
Obec Poproč
V.

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
V

sp. zn.: OcU-S-420/2018
č. záznamu: 420/2018-001

Z ápis v spis e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
5.11.2018 na webovom sídle obce Poproč odkaz na zmluvu zverejnenú v CRZ:

v

zmluvu sp.zn.: OcU-S-420/2018

uzatvorenú dňa 31.10.2018

účinnúod: 6.11.2018

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
v

Skolská2,04424Poproč

zastúpená Ing. Štefanom Jaklovským starostom obce

a

2., GeKaeM s.r.o.

Garbiarska2,04001 Košice

zastópená Jankou Kováčovu - konateľkou
Ing. Róbertom Motykom - konateľom

Predmet zmluvy:

- rámcová zmluva o dielo pravidehiá kontrola, odbomé prehliadky askúšky,
zámčný a pozámčný servis existujúceho kamerového systému v obci

VPoproči, dna5.11.2018

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním
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Rámcová zmluva o dieio Č. ; 2015_01/R
uzatvorená podľa § 536 a nasl./ v nadväznosti na ustanovenie § 269 zákona č. 513/1991 Zb.,

Obchodný zákonník v platnom znení

v f

Cl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1, Objednávateľ: Obec Poproč
v

Obecný úrad, Školská 2
044 24 Poproč

y

V zastúpení: Ing. Štefan Jaklovský - starosta obce
Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko a.s., pobočka Košice
y

Číslo účtu: 040770001 / 5600
v

ICO: 00324639

2. Poskytovateľ: GeKaeM s.r.o.
Garbiarska 2
040 01 Košice

v

ICO: 45 709 289
v

DIC: 2023104677

V zastúpení: Janka Kováčová - konateľka
Ing. Róbert Motyka - konateľ

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

Zapfsaná: OR OS Košice I, oddíel Sro, vl. č. 26295/V

v f /

Cl. II. UVODNE USTANOVENIE
Touto zmluvou sa obe zmluvné strany dohodli na spoluprád pri poskytovanf služíeb podľa nižšie
uvedených podmienok/ ktor/mi sa budú riadiť Ích obchodné vzťahy.

Y

Cl. III. PREDMETZMLUVY

3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje vsúlade a za podmienok stanovených touto rámcovou zmluvou
vykonávať pravidelné kontroly/ odborné prehliadky a skúšky a tiež záručný a pozáručný servis na
existujúcich kamerových systémoch v obci Poproč podľa zoznamu/ ktorý tvorí prHohu č. 1.
3.2. Odberateľ sa zaväzuje, že v oblasti predmetu zmluvy uvedeného v bode 3.1 tohto článku bude
využívať Poskytovateľa a za poskytnuté služby mu zaplatí cenu dohodnutú podľa tejto zmluvy
vzmysle Cennfka servisných prác/ ktorý tvorí neoddetiteľnú súčasť tejto zmtuvy ako PrOoha č. 2.
Cena za materiál a práce neuvedené v prflohe č. 2 mimo záručnej doby budú riešené osobitnou
cenovou ponukou.
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Ci. IV. CENY, DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenník servisných prác je neoddeliteľnou súčasťou Prílohy 2 tejto rámcovej zmluvy.
4.2. Platobné podmienky:

a) Faktúra bude vyhotovená so všetkými náležitosťami daňového dokladu so splatnosťou 14 dní
^ÄeLVY^Ve.ni.a^pc)slyovJaterJe/vf?latLteJ?r? DPH.^Vprípade omeškania sa zmluvné strany
dohodli na úroku z omeškania vo výške 0,03% za deň.
b) Pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa, či reálnej dostupnosti k dodaniu iného
materiálu resp. práce/ než sú uvedené v Prňohe č. 1, musia byťodsúhlasené Objednávateľom
pred ich dodanfm.
c) Termíny dodania prác a dodávok podľa jednotiivých objednávok budú dohodnuté vopred.

v V f /

Cl. V. PLATNOSŤ ZMLUVY A PRÄVO ODSTÚPENIA

5,1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a môže byť písomne vypovedaná ktoroukoľvek zo
zmluvných strán svýpovednou lehotou 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť 1. deň
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiací, v ktorom boia výpoveď doručená
druhej zmluvnej strane.

v

Cl. VI. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

6.1. Objednávateľ prehlasuje, že majetok, na ktorom budú prebiehať práce upravené touto
rámcovou zmluvou, je vjeho ylastnfctve a je spôsobilý na riadne vykonávanie odborných prác.
6.2. Poskytovateľje zodpovedný za dodräavanie zodpovedajúcích vyhlášok a techníckých noriem.

6.3. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu majetku a vecí, ktoré prevzal od
objednávateľa na zhotovenie diela.

6.4. Poskytovateľ prehlasuje, že je držiteľom Licencie na prevádzkovanie techníckej služby vydanej
KR PZ Košice pod číslom: LIC-17-29/2011 - PT 001267.

6.5. PoskytDvateľ je povinný ku dňu začatia preberacíeho konania predložiť súvísiacu technickú
dokumentácíu, atest/, certifikáty a návod na použitie

^^^Ty^j^ľ!^,\.ľí?f^^L^O?^ľ.e..'o!?^?^c!Liľ?aJ?v-^5^n_í-?_esk0^
predpisov^ učastnici zmluvyjej podpisom osobných udajov
uvedených v záhlavítejto zmluvy, pre potreby realizácie účelu tejto zmluvy. Tento súhlas platí počas
celej doby trvania tejto zmluvy.

r_

^Ll"č^?n^l^!!i^ !^?fÍ!.?/'ľk?J^?JZ,T^ .p^eÍILa-isuJ/li/.^e^lL ^bS?n-á!r^nL!JnJ°_r=n?á.ci?mi_?.odľ?
aánkul3Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osób pri
spracúvaní osobných údajov.

v / ^ŕ / v

Cl. VII. ZÄRUČNÄ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. ^PoskytDvateľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania
o^dnávateľovi__Za^vady,_ktoré_sa_prejavili po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli
spôsobené porušením jeho povinností.

7.2. Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených
projektovou dokumentádou/ touto zmluvou/ technickými normamí/ predpismi ako aj usmerneniami
a požiadavkami objednávateľa v zmysle technických noriem.

7.3. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa
odovzdania a prevzatia diela objednávateľom, okrem dodávok kde záručnú dobu urál výrobca inak.
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7.4. Poskytovateľ je povinný reagovať na reklamáciu bezodkladne po jej pfsomnom doručení a
dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú tehotu odstránenía reklamovanej vady.
Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čo najkratšom technicky možnom čase.

^ŕ / v /

Cl. VIII. ZAVERECNE USTANOVENIE

8.1. Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadi sa táto zmluva podľa príslušných ustanovenf obchodného
zákonníka v platnom znení.

8.2. Všetky zmeny tejto zmluvy o dielo budú vypracované vo forme písomných dodatkov, dohodnuté
a odsúhlasené oboma stranami.

8.3. Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy prechádzajú i na právnych
nástupcov. Nie je možné ich prevádzať bez súhlasu obidvoch zmluvných strán na ine organizácie.
8.4. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli/ uzavíerajú ju
dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

8.5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosťjej podpísaním zmluvnými stranamí.

8.6. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktor/ch každá strana obdréí po jednom
origináli.

V Košícíach dňa: 31.10.2018

Za Objednávateľa: Za Poskytovateľa:

* -
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^V

T. 'VH >->.o
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Obecný úracf Pwoc
E-

Í Dátuns: TLt..w'...^jn < Tŕ.'-l '/. >.
?

^ ^' ^^^^'^^^^.Awa_

Čislo^namu. "a ^tí ^iv-'^Síe^m^^^K^,-w^̂ -ťf ^,

C.'.'Stťf SpíSif; -...-.

&^:T': ^o/u,

I^^buvuje:
^*<e>*hst-i*u^t-^PrÍlohy: *n^t >

&UÄJ-
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Príloha č.lk Rámcovej zmluve c. 2Q18JS1/H

*

Zoznam kamerových systémov v obci Poproč

p.c umiestnenie popis KS poéet kamier IP prístuip*

1. Komunitné centrum IxXVR 4 ano
/

IxNVR 82. Zberný dvor ánoIx dispečingové prac.
3. Brod IxNVR 2 nie

IxNVR 34. Bývalá materská škola pod kostolom /
anoIxXVR 4

5. Zdravotné stredisko IxNVR 3 ano
f

6. Dom smútku IxNVR 4 ano
f

7. ul. Mieru IxNVR 2 äno
/

8. Materská škola IxUDR 4 nie
.

9. MKS IxXVR 7 ano
/

10. Družstevná ulica IxXVR 2 nie
11. cov IxUDR w

nie
12. Obecný úrad IxNVR 3 ano

f

. * . s^^.-r

/ /nv Košiciach dňa 31.10.2018 ilce
iN

."^^>u*// ŕ
/'

za Poskytovateľa:
>

7

Za Objednávatera:
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Príloha c.2k Rámcovej zmluve c. 2018_01/R
Cenník servisných prác

Poskytovater: GeKaeM s.r.o.

Obj'ednávateľ: Obec Poproč

jednotková cena Cena spolu
Názov položky m.J. množstvoJf bez DPH bez DPH

záznamové zariadenie PC* ks 13 25 325

kontrola a nastavenie kamier* ks 47 10 470

Cena celkom bez DPH: 795

DPH 20% 159

Cena celkom s DPH: 954

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

Pozáručnýserviszariadenia

poplatok za činnosť pohotovostného technika pri
nasadení na odstránenie poruchy hod 1 20 20

Cena ceikom bez DPH: 20

DPH 20% 4

Cena celkom s DPH: 24

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

jednotková cena Cena spotu
Názov m.j. | množstvo

V bez DPH bez DPH **.

Cestovné náklady: km 1 0/3 0/3

Cena celkom bez DPH: 0/3
DPH 20% 0,06
Cena ceikom s DPH: 0,36
* Zariadenía v záruke sa nebudú fakturovať
** Celková cena sa vyráta podfa skutočne ubehnutých kHometrov ku konkrétnemu zásahu

.,.-_** <r-o
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