ZMLUVA O DIELO
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami

I.
Zmluvné strany
Zhotoviteľ:
Slavomír Harmata
Bernolákova 1049/13A 05201 Spišská Nová Ves
IČO: 41688937
DIČ: SK1073739051
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: SK70 0900 0000 0005 2302 5653
(ďalej len zhotoviteľ)
Objednávateľ:
Obec Pača
Hlavná č.18
049 41 Krásnohorské Podhradie
IČO: 00328618
Bankové spojenie :
Číslo účtu: SK91 0200 0000 0000 2582 0582
(ďalej len objednávateľ)
II.
Predmet zmluvy
Rozšírenie profesionálneho kamerového systému pre obec Pača .
Rozšírenie piatimi pevnými IP kamerami s optickým káblovaním ,podľa technickej špecifikácie vo výkaze zo dňa
28.2.2020.
Zhotoviteľ vykoná montáž predmetu zmluvy optickým a ftp káblovým rozvodom podľa dohody s objednávateľom
optickou trasou, po stĺpoch verejného osvetlenia , rozhlasu umiestnených v obci (vo vlastníctve obce) namontuje
, 5 x statickú IP kameru s nočným videním podľa dohody a doloženej cenovej ponuky.
III.

Doba plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa prílohy k Zmluve o dielo: na základe cenovej ponuky:
zo dňa 28.2.2020
- Termín začiatku plnenia: do 60. dní po podpísania zmluvy o dielo ,termín začiatku plnenia
je podmienený zabezpečením prívodu 230 V k miestu umiestnenia kamery.
Termín ukončenia plnenia: jún/ 2020
2. Presný termín začiatku plnenia oznámi zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr 4 pracovné dni vopred.
3. Pri prevzatí predmetu v zmysle zmluvy podpíšu zmluvné strany prostredníctvom svojich splnomocnených
zástupcov preberacie protokoly, ktorých kópie budú prílohou faktúr - daňových dokladov.
IV.
Cena diela
1. Obe strany sa dohodli na zmluvnej cene diela a to:

cena spolu za celý predmet zákazky (bez DPH) je 8.312,30. - EUR
hodnota DPH 20 % je 0,00.- EUR (Firma je neplatcom dane)
celková zmluvná cena za predmet zmluvy (s DPH) je 8.312,30.- EUR
2.
Slovom: osemtisíctristodvanásť eur tridsať centov .
V cene diela je zahrnutá dodávka a montáž predmetu zmluvy rozpísaná v Prílohe k Zmluve o dielo.
Cenu diela v uhradí objednávateľ bezhotovostne na účet zhotoviteľa do 30 dní od ukončenia a odovzdania diela.
Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu.

V.
Možnosť a spôsob úpravy ceny
1. Cenu tovaru nie je možné jednostranne meniť. Prípadné dohodnuté práce navyše budú fakturované podľa
vzájomne odsúhlasených montážnych listov a dodacích listov v prípade vzniknutých potrieb dodávky tovaru počas
realizácie .

VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Zhotoviteľ je povinný:
a) Dodať predmet zmluvy objednávateľovi v požadovanom rozsahu a množstve v
termíne,
v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite a výbave a taktiež príslušné doklady, ktoré sa viažu
k odovzdanému dielu, potrebné na jeho užívanie.
b) Vykonať montáž, konfiguráciu a zaškolenie obsluhujúcich.
Pred odovzdaním predmetu zmluvy predviesť jeho funkčnosť a protokolárne odovzdať poverenému
Zástupcovi objednávateľa v mieste dodania.
2. Objednávateľ je povinný:
a) Prevziať predmet zmluvy.
b) Riadne a včas zaplatiť dohodnutú cenu na základe zálohovej faktúry resp. daňového dokladu.
c) V prípade rozširovania kamerového systému osloviť zhotoviteľa rokovacím konaním prejednať
s ním možnosti jeho rozšírenia. Tieto práce, tovary a ceny za ne, budú predmetom číslovaných
dodatkov k tejto zmluve o dielo.

VII.
Sankcie
1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné sankcie:
a) Za omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu kúpy vo výške 0,05% z hodnoty nedodanej časti
predmetu zmluvy za každý deň z omeškania. Zaplatením zmluvnej sankcie nezaniká nárok
objednávateľa pre prípadnú náhradu škody.
b)Za omeškanie objednávateľa so zaplatením ceny diela úrok z omeškania vo výške0,05% z nezaplatenej
ceny za každý deň omeškania.

VIII.
Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci
1. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy až úplným zaplatením dohodnutej ceny diela.
2. Nebezpečenstvo škody na veci, napríklad poškodenie, odcudzenie a podobne prechádza na objednávateľa
momentom jeho protokolárneho prevzatia.

IX.
Zodpovednosť za vady a záruka
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady dodávaného tovaru a montáže v plnom rozsahu. Záručná doba bola dohodnutá na
24 mesiacov.
3. Objednávateľ sa zaväzuje uvedené dielo ponechať v servisnej údržbe výlučne dodávateľa.
4. Pri dostavbe alebo zásahu do systému inou firmou . Bez odkladne písomne informovať dodávateľa .
Po zásahu tretej strany môže nastať zrušenie záruky a prerušenie servisnej zmluvy údržby.

X.
Záručný a pozáručný servis
1.Záručný servis je totožný s článkom IX., pozáručný servis je neobmedzený. Vady zistené a reklamované v záručnej
dobe sa zhotoviteľ zaručuje odstrániť v lehote 14 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
Zhotoviteľ zabezpečí počas funkčnosti systému najmenej však po dobu 4 rokov ,kompletnú technickú servisnú
údržbu systému .
Zistenia a stav a budú vpísane do servisnej knihy ktorá je súčasťou odovzdávacieho protokolu.
Následne oznámene prevádzkovateľovi systému.
Cena za veľkú ročnú servisnú službu tj. 1 návšteva technikov ročne v opakujúcich sa intervaloch.
Ostáva nezmenená podľa platnej servisnej zmluvy.

XI.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
2.Zmluvu je možné meniť alebo dopľňať len formou písomných dodatkov, obojstranne odsúhlasených oboma
zmluvnými stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na
rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality s Obvodným úradom.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje
podpisy.
6. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu v zmysle § 5a Zákona č. 211/2000Z.z
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov na webovej stránke Obce
Pača.
V obci Pača dňa 30.03.2020

v. r.

v. r.

------ ------------------------------------zhotoviteľ
Bc. Slavomír Harmata
Konateľ

--------------------------------------------objednávateľ
Ladislav Zagiba
starosta obce

