
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproé, Školská 2, 044 24 Poproč
v

sp. zn.: OcU-S-72/2018
č. záznamu: 72/2018-012

Zápis v spís e
V súlade s ust § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskoršÍch predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
13.3.2018 na webovom sídle obce Poproč:

zmluvu c. OcÚ-Š-72/2018, é. záznamu: 72/2018-011

uzatvorenú dňa 13.3.2018

úímnú od: 14.3.2018

zmluvné strany:

1./ Obec PoproÍS
v

Skolská 2, 044 24 Poproč

zastúpená Ing. Štefanom Jaklovským, starostom obce

a

2., GeKaeM s.r.o.

Garbiarska2,04001 Košice

zastúpená: Janka Kováčová

Ing. Róbert Motyka

predmet zmluvy:

zmluva o_dielo: - dodanie kamerového systému vrámci projektu:
"Kamerový systém v obci Poproč - 5. etapa"

V Poproči, dňa 13.3.2018 Obec POPROČ
Í^LUrad^
usekObecnéhouradu
SltoIská2,04424Poproc2

Eva Benková

zamestnanecobce povereíŕý zverejňovaním
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Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

1. ZhotoviteF: Obchodné meno: R>ltaatA ..T.O .

wyo^.2CSídlo: MOOItó^^'IČO: ró^GR DfpHi-.. si^iwbi0^7
Zapfsaný: 0^~UÍ2

sää>
čfelo.účtu:_Afe- ÍWôoQéoow W^S2^f
ÄÄ^ÄäiätteeA?^spoíoénostfr-w^ ^^^fÁ^^^r^oirW

(ďálej ako "zhotoviter')
a

2. ObjednávateF Obchodné meno: Obec Poproé
Sidlo: školská 632/2, 044 24 Poproč
Vzastúpeni: Ing. štefan Jaklovský, starosta
ICO: 00324639
DIČ: 2020746189
Bankoyé spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Čislo úétu: SK07 5600 0000 0004 0477 0001

(ďalej ako "objednávateľ')

I.
*

Uvodné ustanovenie

zmil.uvn.e.?rany-vzájomneprehlasujú-.ze sa,Presved6ili oidentite druhej zmluvnej strany aže oznaéenie
zmluyných strän uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v obchodnom
registri.

Véeobecné ustanovenia

11 fíl,?,^iter sa zaväzuje-že za doJednanú cenu vykoná pre objednávatefa dielo podfa čl. IH tejto
zmluvy.

2 ?Í!T.dľívp?^2?,.z?/y.äxz-ť_d?!tončené dieto Prcvziať aza dielo zaplatrť zhotoviterovi dojednanú
cenu podFa článku VII tejto zmluvy.

III.

Predmet zmluvy
1. ^^l^n^°^^}'(-ft ^z^'^y°t'^^p^s^hp^o^^v^^a^^v^'^^^

stanovených touto zmluvou.

2 ?!L<??^t^a"?^!?'-žex5?_b?ZF>?čí f)otr?b.né množsty° kvalifikovaných a technicky spôsobilých
pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podfa tejto zmluvy

/



IV.
Vykonanie diela

1. Zhotoviter sa zavazujena syojenákladya na SVOJenebRZPečenstvovykonať ďelo v zmysle čl. III

läi?iJ^T^/L?at,^!nSnl ^?tt^J?lr?lIľ?Ä?ľ;,,-i^ľ.Lj)d.?- d^ ?i?p"?lli?-^Jt^zmiuy_sľ. °^OT?a
zmluvnými stranami a stermfnom ukončenia plnenia do éiestich mesiacov od nadobudnutia
účinnostitejtozmluvy.

t

2. Pri vykonávaní díela postupuje zhotoviter samostatne a nieje viazaný pokynmi objednávatefa.
31 ??_°VÍteJ lľíe Ae v c!me?l^aní.s Plnením záväzku, ak mu objednávater neposkytol potrebnú

?l?ČJn.no.!sť"_?_,prevza^í. dokonéeného anamontovaného diela musí byť spísaný odovzdávacf
protokol podpísaný objednávaterom azhotovrterom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnýmí
stranami sa považuje za deň odovzdania diela.

4 Vlastnlctvo, ako^aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateFa
odovzdaním predmetu diela.

V.
Povinnosti objednávateľa

1. Objednávater sa zaväzuje zabezpečiť pre zhotoviteFa dodávku tovarov montážneho materiálu,
a montáž zrealizovať, v zmysle obsahu špecifikácie diela, viď. Prdoha č. 1 tejto zmluvy.

2. Objednávaterje povinný vykonané diefo prevziaf.

VI.
Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviter sa zaväzuje, že vykoná dielo podFa tejto zmluvy vrátane dodania tovarov, potrebného
montážneho materiálu a realizácie potrebných prác.

2. Zhotoviter je povinný odovzdať objednávateFovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu
?-?^i^J?-<?-r?brŕ-.r?a_jet??.užívanie,>.najmä technické výkresy s označenfm všetkých dodaných
tÍ<?1?1?!oglcl<y,(Í,.čaRtí s.ys!é.mul nap?J.?n.i.al SPrievodnú atechnickú správu. návod na bezpečné
užívanie, údržbu aobsluhu, certifikáty dodaného systému. prfp. revíznu sprävu na
namontovaných rozvodoch.

3. Zhotoviter je povinný vykonať prvú odbomú prehliadku aodbornú skúšku systému azaškoliť
obsluhujúci personál.

4" ?10.tovtte.r.sa. z,aväzuje diel° vykonať tak- aby bola zabezpečená jeho kompatibilita s jestvujúcim
kamerovým systemom.

VII.
Cena diela

1" ?fJl^ia.^lSIlTľ1ÍTa^^!íh?? íÍ!?J?!lľ<,?' L(SS-?.rÍ5>a^??? -ľ!?ľt^^yí^iäoľ?^e..ur?en,á. n?
základe výsledku verejného obstarávania na zhotovitera tohto diela a jej špecifikácia tvorí obsah
prílohy č. 1 tejto zmluvy. Cena diela je: ..^Mft EUR bez DPH, -.^%T"EURsDPH~

2. ^^na^terMMVäzi^e^hradff^(^ tíowceruza\vkonamedid^pod^faMú^^^v^n^
bezhotovostným prevodom na účet zhotovitera. ktorýje uvedený v záhlaví tejto zmfuvy.

/
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VIII.
Záručná doba

1' !äľ^l^LÍ?:t^LniLíi!,lo-,.pod,r? .t.ejt.°zmluvy Je 24 mesiacov azačina plynúť dňom podpisu
?^J?^ä^J?.S!?kolu' záručná doba na dodané kamery je 36 mesiacov ododňa podpísu
odovzdávacieho protokolu.

2- zh?oľ er...nezodpovedázavady. ďela.ktoré bo" spôsobené použitlm nesprávnych podkladov
poskytnutých objednávatefom pri tvorbe objednávky díela.

3 fill^S;ri,^?r<Í?(^^Í^a.-v^??/..s???o?e,né.n.esprávnym Používaním predmetu tejto zmluvy
alebo poškodením predmetu zmluvy objednávatefom.

41 vady-z'stenéarekLamované v záručneídobe sa zhotoviteF zaväzuje odstránŕť v lehote 15 dní od
ich písomného oznámenia objednávaterom.

IX.
Sankcie

1. ^^^t^ln{^^J^^^^^,?^?^ž^^[a.zíh<!y{eI0^?.' lv bod 1 zmluvy)J'e
zhotoviter povinný zaplatiť objednávaterovi zmluvnú pokutu vo výékeSOOOEur.

2. ^!!Í'^f?T?^^Íaza^b^nzálv^ev^er^vfi"úa^nz°OT^^°alTa^^e ^5'%to'daž'n^j ^ielay ^
každý deň omeškania.

X.
Záverečné ustanovenia

11 ?^y-ľ^lS?^?^to_ut^z-mlu,v<?u.sa riadia Prisluénymi ustanoveniami Obchodného zákonníka,
prfpadne ďalšími právnymi predpismi.

2' ^11^^???Tt^Lt?tJ)-z-?Í.I^.^USJa-byť.yykonané formou Písomného dodatku k zmluve a musia
byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

3' ?^liliT;.^<ÍÚ^J:>Latn=?sť.dň(ľr1 PodPisu oprávnených osôb zmluvných strán a úôinnosť
nasledujúci deň po zverejnení zmluvy na webovej stránke objednávatera.

4. 7áto_zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
jeden.

5. fiľh^nn^s^^sL^l^^TT,^Jfj^b^;^Lľ'?Jľ,?^!i-^p.^ta^uJÚ'že ich prR^avyvôle sú
slobodné. vážne. zrozumiterné a urôite: čo svojimi podpismi poťvrdzuju:

VPopročidňa ....M-Af:^.. '.

/ y/

<^ ^.to$fe>ŕ^
A s T̂....W^5m.^  A^^" Ing/^Íefan Ja1<Iov <ŕTlb

zhotoviteF bjednávatef/^ ^^!o *T:1crt
% s
Vď t>.
V7, ^ <s

* o .< *
:^R fteKaeM ..r.o. Príloha č. - Špecitikácia predmetLh^ä

sT*

*.

^i MOOlKôJtoB
Gofbtankaa 2

Ge^äM _IČO;4570?289
010:2023104677
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: oí

Stavba: Obec Poproč - kamerový systém V. etapa - výkaz výmer

Miesto: Poproč Dátum: JW..

Objednávateť: Obec Poproč Projektant:
Zhotoviteľ: GeKaeM s.r.o., Garbiarska 2, Košfce Spracovateľ: Grešák, Motyka

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EURJ

1) Náklady z rozpočtov 13 142,51 15771,01
01_01 KSBrod 2 499,91 2 999,89
01_01a KS Brod - napajenle na stály pród 192,00 230,40
01_02 KS Cukráreň 1 409,39 1 691,27
01"03 KS Obecné služby - rekonštrukcia 3 663,00 4 395,60

KS Obecné služby - zriadenle dispečingového01_04 745,00 894,00pracoviska
01_05 KS Komunitné centrum - rekonštrukda 318,75 382,50

KS MKS - výmena záznamníka a doplnenie 3 ks01_06 419,18 1 703,02kamier

KS Bývala MŠ pod kostolom - výmena01_07 495,59 594,71záznamníka
^r

01_08 KS COV - obnova KS 282,00 338,40
KS Družstevná ulica - výmena záznamníka,

01_09 úprava rozvádzača na pripojenie stáleho 797,69 957,23
pródu

01_10 KS Družstevná ulica - napojenie na stály prúd 320,00 1 584,00

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 13 142,51 15771,01
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