákonom
so
súlade
v
ia
zverejnen
jej
dni
po
cim
nasledujú
,
sa doplňa zákon, č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorýn1
sa menia a doph1ajú niektoré zákony.
2. Zn1luvné strany súhlasia so zverejnen ím textu zmluvy v ztnysle § 47a zákona č. 40/ 1964 Zb
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov .
3. Zmeny a doplnky zmluvy o dielo budú zmluvné strany riešiť formou
písomnýc h dodatkov k zmluve.
4.

očíslovaných

neupraven é touto z1nluvou sa riadia príslušným i ustanoven iami Obchodné ho
zákonníka, Občianskeho zákonníka .

Vzťahy

5. Zmluva je vyhotoven á v troch rovnopiso ch, z toho j eden pre zhotoviteľa a dva pre
obj ednávateľa.

6. Zm.luvné strany vyhlasujú, že si túto zn1luvu prečítali, obsahu porozutne li, zhoduj e sa
s ich vôľou a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

v

V Krásne nad Kysucou
dt1a :

Za

dňa:

Za zhotoviteľa:

objednávateľa:

.

V Cadci

MESTO

Jozef MASLiK

KR.-\.5~0 -'iD lH Sl COU
.......... ·v .. ~. .j~.~

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

Ing. Jozef Grapa
. '
pnmator

tnajiteľ

