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Zmluva o dielo
uzatvorená podFa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

1. Zhotoviter: Obchodné meno: ďe^p-e/7 ^ ./".o,
Sídlo: ^^rbf^f.^^ '^ ^fyo o.f /^.s/ee
IČO: ^9(99 9^^.

IÔDPH: JK .ioz^^bť^^^ZapÍsaný: ff S ^ey^'ŕč^' T.
oddiel: J^ / ^^L^ c . 2^^ ^ /^
Bankové spojenie: ^cf^ ^ ^ .^.
číslo účtu: ^/^-9<TZ ^r'/^WO

'?p'?^i'e?i'ýn^olnSKv ^^ s^b ^'; ^^ ^^'^^^^^^^^~ /7^/^ L/

a

2. ObjednávateF Obchodné meno: Obec Poproč
Sídlo: Školská 032/2, 044 24 Poproč
Vzastúpenl: Ing. štefan Jaklovský, starosta
IČO: 00324639
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

(ďalej ako "objednávateľ')

I.
/,

Uvodné ustanovenie

zrn.luvn?_?tr?rlyvzájo,mn? PrehlasuJÚ'že sa presvedčili o identite dmhej zmluvnej strany a že označenie
zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu zapfsanému v obchodnom
registri.

II
Všeobecné ustanovenia

1. ZhotovÍteF sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávatefa dielo podFa čl. III tejto
zmluvy.

2. Objednáyater sa zaväzuje dokončené dielo prevziať aza dielo zaplatiť zhotoviteFovi dojednanú
cenu podľa článku VII tejto zmluvy.

III
Predmet zmluvy

1. rp^Sa8i^méqtoprflSlh'ev^.ŕe tÍftoä^lu'^°t^ l^)el6l?a hpde>p?^ieudlaá'^^rSžk^)IS^V^oÍ^^Sí
stanovených touto zmluvou.

2. Zhotoviter sa zaväzuje. že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých
pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podFa tejto zmluvy.
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IV.
Vykonanie diela

1. Zhotoviter sa zaväzuje na svpje náklady a na svpje nebezpečenstvo vykonaf dielo v zmysle čl. [11
tejto zmluvystermínom začatia plnenia do 10 dní odo dňa podpfsania tejto zmluvy oboma
zmluvnými stranami a s termínom ukončenia plnenia do 25.1 1.2015.

2. Pri vykonávanf diela postupuje zhotoviteľ samostatne a nie je viazaný pokynmi objednávatera.
3. Zhptoviter me je v omeékaní__ s plnením záväzku. ak mu objednávateF neposkytol potrebnú

súčinnosť. O prevzatí dokončeného a namontovaného diela musí byť spísaný odovzdávací
?.ro-t?^=??dJ3fs!ľý.o^n?va!eron?_a.zh?t?viterom Deň Podpisu protokolu oboma zmluvnými
stranami sa považuje za deň odovzdania diela.

4 Vlastníctvo, ako aj nebezpeéenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa
odovzdanfm predmetu diela.

V.
Povinnosti objednévateľa

1. Objednávater sa zaväzuje zabezpečiť pre zhotovŕtera dodávku tovarov a montážneho materiálu,
v zmysle obsahu špecifikácie diela, vjtf. Príloha č. 1 tejto zmluvy, ktorý je potrebný k vykonaniu
diela.

2. Objednávaterje povinný vykonané dielo prevziať.

VI.
Povinnosti zhotoviteľa

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

2. Zhotoviteľje povinný odovzdať objednávaterovi doklady. ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu
a ktoré sú potrebné na jeho užívanie najmä technické výkresy s oznaéením véetkých dodaných
technologíckých éasti systému, naPaJama' SSr'i^d0^1^ tecÍ1nick^ SJ3?VU' n^voc* bezpeôné
užívanie, údržbu aobsluhu, certrfikáty dodaného systému, príp. revíznu sprävu na
namontovaných rozvodoch.

3. Zhotoviter je povinný vykonať prvú odbornú prehliadku a odbomú skúšku systému a zaškoliť
obsluhujúci personál.

4. ZhotoviteF sa zaväzuje dielo vykonať tak, aby bola zabezpečená jeho kompatibilita s jestvujúcim
kamerovým systemom.

VII.
Cena diela

1. Cena za vykonanie diela zhotoviterom (t. j. cena präc a cena montážnych dielov) je určená na
základe výskedku verejného obstarávania na zhotoviteľa tohto diela ajej épecitikácia tvorí obsah
prílohy ô. 1 tejto zmluvy.

2. ^^i^^rsa^a^uj^ ^^d^hoj^t^^^n^^^k^i^m^^^^^fa^u^^^v^n^
bezhotovostným prevodom na účet zhotovitera uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
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VIII.
Záruôná doba

1. Záručná doba na dielo podfa tejto zmluvy je 24 mesiacov azačína plynúť dňom podpísu
odovzdávacieho protokolu. Záručná doba na dodané kamery je 36 mesiacov odo dňa podpisu
odovzdávacieho protokolu.

2. Zhotoviter nezodpovedá za vady diela, ktoré bolí spôsobené použitfm nesprávnych podkladov
poskytnutých objednávatefom pri tvorbe objednávky diela.

3. Zhotoviter nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používanfm predmetu tejto zmluvy
alebo poškodenim predmetu zmluvy objednávatefom.

4. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviter zaväzuje odstrániť v lehote 15 dní od
ich písomného oznámenia objednávateFom.

IX.
Sankcie

1. Pri nedodržaní termínu realizácie dodávky a montáže diela zhotoviterom (čl. IV bod 1 zmluvy) je
zhotovitef povinný zaplatiť objednávatefovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000 Eur.

2. Vprípade omeškania objednávatefa sfinančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je
objednávateF povinný zaplatiť zhotoviterovi úrok z omeškania vo výéke 0,05 % z dlžnej sumy za
každý deň omeškania.

X.
Záverečné ustanovenia

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,
prípadne cfalšfmi právnymi predpismi.

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byf vykonané formou plsomného dodatku k zmluve a musia
byf podpfsané oboma zmluvnými stranami.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených osôb zmluvných strán a účinnosť
nasledujúd deň po zverejnení zmluvy na webovej stránke objednávateFa.

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

5. Zmluvné strany si zmluvu prečftali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú
slobodné, vážne, zrozumiteFné a urôité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
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