
Zmluva o dielo č. : 030/2013/02B

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka

^f f

Cl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: Obec Poproč
v

Obecný úrad, Školská 2
044 24 Poproč

y

V zastúpení: Ing. Štefan Jaklovský - starosta obce
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko a.s., poboČka Košice
v

Číslo účtu: 040770001 / 5600
y

ICO: 00324639 Obecný ärad POPROČ
Ditum

y?.^- ^o^
2. Zhotoviteľ: GeKaeM s.r.o.

Podacla Clslo ČI>lo aplau:

.s-^ /?^̂Garbiarska 2
040 01 Košice /

ICO: 45 709 289 Vyb.vuj.:-^ . ^?^ ^nfPrllohy/ll.ty:v

v

DIC: 2023104677 /
V zastúpení: Janka Kováčová - konateľka

Vladimír Grešák - konater
f

Bankové spojenie: VÚB a.s.
Č. úČtu: 2799936457/0200
Zapfsaná: OR OS Košice I, oddiel Sro/ vl. č. 26295/V

^r

CI.H. PREDMETZMLUVY

^^^^ľL^^^ľľ/i^^ľ^iÍel?.i.^T?^ÍVÍ?L?.r?^.?i^pJ?^vsl^^
s dodávkou ainštaláciou Kamerového systému na budove bývalej MŠ v Poproči v rozsahu
cenovej ponuky vypracovanej podľa požiadaviek objednávateľa.

^^°^I^ ja^líS.j^v^LÍel^!SPJ)io^<Lk? ÚÍT^ ^ív^!a<-^.?ú1^^ . laj:nyrriTr.Ta.mi>
Všetky závady a nedostatky ^zistené pri preberaní diela je povinný zhotoviter odstrániť bez
zbytočného odkladu po vyzvaní objednávateľom.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v pnebehu zhotDvovania diela
zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých Častí dieia samostatne.
4. Zhotoviteľ môže dielo vykonať ešte pred dojednaným časom a riadne dokončené dielo odovzdať
objednávateľovi v skoršom termíne. Objednávateľje povinný ponúknuté dokončené dielo prevziať
5. Závazok zhotoviť dielo bude splnený protokolárnym odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho
prevzatím objednávateľom.

v /

CI. III. TERMÍNY PLNENIA DIELA

1. Termfn začafía zhotovovania diela vzmysle bodu II./l: 13.6.2013
Termín ukončenia a odovzdania diela v zmysle bodu II./l.: 30.06-2013

2. Dodräaniečasu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia
objednávateľa.
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Čl. IV. CENA DIELA

^nMd2^f3Mop^l^e4zlÍ^3e T^z)DeP^O^?ip^ud^lÍ?^b1^Í^Mľme^tou^n'^cÍňa
dodávok nad rámec cenovej ponuky.

Kalkulácia cien - odsúhlasený položkovitý rozpočet tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo.
1. K zmene dohodnutej ceny za dielo dôjde v nasledovných prípadoch:

a) pokiaľ si objednávateľ vyžiada zmenu rozsahu prác predmetného diela s odsúhlasenou
cenovou ponukou.

?Lp^i^.^de_ría-zálÍad^.pc?2i?davky °bJednávateľa k inému rieŠeníu predmetného diela, čo
bude odsúhlasené a potvrdené ako zmena

jb^i^é^ ol^Uil^u aatoie^) db>id^k^a^eri^id^hl^ean<e bo'^Íd?!J^Íea'^^teľAlkp^o^l^ré°^I^ebeI
aSS^^(lnebudu.reafeorať;..a.uz,na.2áidade^iadavkyo^"áva^alebo
vyplynie zo zhotovenia ich nepotrebnosť, budú predmetom odpoctu z ceny.

y 9

Cl. V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. cenu za 2hotovenie diela uhradf objednávateľ na základe vystavenej faktúry v lehote do 14
dní od jej vystayenia.

f

2. Faktúra musí spíňať náležitosti daňového dokladu.
3. Vprípade omeškania objednávatera s platbou sa zmluvné stany dohodli na úroku

z omeškania vo výške 0/05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania ako zmluvnú
pokutu.

4. Poskytovateľ je platcom DPH.

v

CL VI. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

L^?^l^TLP^I.f^^.;^T^Sl^kt!3ŕJi.ľ^T^nl-odo??Ílarli? staveniska Je spôsobilý
podľa projektovej dokumentácie na riadne vykonávanie elektromontážnych prác.
2, Zhotoviteľje zodpovedný za dodržiavanie zodpovedajúcich vyhláŠok a technických noriem.

3.',._z!10?ovít^ľ Je P°yinny zabezPečiť primeranú ochranu majetku a vecí, ktoré prevzal od
objednávateľa na zhotovenie diela.

4^Zhotoviteľ prehlasuje, žeje drziteľom Licencie na prevádzkovanie technickej služby vydanej KR
PZ Košice pod číslom: LIC-17-29/2011 - FT 001267

v

Cl. VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Zhotoviteľ je povinný ku dňu začatia preberacieho konania predložiť súvisiacu technickú
dokumentáciu/ atesty, certifíkáty a návod na použitie

v f w r w

Cl. VIII. ZARUCNÄ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania
objednávateľovL Za vady/ ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli
spôsobené porusením jeho povinnostf.
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^J^l?^. f^tt. .^n^iliTi^<,?íc^a>^. ^^LJ^S^ľ-^P8-r?-n!I^!:^h-i-<?ie.l-a ??nover?yc11
projektovou dokumentáciou/ touto zmluvou, technickými normami, predpismi ako aj usmerneniami
a požiadavkami objednávateľa v zmysle technických noriem.

^fT^^^fnJ^^^dlL^ ^,r^3.^.^J)rTid-^ 3^?^aic?y/-^Í.<z^
dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom, okrem dodávok kde záručnú dobu urcil výrobca
inak.

^Zhotoviteľjepovinnyreagovaťnareklamaau^
spôsob a primeranújehotu odstránenia reklamovanej vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť
reklamovanú vadu v čo najkratšom technicky možnom case.

1f f v f_

Cl. IX. ZAVEREČNÉ USTANOVENIE

l.^Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadi sa táto zmluva podľa príslušných ustanovení obchodného
zákonníka.

2. Všetky zmeny tejto zmluvy o dielo budú vypracované v pfsomnej forme, dohodnuté a
odsúhlasené oboma stranami.

íLJ^f.ľjL<! lí^i?r^i^ y^a^y,^z,n,ínt^^h'.ľi^!V^^^T-??^iz.Ti^ ?s:?a<??^i. n_a p^a/nych
nástupcov, Nie je možné ich prevádzať bez súhlasu obidvoch zmluvných strán na iné organizácie.

4. Zmluvné strany vysloyne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju
dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť a úČinnosť jej podpísaním zmluvnými stranami.

6. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdržf po jednom
origináli.

VKošiciachdňa: 10.6.2013

Za objednávateľa: 2a zhotoviteľa:

 ^ s
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