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Zmluva o kontrolnej činnosti č. : S-2014/0003/2/KAM

Pravidelná kontrola, odborná prehliadka a odborná skúška, servis systému

Uzatvorená v zmysle §591 a nást. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. v platnom znení
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1. Poskytovatef: GeKaeM s.r.o. ----^ ^^/r-h-"^ "4

^"tí;iĽÍ8 f:.&;f..;
Garbiarska 2 čícfo CplEU:

a>

Á-feľ^g040 01 Košice .~!Í';T-^
s'.i "^^-:rL ť ;ľ;1 í !;.;'. ^i

V zastúpení: Ing. Róbert Motyka, konateľ tlfyn,EV.Ľ__/^ ^ ;^H- L

Vladimír Gresák, konateľ
ť

Bankové spojenie: VÚB a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25
v

Číslo úČtu: 2799936457/0200
.y

ICO: 45 709 289
.u

DIC: 2023104677
v

ICDPH: SK2023104677

2. Objednávater: Obec Poproč
Obecnýúrad,Školská2
044 24 Poproč

VzastúpenÍ: Ing. Štefan Jaklovský - starosta obce
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko a.s., pobočka Košice
Číslo účtu: 040770001 / 5600
v

ICO: 00324639

VŠeobecné ustanovenie

Poskytovater sa zaväzuje dodať pre objednávateľa komplexné služby súvisiace s bezporuchovým chodom
monitorovacieho systému.
Objednávater sa zaväzuje odobrať od poskytovateFa uvedené komptexné služby upresnené v ďalšom
ustanovení tejto zmluvy a zaplatiťza neceny uvedenévprílohe č. Itejtozmluvy.

Predmet plnenia

a) Vykonávanie pravidelných kontrol funkčnosti systému
bj 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 MS Poproč pod kostolom
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Časplnenia

a) Pravidelná kontrola funkčnosti monitorovacieho systému - Jedenkrát v kalendárnom roku
v mesiaci august.

b) Opakovaná odborná prehfiadka 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 eekaem@Eekaem.sk.)

Cena a platobné podmienky

1. V zmysle Zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách a vykonávacej vyhláŠky k nemu ( Vyhl. 87/1996 Z. z. ) sa
zmluvné strany dohodli na cenách bližšie Špecifíkovaných vprílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá Je
neoddeliternou súčasťou tejto zmluvy.

2. K zmene cien uvedených v prílohe č. 1 môže prísť v prípade zmeny štátom stanovenych poplatkov
devalvácia meny, resp. obchodných zmien v prípade dodávatera a pod.

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

4. Zmtuvné strany sa dohodli, že objednávater zaplatí poskytovatetovi cenu na základe vystavenej
faktúry v tehote do 14 dní od jej vystavenia.

/

5. Faktúra musí spíňať náležitosti daňového dokladu.
6. V prípade omeskania objednávateľa s platbou sa zmtuvné stany dohodli na úroku z omeškania vo

výške 0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania ako zmluvnú pokutu.
7. Poskytovaterje platcom DPH.

Právaapovinnosti

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

s platnými technickými normami STN 33 2000-6 v lehotách podra vyhlášky 508 Z.z z roku 2009,
príloha Č.8 a STN EN 50130-4.

2. Vykonať pravidelnú kontrolu funkčnosti v nasledovnom rozsahu:
skúška funkčnosti systému
skúška a kontrola všetkých kamíer
skúška a kontrola záznamového zariadenia

Vykonaťodbornú prehliadku a odbornú skúšku v nasledovnom rozsahu:

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

3. Oznámiť objednávateľovi vykonanie pravidelnej kontroly a revízie najmenej 3-dni vopred
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S-2014/0003/2/KAM

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

5. Po vykonaní pravidelnej kontroty predviesť objednávaterovi prevádzkyschopnosť zariadení.

Objednávatersa zaväzuje:

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

2. Poskytnúť poskytovatefovi kompletné informáde potrebné ksplneniu Jeho záväzku uvedeného
v predmete ponuky.

3. Vytvoriťtaké režimové opatrenia, ktoré vylúčia 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 Ínformácie spojené svykonávanÍm činnosti uvedených vpredmete
plnenia za predmet obchodného tajomstva vzmysle §17 Obchodného zákonníka so všetkými
s tým spojenými nástedkami.

2. Utajovanie informáciíj'e časovo obmedzené.
3. Výnimku tvorí požiadavka orgánu činného v trestnom konaní pri začatom trestnom stíhaní.

Vedrajšie ustanovenia

1. Poskytovater poskytne nasledovnú záruku:
na vykonané práce 36 mesiacov
na dodaný materiát podľa zárukjednotlivých výrobcov

2. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy touto zmtuvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka ( Zák. č. 513/91 Zb. v znení novief).

Záverečné ustanovenia

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

2. Zmluvaje uzavretá na dobu od 1.7.2014 do 31.12.2014.
3. Zmluva sa môže ukončiť:

dohodou zmluvných strán
vypovedaním, výpovedná lehota Je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola vypoveď písomne doručená druhej strane.
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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 zmluvyje Príloha č.l
6. Zmenyadoplnkytejtozmluvyjemožnévykonaťlen písomnymi dodatkami kzmluve.
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.

^JT ^ ^/^.
V Poproči, dňa:
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Za Poskytóvatera a Objednávateľai

<D GeKaeM B.T.O.

?R^
Gaibtafska2

04001 Koštee
e M 100:45709289

Olfc2(>23104677

Príloha č.l

Kalkulácía cien
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Cenová ponuka č. S-2014/003/KAM

Poskytovateľ: GeKaeM s.r.o.

Objednávater: Obec Poproč

jednotková cena Cena spolu
Názov položky m.j. | mnoístvo bez DPH bez DPH.

záznamové zariadenie PC ks 4 25 100

kontrola a nastavenie kamier ks 8 7 56

Cena celkom bez DPH: 156

DPH 20% 31/2
Cenacelkom sDPH: 187,2

jednotková cena Cena spolu
Názov m.j množstvo bez DPH bez DPH *.

.

Pozáručný servis zanadenia
poplatok za činnosť pohotovostného technika pri
nasadení na odstránenie poruchy hod 1 12 12

Cena celkom bez DPH: 12

DPH 20% 2,4
Cena celkom s DPH: 14,4

* Celková cena sa vyráta vynásobením jednotkovej ceny a celkového počtu hodín servisu

jednotková cena Cena spolu
Názov m.j množstvo bez DPH bez DPH **w

.

Cestovné náktady: km 1 0/3 0/3

Cena celkom bez DPH: 0/3
DPH 20% 0/06
Cena celkom s DPH: 0/36
** Ceíková cena sa vyráta podľa skutočne ubehnutých kilometrov ku konktrétnemu zásahu

vKošidachdňa: 2.6.2014
/ GeKaeM s.r.oh

/ Goibl0[ska2

A^eásM
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04001 KoÍlce/-.'y 160:45709289

DIČ:202310U77Vypracovala J.Kováčová, 0944 196 249 Ä
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