
Zmluva o dielo č.: 2014001/02B

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

Obecný úratí POPROČv /

Cl. I. ZMLUVNE STRANY
Détun;

1. Objednávateľ: ObecPoproč -^^- ^iZ^y

Obecný úrad, Školská 2 Podacle ČIs!o: Císlq aplBU:
044 24 Poproč ,J-W^7z.

oHy/irty: Vybavuj.: ^ ^ ^
L_> .^.

V zastúpení: Ing. Štefan Jaklovský - sťärošta obce 7 7w

Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko a.s., pobočka Košice
w

Číslo účtu: 040770001 / 5600
v

ICO: 00324639

2. Zhotoviteľ: GeKaeM s.r.o.
Garbiarska 2
040 01 Kosice

v

ICO: 45 709 289
tí

DIC: 2023104677

V zastúpení: Janka Kováčová - konateFka
Vladimír Grešák - konateľ

y

Bankové spojenie: ČSOB/ a.s.
č. úftu: 4019752745/7500
IBAN: SK 19 7500 0000 0040 1975 2745
SWIFT: CEKOSKBX

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

v

ČI.II. PREDMETZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví dielo a objednávateľ preberie a zaptatí všetky práce spojené
s dodávkou a inštaláciou Kamerových systémov v obci Poproč v rozsahu cenovej ponuky
vypracovanej podľa požiadaviek objednávateľa.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo spôsobilé k účelu užívania v súlade s platnými normami.
Všetky závady a nedostatky zistené pri preberaní diela je povinný zhotoviteľ odstrániť bez
zbytočného odkladu po vyzvaní objednávateľom.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektor/ch častí diela samostatne.

4. Zhotoviteľ môže dielo vykonať ešte pred dojednaným časom a riadne dokončené dielo odovzdať
objednávateľovi v skoršom termíne. Objednávateľ je povinný ponúknuté dokončené dielo prevziať.

5. Záväzok zhotoviť dielo bude splnený protokolárnym odovzdanfm diela zhotoviteľom a jeho
prevzatím objednávateľom.

Y /

Cl. III. TERMÍNY PLNENIA DIELA

1. Termín začatia zhotovovania dielavzmysle bodu II./l: december2014
Termín ukončenia a odovzdania diela v zmysle bodu II./l.: január 2015

2. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia
objednávateľa.
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v

Cl. IV. CENA DIELA

Cena diela za predmet zmluvy je stanovená dohodou podľa predloženej cenovej ponuky -
rozpočtu -_zo dňa 20.11.2014 vo výške 6.576,16  bez DPH (7891,39  vrátane DPH)
a prípadných objednávateľom vyžiadaných 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.

b) pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa k inému riešeniu predmetného diela, čo
bude odsúhlasené a potvrdené ako zmena

2. Na práce naviac, ako aj dodávky materiálov naviac bude objednávateľ upozornený vopred bez
zbytoČného odkladu a tieto budú najskôr odsúhlasené objednávateľom, Ak sa niektoré práce a
ännosti s nimi súvisiace nebudú realizovať, ä už na základe poziadavky objednávatela, alebo
vyplynie zo zhotovenia ich nepotrebnosť, budú predmetom odpočtu z ceny.

v r

Cl. V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie diela uhradf objednávateľ na základe vystavenej faktúry v lehote do 14
dníodjejvystayenia.

f>
2. Faktúra musí splňať náležitosti daňového dokladu.
3. V prípade omeškania objednávateľa 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. Poskytovateľje platcom DPH.

v

Cl. VI. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

1. Objednávateľ prehtasuje, že majetok/ ktorý je predmetom odovzdania staveniska je spôsobilý
podľa projektovej dokumentácie na riadne vykonávanie elektromontážnych prác.

2. Zhotoviteľje zodpovedný za dodržiavanie zodpovedajúcich vyhlášok a technických noríem.

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

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

v

Čl. VII. ODOVZDANIE A PREVZATEE DIELA

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

v f v f ^f

01. VIII. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky/ ktoré má predmet v Čase jeho odovzdania
objednávateľovi. Za vady/ ktoré sa prejavili po odovzdanf diela zodpovedá iba vtedy, ak boli
spôsobené porušením jeho povinností.

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

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 urcil výrobca
Inak.

4. Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu bezodkladne po jej pfsomnom doručení a
dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady,
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čo najkratšom technicky možnom čase.

v f Tť f_

Cl. IX. ZAVERECNE USTANOVENIE

1. Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadi sa táto zmluva podľa prístušných ustanovení obchodného
zákonníka.

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

3. Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorenfm tejto zmluvy prechádzajú i na právnych
nástupcov. NIe je možné ich prevádzať bez súhlasu obidvoch zmluvných strán na iné organizácie.

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

5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosťjej podpísaním zmluvnými stranami.

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

V Košiciach dňa: 05.12.2014

2a objednávateľa: Zazhotoviteľa:
C^Qfl
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