Výzva na predkladanie ponúk

Verejný obstarávateľ: Obec Poproč
Názov zákazky: Kamerový systém v Obci Poproč – 5.etapa
Druh zákazky: dodávka tovaru, služieb a realizácia stavebných prác
Postup zadávania zákazky: § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Kritérium na určenie úspešného uchádzača: najnižšia cena
Podmienky účasti: uvedené v súťažných podkladoch
Lehota na predkladanie ponúk: 07.03.2018 do 14:00 hod.
Miesto predkladania ponúk: Obecný úrad Poproč, Školská 2

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby a ako vedľajšiu činnosť stavebné práce:

„Kamerový systém v Obci Poproč – 5. etapa“

A. Všeobecné informácie
1. Identifikácia verejného obstarávateľa

1.1. Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm.b) Zákona o verejnom
obstarávaní
1.2. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Obec Poproč

Adresa organizácie: Školská 632/2, 044 24 Poproč
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Jaklovský, starosta obce
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Jaklovský
IČO: 00324639
Tel.: 055/466 81 70
E-mail: starosta@poproc.sk

2. Predmet zákazky
2.1.1. Názov zákazky: „ Kamerový systém v Obci Poproč – 5.etapa“.
2.1.2. Predpokladaná hodnota zákazky: „Kamerový systém v Obci Poproč – 5.etapa“, je určená na
základe výkazu výmer
2.2. Zatriedenie predmetu zákazky pre hlavný predmet:
Hlavný predmet zákazky- Hlavný slovník: CPV
35125300-2 - Bezpečnostné kamery;
35125000-6 - Systémy ostrahy/dohľadu;
32562200-2 - Optické telekomunikačné káble;
48800000-6 - Informačné systémy a servery;

32510000-1 – Bezdrôtový telekomunikačný systém;
30200000-1 – Počítačové zariadenia a spotrebný material;
31230000-7 - Časti rozvodu elektriny alebo regulačných prístrojov;
45315100-9 - Elektrotechnické inštalačné práce;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu);

2.3. Predpokladaná hodnota zákazky: 14 933 EUR bez DPH.

3. Rozdelenie predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky.

4. Variantné riešenie
4.1. Záujemcom nie je umožnené predložiť variantné riešenie.
4.2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné
riešenie zaradené do vyhodnotenia.

5. Hlavné miesto a termín dodania predmetu zákazky
5.1. Hlavné miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Poproč, 044 24 Poproč, Školská 2. Predpokladaná dĺžka trvania realizácie zákazky je 6
mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.

5. Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude financovaný prostredníctvom dotácie zo štátneho rozpočtu SR
na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality a z prostriedkov Obce Poproč.

6. Typ zákazky
Zákazka na dodanie tovaru, podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZoVO“). Obsahuje: dodanie tovaru a činnosti spojené s jeho montážou.
Zákazka je zadávaná postupom zadávania zákaziek podľa § 117 ZoVO.

Vyžaduje pred podaním ponuky obhliadku miesta dodania predmetu zákazky.
Výsledok postupu verejného obstarávania: uzavretie Zmluvy o dielo.

7. Lehota viazanosti ponuky
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia
lehoty viazanosti ponúk, stanovenej verejným obstarávateľom do: 31.05.2018.

8. Obhliadka miesta
Verejný obstarávateľ umožní záujemcom obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky dňa:
28.02.2018 o 9:00 hod.

9. Obsah ponuky
9.1. Vyplnená návratka, podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača, alebo osobou, oprávnenou
štatutárnym zástupcom uchádzača ponuku predložiť a pečiatka uchádzača.
9.2. Zmluva o dielo, podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača, s dopnením dátumu podpisu
Zmluvy o dielo a ponukovej ceny v dvoch originálnych vyhotoveniach.
9.3. Ocenený položkovitý rozpočet (výkaz výmer) v listinnej forme
9.4. Ocenený položkovitý rozpočet (výkaz výmer) v elektronickej forme – na CD.
9.5. Doklady, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti.

10. Návrh na plnenie kritéria: cena za celý predmet zákazky: „Kamerový systém v Obci
Poproč –
5.etapa“.
10.1.
Táto bude predložená vo forme návratky, ktorá tvorí prílohu č.1 týchto súťažných
podkladov. Na návratke budú uvedené aj identifikačné údaje uchádzača, ktorými sú: úradný
názov uchádzača, IČO, DIČ, príp. IČ DPH, poštová adresa, štatutárny orgán, kontaktná osoba,
telefón, fax, e-mail uchádzača.
10.2.
Mena a ceny uvádzané v ponuke
Ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s poskytnutím predmetu zákazky opísanom
v časti E Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov a musí byť uvedená v členení:
Cena za celý predmet zákazky: Spolu................................... EUR ( bez DPH )
DPH 20% ........................... EUR
Spolu s DPH....................... EUR
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom, za celý predmet
zákazky. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní uchádzač v ponuke.
10.3.
Všetky predložené dokumenty musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača
alebo osobou oprávnenou v mene uchádzača konať.

10.4.

Uchádzač je povinný oceniť všetky položky priloženého výkazu výmer, a to v takom
rozsahu, v akom sú uvedené.

10.5.
V prípade, ak v niektorej položke výkazu výmer je uvedený presnejší názov položky, napr.
pomenovanie, takéto označenie môže považovať uchádzač za orientačné a môže vo svojej
ponuke uviesť aj cenu ekvivalentného tovaru, montážneho materiálu, zariadenia, technológie
a pod. za podmienky, že tento bude mať kvalitatívne, technicky a úžitkovo zhodné vlastnosti ako
druh tovaru, montážneho materiálu, zariadenia, technológie a pod. ktorý je uvedený v príslušnej
položke.

11. Náklady na ponuku

11.1. Súťažné podklady poskytne verejný obstarávateľ záujemcom bezplatne.
11.2. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša
uchádzač, bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu
na výsledok verejného obstarávania.
11.3. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa sa počas plynutia lehoty
viazanosti ponúk ani po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú.
Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania.

12. Predkladanie ponuky

12.1.
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne, prostredníctvom poštovej zásielky
alebo kuriérskej služby, na adresu v bode 1.2. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku
prostredníctvom poštovej zásielky, alebo kuriérskej služby, rozhodujúci je termín doručenia
ponuky verejnému obstarávateľovi.
12.1.1. V prípade, ak uchádzač doručí ponuku osobne, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi
potvrdenie o jej prevzatí, s uvedením dátumu, času a miesta prevzatia ponuky.
12.2.
Označenie obálky ponuky
12.2.1. Uchádzač vloží svoju ponuku do nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť
uzatvorená a zabezpečená proti nežiadúcemu otvoreniu.
12.2.2. Na obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1.2. týchto súťažných podkladov,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ !“
- heslo súťaže: „Kamerový systém Poproč“
12.3.
Miesto a lehota na predkladanie ponúk

12.3.1. Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť do podateľne verejného obstarávateľa na adresu
uvedenú v bode 1.2.
12.3.2. Lehota na predkladanie ponúk: 07.03. 2018 do 14:00 hod.
12.3.3. Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude
uchádzačovi vrátená neotvorená.
.
13. Miesto a čas otvárania ponúk
13.1.
Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese uvedenej v bode 1.2.
13.2.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa: 07.03.2018 o 17:00 hod.

14. Prijatie ponuky
14.1.
Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky budú vyhodnocované, bude najneskôr päť dní, po
otvorení obálok s ponukami, odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia kritéria tohto
verejného obstarávania.
14.2.
Uchádzačovi, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako najlepšia, verejný obstarávateľ
písomne oznámi, že jeho ponuku prijíma. Ďalším uchádzačom bude jednotlivo oznámený dôvod
neprijatia ich ponuky.

B. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
1.

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ZoVO, týkajúce sa osobného
postavenia uchádzačov:

1.1. Uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi doklad týkajúci sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO.
1.1..1. Uchádzač je povinný preukázať splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm.e)
ZoVO doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar a uskutočňovať práce, resp.
poskytovať službu, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky
2.

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 33 ZoVO, týkajúce sa
ekonomického a finančného postavenia uchádzačov:

2.1. Preukázanie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 33 ZoVO verejný
obstarávateľ nepožaduje.
3.

3.1.

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 ZoVO, týkajúce sa
technickej a odbornej spôsobilosti uchádzačov.
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 ods. 1) bod a) ZoVO:

3.1.1. Uchádzač preukáže zrealizovanie najmenej dvoch zákaziek týkajúcich sa dodávky

a inštalovania kamerového systému, v hodnote min. 10 000 EUR bez DPH za
predchádzajúce tri roky.
3.1.2. Splnenie tejto podmienky účasti preukáže uchádzač verejnému obstarávateľovi
predložením zoznamu zrealizovaných zákaziek s potvrdeniami o ich uspokojivom
vykonaní, s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia
uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Ak bol odberateľom verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dokladom je referencia. Ak bola
odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO,
dôkaz o plnení bude potvrdený odberateľom. Ak takéto potvrdenie uchádzač nemá
k dispozícii, predloží verejnému obstarávateľovi svoje vyhlásenie o realizáciii zákazky
spolu s dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe
ktorého boli stavebné práce uskutočnené.
3.2.

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 ods. 1) bod g) ZoVO:

3.2.1. Uchádzač musí mať k dispozícii, v čase realizácie diela, odborného garanta pre
nastavenie procesov kamerového systému.
3.2.2. Uchádzač preukáže odbornú spôsobilosť odborného garanta predložením certifikátu
odborného garanta pre nastavenie procesov kamerového systému, a to predložením
certifikátu odborného garanta, vydaného napr. výrobcom dodávaného kamerového
systému, na oprávnenie inštalácie, konfigurácie a servisu kamerového systému,
v originálnom vyhotovení, resp. v osvedčenej kópii originálu a čestné prehlásenie o
tom, že počas realizácie predmetu zákazky bude úspešnému uchádzačovi odborný
garant k dispozícii.
3.2.3. Uchádzač musí mať k dispozícii v čase realizácie diela elektrotechnika, špecialistu na
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení.
3.2.4. Uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi doklad o odbornej spôsobilosti
elektrotechnika, špecialistu na odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických

zariadení v originálnom vyhotovení, resp. v jeho osvedčenej kópii a čestné vyhlásenie
odborne spôsobilej osoby o tom, že v čase realizácie diela bude úspešnému uchádzačovi
– dodávateľovi, k dispozícii.
3.2.5. Uchádzač preukáže, že je držiteľom platnej licencie, vydanej Krajským riaditeľstvom
policajného zboru alebo ekvivalentný doklad, ktorým uchádzač preukáže, že je
oprávnený ku montáži bezpečnostných systémov.
3.2.6. Uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi uvedený doklad, alebo jeho ekvivalent
v originálnom vyhotovení, resp. jeho osvedčenú kópiu.

C. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
Verejný obstarávateľ bude hodnotiť ponuky, ktoré splnili podmienky účasti
a požiadavky podľa nasledovného kritéria:
Najnižšia ponuková cena celkom s DPH v EUR, resp. konečná cena za celý predmet zákazky = 100%
kritéria na vyhodnotenie úspešnosti uchádzačov. Najnižšia ponuková cena spolu s DPH, resp.
konečná cena, v porovnaní s ponukovými cenami všetkých vyhodnocovaných uchádzačov, bude
podklad pre určenie úspešného uchádzača.

D. OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
1. Verejný obstarávateľ (ďalej: „objednávateľ“) uzavrie s úspešným uchádzačom (ďalej:
„zhotoviteľ“) Zmluvu o dielo (ďalej: „Zmluva“) v lehote viazanosti ponúk. Predpoklad trvania
Zmluvy je 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti, obidvoma zmluvnými stranami podpísanej
Zmluvy o dielo.
2. Návrh Zmluvy o dielo je súčasťou týchto súťažných podkladov – Príloha č. 3.
3. V prípade, ak zhotoviteľ bude časť hodnoty plnenia predmetu zákazky zabezpečovať
subdodávateľsky, bude v prílohe zmluvy uvedená špecifikácia predpokladanej subdodávky.
3.1. Špecifikácia subdodávky bude obsahovať: Celkový predpokladaný rozsah
subdodávky, špecifikáciu časti predmetu zákazky, ktorá bude zabezpečovaná
subdodávateľsky, meno a priezvisko, adresu pobytu a dátumu narodenia, ak bude

subdodávka zabezpečovaná fyzickou osobou alebo obchodný názov, sidlo
a identifikačné číslo, ak bude subdodávateľom právnická osoba, s uvedením
predpokladaného rozsahu prác vo finančnom vyjadrení, ktoré budú uvedené subjekty
v rámci predmetu zákazky vykonávať a predpokladaný termín výkonu uvedených
prác vo vzťahu ku uvedeným subdodávateľom.

E. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
1. Predmet zákazky - zmluvy: Kamerový systém v Obci Poproč – 5. etapa.
Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Monitorovanie nehnuteľností a častí lokalít v
katastrálnom území obce Poproč za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku
občanov a iných subjektov pôsobiacich v obci s cieľom prevencie kriminality a inej
protispoločenskej činnosti.
Kamerový systém bude inštalovaný podľa popisu, uvedeného v prílohe č. 2 týchto súťažných
podkladov.
Vyžaduje sa plná kompatibilita všetkých dodaných komponentov kamerového systému a jeho
kompatibilita s jestvujúcim kamerovým systémom.
2. Celková ponuková cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky nevyhnutné
a potrebné aktivity na dodanie predmetu zákazky. Musí vychádzať z výpočtu (tvorby) ponukovej
ceny. Ponuková a zmluvná cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane uchádzača.
3. Celková ponuková cena musí obsahovať zhotovenie diela v zmysle
komplexne oceneného výkazu výmer a všetkých ďalších súvisiacich nákladov
spojených s realizáciou diela (ako napr. zákonné nakladanie so vzniknutými odpadmi,
vykonanie potrebných skúšok, zabezpečenia ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci,
zabezpečenie a odovzdanie dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre
diela (stav. atesty, certifikáty , protokoly o skúškach a pod.)

F. Iné

Dôvernosť procesu verejného obstarávania
1. Verejný obstarávateľ je v zmysle § 22 ZoVO povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách
označených ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol.
2. Informácie označené ako dôverné sú najmä obchodné tajomstvo a dôverné aspekty
ponúk. Tým nie sú dotknuté ustanovenia ZoVO, týkajúce sa oznámení o výsledku
verejného obstarávania.
3. Verejný obstarávateľ týmto žiada uchádzačov, aby časti svojich ponúk, v zmysle § 22 ods.2,
označili ako dôverné.

Ing. Štefan Jaklovský
starosta obce

Prílohy:
1. Návratka
2. Neocenený položkovitý rozpočet (výkaz výmer) diela na CD
3. Zmluva o dielo

NÁVRATKA - príloha č.1 Súťažných podkladov

Obchodné meno a sídlo uchádzača
Obec Poproč
Obecný úrad
Školská 632/2
044 24 Poproč
–––––––––––--–
VEC: Zadávanie zákazky postupom podľa § 117 ZoVO: zákazka na dodanie tovaru, poskytnutie služby
a ako vedľajšiu činnosť stavebné práce, s názvom: „Kamerový systém v Obci Poproč – 5.
etapa“

Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno:
Sídlo alebo miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:
Tel:
Email:
Cenová ponuka:

P.č.

1

Zákazka

zákazky na dodanie
tovaru, poskytnutie
služby a ako vedľajšiu
činnosť stavebné práce

...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

Názov zákazky

Kamerový systém v Obci
Poproč – 5. etapa

MJ

Jednotková cena
v EUR bez DPH

DPH v
EUR
sadzba v
%

Cena celkom v
EUR s DPH, resp.
cena konečná

celok

Ak vyzvaný subjekt nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu a upozorní na danú skutočnosť
vyhlásením: „Nie som platcom DPH“. ( V prípade platcu DPH – prečiarknuť! )
Miesto: ..............................
Dátum: ..............................

.................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
uchádzača

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
1.

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Zapísaný:
oddiel:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón, e-mail, fax:
Oprávnený konať v mene spoločnosti:
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

a

2.

Objednávateľ Obchodné meno:
Obec Poproč
Sídlo:
Školská 632/2, 044 24 Poproč
V zastúpeni:
Ing. Štefan Jaklovský, starosta
IČO:
00324639
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej ako „objednávateľ“)
I.
Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že označenie
zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v obchodnom
registri.
II.
Všeobecné ustanovenia
1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. III tejto
zmluvy.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú
cenu podľa článku VII tejto zmluvy.
III.
Predmet zmluvy

1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať pre objednávateľa kamerové systémy
špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy, zabezpečiť ich dopravu a montáž podľa podmienok
stanovených touto zmluvou.

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých
pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy.

IV.
Vykonanie diela
1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. III
tejto zmluvy s termínom začatia plnenia do 10 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy oboma
zmluvnými stranami a s termínom ukončenia plnenia do šiestich mesiacov od nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy.

2.

Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne a nie je viazaný pokynmi objednávateľa.

3.

Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú
súčinnosť. O prevzatí dokončeného a namontovaného diela musí byť spísaný odovzdávací
protokol podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými
stranami sa považuje za deň odovzdania diela.

4.

Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa
odovzdaním predmetu diela.
V.
Povinnosti objednávateľa

1.

Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre zhotoviteľa dodávku tovarov a montážneho materiálu,
a montáž zrealizovať, v zmysle obsahu špecifikácie diela, viď. Príloha č. 1 tejto zmluvy.

2.

Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.
VI.
Povinnosti zhotoviteľa

1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy vrátane dodania tovarov, potrebného
montážneho materiálu a realizácie potrebných prác.

2.

Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu
a ktoré sú potrebné na jeho užívanie, najmä technické výkresy s označením všetkých dodaných
technologických častí systému, napájania, sprievodnú a technickú správu, návod na bezpečné
užívanie, údržbu a obsluhu, certifikáty dodaného systému, príp. revíznu správu na
namontovaných rozvodoch.

3.

Zhotoviteľ je povinný vykonať prvú odbornú prehliadku a odbornú skúšku systému a zaškoliť
obsluhujúci personál.

4.

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

VII.
Cena diela
1.

Cena za vykonanie diela zhotoviteľom (t. j. cena prác a cena montážnych dielov) je určená na
základe výsledku verejného obstarávania na zhotoviteľa tohto diela a jej špecifikácia tvorí obsah
prílohy č. 1 tejto zmluvy. Cena diela je: ................ EUR bez DPH, .................... EUR s DPH.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry vystavenej
zhotoviteľom do 15 dní po odovzdaní diela so splatnosťou 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, a to
bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa, ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

VIII.
Záručná doba
1.

Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu
odovzdávacieho protokolu. Záručná doba na dodané kamery je 36 mesiacov odo dňa podpisu odovzdávacieho
protokolu.

2.

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov
poskytnutých objednávateľom pri tvorbe objednávky diela.

3.

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu tejto zmluvy
alebo poškodením predmetu zmluvy objednávateľom.

4.

Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 15 dní od
ich písomného oznámenia objednávateľom.
IX.
Sankcie

1.

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

2.

V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je
objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za
každý deň omeškania.
X.
Záverečné ustanovenia

1.

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

2.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia
byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

3.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených osôb zmluvných strán a účinnosť
nasledujúci deň po zverejnení zmluvy na webovej stránke objednávateľa.

4.

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

5.

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Poproči dňa ......................................

...........................................
...........................................
zhotoviteľ

...........................................
Ing. Štefan Jaklovský
objednávateľ

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu diela

