
Rámcová zmluva o dielo Č. : 2015"01/R
uzatvorená podľa § 536 a nasl" v nadväznosti na ustanovenie § 269 zákona č. 513/1991 Zb"

Obchodný zákonník v platnom znenf

v /

Cl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: Obec Poproč
y

Obecný úrad, Školská 2
044 24 Poproč

v

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

Číslo úČtu: 040770001 / 5600
v

ICO: 00324639
Obscný ärad POPROČ

r
..n

2. Zhotoviteľ: GeKaeM s.r.o. Sétum

Garbiarska 2 Z^^Z ?c1^
jč^h* ^p^i^^^y^-040 01 Košice Podac!<e  5alo:

y

ICO: 45 709 289
1

DIC: 2023104677 hrrfiuhy/llaty: ^v

Vybavuja: /;<^. ^^QW/
V zastúpení: Janka Kováčová - konateľka

Ing. Róbert Motyka - konateľ
Bankové spojenie: ČSOB/ a.s.
Č. účtu: 4019752745/7500
IBAN: SK 19 7500 0000 0040 1975 2745
SWIFT: CEKOSKBX

Zapísaná: OR OS Košice I/ oddiel Sro/ vl. Č. 26295/V

v s /

Cl. II. UVODNE USTANOVENIE

Touto zmluvou sa obe zmluvné strany dohodli na spolupráci pri poskytovaní služieb podľa nižšie
uvedených podmienok, ktor/mi sa budú riadiť ich obchodné vzťahy.
Tf

CI.IIL PREDMETZMLUVY

3.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú v súlade a za podmienok stanovených touto rámcovou
zmluvou na zaklade objednavok Objednávateľa uza^
v realizácií prác pri dodávkach, montážach/ oprave kamerových systémov v obci Poproč na obdobie
12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
Každá objednávka pbjednávateľa sa považuj'e za návrh čiastkovej zmluvy odielo atáto je
uzatvorená potvrdením objednávky zhotoviteľom a odvolanfm sa na túto rámcovú zmluvu.

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade a za podmienok stanovených touto rámcovou zmluvou
vykonávať pravidelné_kontroly, odborné prehliadky a skúšky a tiež záručný a pozáručný sen/is na
existujúach kamerových systémoch vobci Poproč umiestnených na Kultúrnom doníe, budove
bývalej MŠ Poproč pod kostolom/ budove Materskej školy/ Zbernom dvore a Komunitnom centre.
Pravidelný servis bude vykonaný najneskôr v auguste 2015.

?^L°á^La?Í .^ ^SJS ^^y^ ? ľ-o^!:LLÍV^e^.e^ .PLedT-e?:i^31T11L?vy -y- ?°^e ?'/1 a ^:,2
tohto článku bude využívať Zhotoviteľa a za poskytnuté služby mu zaplatí cenu dohodnutú poďa
tejto zmluvy vzmysle Rozpočtu jednotkových cien prác a materiálov, ktorý tvorí neoddelíteľnú
súčasť tejto zmluvy ako Pnloha č. 1 a Rozpočtu servisných prác, ktor/ tvorí neoddeliteFnú súčasť
tejto zmluvy ako Príloha č. 2.
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Cl. IV. CENY/ DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenník prác a materiálu je neoddeliteľnou súčasťou Príloh Č. 1 a 2 tejto rámcovej zmluvy.
4.2. Platobné podmienky:

a) Faktúra bude vyhotovená so všetkými náležitosťami daňového dokladu so splatnosťou 14
?L°?"JeÍ N/ys?venia' zhotoviteľ Je"Pla?t:^m DPH. V prípade omeškania sa zmluvné strany
dohodli na úroku z omeškania vo výške 0,03% za deň.
b) Pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa/ ä reálnej dostupnosti k dodaniu iného
materiálu resp.práce, než sú uvedené v PrHohe č. 1, musia byťodsúhlasené Objednávateľom
pred ich dodaním.
c) Termíny dodania prác a dodávok podľa jednotlivých objednávok budú dohodnuté vopred.

v v f f

Cl. V. PLATNOSŤ ZMLUVY A PRÁVO ODSTÚPENIA

5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 12 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy a môže
byť písomne vypovedaná ktoroukoľvek zo zmluvných strán svýpovednou lehotou l'mesiac.
Výpovedná lehota začína plynúť 1. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doruČená druhej zmluvnej strane.

v

Čl. VI. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

6.1. Objednávateľ prehlasuje, že majetok, na ktorom budú prebíehať práce upravené touto
rámcovou zmluvou/ je vjeho vlastnfctve a je spôsobilý na riadne vykonávanie odborných prác.
6.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie zodpovedajúcich vyhlášok a technických noriem.

6.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu majetku a vecí, ktoré prevzal od
objednávateľa na zhotovenie diela.

6.4._Zhotoviteľ prehlasuje, že je dräiteľom Licencie na prevádzkovanie technickej služby vydanej
KR PZ Košice pod číslom: LIC-17-29/2011 - PT 001267.

6.5. Zhotoviteľ je povinný ku dňu začatia preberacieho konania predložiť súvisiacu technickú
dokumentáciu, atesty, certifikáty a návod na pouzitie

v f v f v

Cl. VII. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky/ ktoré má predmet v čase jeho odovzdania
obled?av^teľovLZ^.V?_<:ly/ ktoré sa./prejavili po odovzdanl diela zodpovedá ibá vtedy, ak boli
spôsobené porušením jeho povinností.

7.2. Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvatite, rozsahu a parametroch diela stanovených
projektovou dokumentáciou, touto zmluvou/ technickými normami, predpismi ako aj usmerneniami
a požiadavkami objednávateľa v zmysle technických noriem.

7.3. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe pre dielo 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo
dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom/ okrem dodávok kde záručnú dobu urcit výrobca
inak.

7.4. Zhotoviteľ ]e povínný reagovať na reklamáciu bezodkladne po jej písomnom doručení a
dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady.
Zhotovíteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čo najkratŠom technicky možnom Čase.
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Cl. VIII. ZAVERECNÉ USTANOVENIE

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

8.2. Všetky zmeny tejto zmluvy o dielo budú vypracované vo fbrme písomných dodatkov,
dohodnuté a odsúhlasené oboma stranami.

8.3. Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy prechádzajú i na
právnych nástupcov. Nie je možné ich prevádzať bez súhlasu obidvoch zmluvných strán na iné

. f .

organizacie

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

8.5. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpfsanfm zmluvnými stranaml.
8.6. Táto zmluva nadobúda účinnosť 1.1.2015

8.7. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po jednom
origináli.

V Košiciach dňa: /J. /^ ^^

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

//z ^
^!Hŕ^f<^^~

C.JP^ o
/>
^rAí

^ ^\0 :.z...&7
^>y

í ^3Á^ s.0. ^ ^Ä /\
in < R C.KaeM a.r.o

^ -^ *-. ^. 6aiblarsKa2
2 It- OdOOIKoilce

GeK^fiM ŕ0; 45 709 289
0*0:2023104677
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