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Zmluva o kontrolnej činnosti č- : S-2013/0002/2/KAM

Pravidelná kontrola, odborná prehliadka a odborná skúška, servis systému

Uzatvorená v zmysle §591 a násl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. v platnom znení

fl

r Obecný ú.atí POPROČZmluvné strany
1

DAÍUIT't

1. Poskytovateľ: GeKaeM s.r.o.

Garbiarska 2 ČIaio spEsiľ
podecl* iWv

040 01 Košice ^J
'^L-

Vzastúpení: Ing. Róbert Motyka, konateh'Tllohy/lla^. Vyb8vu)8: J>

Vladimír Grešák/ konateF í,

<

Bankovéspojenie: VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Číslo účtu: 2799936457/0200
IČO: 45 709 289

v

DIC: 2023104677

IČDPH: SK2023104677

2. Objednávater: Obec Poproč
v

Obecný úrad, Školská 2
044 24 PoproČ

v

Vzastúpení: Ing. Stefan Jaklovský - starosta obce
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko a.s., pobočka Košice
V

Číslo účtu: 040770001 / 5600
IČO: 00324639

Všeobecné ustanovenie

Poskytovater sa zaväzuje dodať pre objednávatera komplexné služby súvisiace s bezporuchovým chodom
monitorovadeho systému.
Objednávater sa zaväzuje odobrať od poskytovatera uvedené komplexné služby upresnené v ďalšom
ustanovenítejto zmluvy a zaplatiť za ne ceny uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

Predmet plnenia

a Vykonávanie pravidelných kontrol funkčnosti systému
b) Vykonanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok v zmysle vyhlášky 508 Z.z.
c) Vykonávanie záruČného a pozáruČného servisu

Miesto plnenia

v

Kultúrny dom, Domov dôchodcov/ budova bývalej MŠ Poproč pod kostolom
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S-2013/0002/2/KAM

Časplnenia

a) Pravidelná kontrola funkčnosti monitorovacieho systému - jedenkrát v kalendárnom roku
. *

v mesiaci august.

b) Opakovaná odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia -jedenkrát za Štyri
roky. Prvá OPaOS bude vykonaná v zodpovedajúcom termíne na základe objednávatefom
predloženej poslednej vykonanej Správy o OPaOS.

c) Servis systému na základe písomnej objednávky - do 24 hodín od jej prijatia. (Písomná
objednávka sa rozumie aj objednávka e-mailom na adresu eekaemíSigekaem.sk.

Cena a platobné podmienky

1. Vzmysle Zák. č. 18/1996 Z.z. ocenách avykonávacej vyhlášky knemu ( Vyhl. 87/1996 Z. z. ) sa
zmluvné strany dohodli na cenách bližšie špecifíkovaných v prílohe Č. 1 tejto zmluvy, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2. K zmene cien uvedených v prílohe č. 1 môže pn'sť v prípade zmeny štátom stanovených poplatkov
devalvácia meny, resp. obchodných zmien v prípade dodávatera a pod. )

3. Zmluvné strany sa dohodli/ že pri potrebnej zmene konfígurácie systému, môže zhotoviter cenu
upraviťv rozsahu vopred dohodnutej ceny, písomne odsúhlasenou.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávater zaplatí poskytovatefovi cenu na základe vystavenej
faktúry v lehote do 14 dní od jej vystavenia.

s

5. Faktúra musí spÍňať náležitosti daňového dokladu.
6. V prípade 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.
7. Poskytovaterje platcom DPH.

Práva a povinnosti

Poskytovatersa zaväzuje:
1. Vykonávať pravidelnú kontrolu a opakovanú odbornú prehliadku a odbornú skúšku vsúlade

splatnými technickými normami STN 33 2000-6 v lehotách podFa vyhlášky 508 Z.z zroku 2009,
príloha č.8 a STN EN 50 130-4.

2. Vykonať pravidelnú kontroiu funkčnosti v nasledovnom rozsahu:
skúškafunkčnostisystému
skúška a kontrola všetkých kamier
skúška a kontrola záznamového zariadenia

Vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku v nasledovnom rozsahu:

kontrola v zmysle bodu 2 tohto článku
spracovanie a vyhotovenie revíznej správy

3. Oznámiť objednávatefovi vykonanie pravidelnej kontroly a revízie najmenej 3-dni vopred
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S-2013/0002/2/KAM

4. Vykonanie pravidelnej kontroly a revízie uviesť písomne v prevádzkovej knihe jednotlivých
zariadení.

5. Po vykonaní pravidelnej kontroly predviesť objednávaterovi prevádzkyschopnosť zariadení.

Objednávatersazaväzuje:

1. Vytvoriť poskytovatefovi také pracovné podmienky, aby bolo možné vdohodnutom termíne
realizovať pracovné úkony vyplývajúce z predmetu ponuky. Uvedeným sa rozumie najmä
sprístupnenie priestorov v pracovnej dobe 8,00 -16/00, v mimoriadnych prípadoch do 20,00 hod
pracovnéhodňa.

2. Poskytnúť poskytovatefovi kompletné informácie potrebné ksplneniu jeho záväzku uvedeného
v predmete ponuky.

3. Vytvoriťtaké režimové opatrenia, ktoré vytúčia zásah do zabudovaného systému treťou osobou.
4. Zabezpečiť prítomnosť zamestnanca zodpovedného za prevádzku pri odskúšaní funkčnosti

zariadenia po ukončení prác uvedených v predmete plnenia.
5. Konzultovať s vykonávatefom všetky úpravy a organizačné zmeny systému.

Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany považujú informácie spojené svykonávaním činnosti uvedených vpredmete
plnenia za predmet obchodného tajomstva vzmysle §17 Obchodného zákonníka so všetkými
s tým spojenými následkami.

2. Utajovanie informádíje časovo obmedzené.
3. Výnimku tvorí požiadavka orgánu činného v trestnom konaní pri zaČatom trestnom stíhaní.

Vedľajšie ustanovenia

1. Poskytovateľ poskytne nasledovnú záruku:
na vykonané práce 36 mesiacov

na dodaný materiál podra zárukjednotlivých výrobcov
2. Zmluvné strany sa dohodli/ že právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami

Obchodného zákonníka (Zák. č. 513/91 Zb. v znení noviel).

Záverecné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom začatia prác v zmysle
predmetu zmluvy.

2. Zmluvaje uzavretá na dobu od 1.1.2013 do 31.12.2013.
3. Zmluva sa môže ukončiť:

dohodou zmluvných strán
vypovedaním, výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvym dňom mesiaca
nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď písomne doručená druhej strane.

3



S-2013/0002/2/KAM

Odstúpením od zmluvy pri porušení obchodných podmienok v zmysle ustanovenia §345 a §346
Obchodného zákonníka.

4. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán dostane po 1 vyhotovení.
5. Neoddeliternou súčasťou zmluvy je Príloha č.l
6. Zmeny a doplnkytejto zmluvyje možné vykonať len písomnými dodatkami k zmluve.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzavretá po

vzájomnom rokovaní/ nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
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Príloha č.l

Kalkulácia cien
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Cenová ponuka c. S-2013/OOl/KAM

Poskytovater: GeKaeM s.r.o.

Objednávateť: Obec Poproč

jednotková cena Cena spolu
Názov poloíky m.J. množstvo

w bez DPH bez DPH

záznamové zariadenie PC ks 3 25 75
kontrola a nastavenie kamier ks 7 5 35

Cena celkom bez DPH: 110
DPH 20% 22
Cena celkom s DPH: 132

jednotková cena Cena spolu
Názov položky m.j. množstvo

w bez DPH bez DPH

Opakovaná odborná prehliadka a odborná skúška
ks 1 40 40

podľa vyhlášky 508 Z. z.

Cena celkom bez DPH: 40
DPH 20% 8
Cena celkom s DPH: 48

jednotková cena Cena spolu
Názov m.J. množstvo

w_ bez DPH bez DPH *

Pozáručný servis zariadenia
poplatok za činnosť pohotovostného technika pri
nasadenína odstránenie poruchy hod 1 9,8 9/8

Cena celkom bez DPH: 9,8
DPH 20% 1/96
Cena celkom s DPH: 11,76
* Celková cena sa vyráta vynásobením jednotkovej ceny a celkového počtu hodín servisu

jednotková cena Cena spolu
Názov m.j. | množstvotf bez DPH bez DPH **

Cestovné náklady: km 1 0/27 0,27

Cena cetkom bez DPH: 0,27
DPH 20% 0/054
Cena celkom s DPH: 0/324
*# Celková cena sa vyráta podľa skutočne ubehnutých kilometrov ku konktrétnemu zásahu

v Košiciach dňa: 2.1.2013

/
Vypracovala J.Kováčová/ 0944 196 249


