Zmluva o dielo číslo TS OO 133803
uzatvorená v zmysle § 536 Zákona Č. 51311991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších zmien a doplnkov

L

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ
OCÚ Petrovce
Sídlo: Petrovce 89
V zastúpení: Ing. Miroslav BOBRlK
IČO: 00332674
Tel. : 057/4452321
e-mail: obecpetrovce@stonline.sk

1.2 Zhotoviteľ
Spectrocorp s.r.o.
082 Ol KENDICE,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27572!P
LICENCIA na prevádzkovanie technickej služby Č. PT 001338 zastúpená: Ing. Tomáš
Straka - konateľ spoločnosti
tel./fax: 0903362676
IČO: 47 038 454
DIČ: 2023717542
Bankové spojenie: Fio banka
IBAN:
SK8483300000002300391217

II.
Východiskové podklady a údaje
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a CN20 17675 zo dňa 23.6.20 I7. Táto
zmluva je uzatvorená postupom podl'a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z.z. a zákona č. 102/2007 Z.z. (ďalej
len zákon o verejnom obstarávaní).
Východiskové údaje:
Predmet zmluvy: .Kamerový systém
Miesto
inštalácie:
Investor:
Termíny
inštalácie
Začatie
20.07.2017
21.07.2017
Dokončenie
Odovzdanie
25.07.2017

III.
Predmet plnenia
3.1 Predmetom tejto zmluvy

je dodanie ks bezpečnostných kamier vrátane montáže, záznamového zariadenia a
vybudovanie signálovej siete pre prenos signálov.
3.1.1

3.1.2 súvisiace služby spojené s umiestnením, montážou a zapojením tovarov tvoriacich

technologický reťazec.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kompletne vykoná súvisiace služby spojené s umiestnením, montážou
a zapojením predmetu plnenia podl'a bodu 3.1 vrátane montážneho materiálu, montážnych
konzol, inštalačných prvkov a potrebného softvérového vybavenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje
vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3.2 Termín plnenia predmetu zmluvy podl'a čl. III je nasledovný: do 30.07.2017
3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým

termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v ponúknutom skoršom termíne.
3.4 Dodržanie

času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s
poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

3.5 Objednávateľ

sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie

dohodnutú cenu.

IV.
Cena
4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. III tejto zmluvy je stanovená

dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších zmien a doplnkov. Dohodnutá cenaje určená ako ponuková cena zhotovitel'a
získaná postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní.
4.2 Celková cena za realizáciu predmetu zmluvy je

1492,80 € s DPH

V cene za realizáciu predmetu zmluvy podl'a čl. III nie sú zahrnuté všetky náklady
potrebné na kompletnú realizáciu predmetu zmluvy podľa čl. III. Spadá tu elektroinštalačný
materiál, ktorý bude fakturovaný na základe skutočného použitého množstva. Jedná sa hlavne
o metrážny materiál ako sú káble, chráničkyapod.

4.3

V.

Platobné podmienky
Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávatel' na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví
a odošle objednávatel'ovi po realizácii celého predmetu obstarávania, vykonaní komplexných
skúšok funkčnosti a písomnom prevzatí realizovaného predmetu obstarávania objednávateľom.

5.1

Zmluvné strany sa touto zmluvou dohodli, že objednávateľ uhradí zálohu vo výške 70%
pred realizáciou diela.
5.2

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ
je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením overenej faktúry objednávateľovi.
5.3

5.4

Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od ich doručenia a odsúhlasenia obstarávateľ om.
VI.
Záručná doba

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy
a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré má predmet v čase jej odovzdania objednávateľovi.
Za škody, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli
spôsobené porušením jeho povinností.

6.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za škody diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol
zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. Týka sa to
hlavne počtu kamier, ktorých množstvo si objednávateľ volil v závislosti na cene.
a. Záručná doba na dodané tovary a súvisiace služby je 24 mesiacov a začína plynúť
odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
b. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad nedostatky diela, že počas záručnej doby
má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť nedostatky
podľa servisnej zmluvy.

6.4 Termín odstránenia nedostatkov sa dohodne servisnou zmluvou.
6.5 Ak objednávateľ

nereklamoval zjavné nedostatky a nedorobky v stanovenom čase,
zaniká jeho právo na ich odstránenie.

VII.
Podmienky vykonania diela
7.1 Zhotoviteľ vykoná montáž na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

7.2 Zhotoviteľ vykoná realizáciu predmetu plnenia podľa či. III tejto zmluvy a v
nasledovnom členení a rozsahu predmetu plnenia: 8.2.1 Predmet plnenia je členený na:
7.2.1

dodávku tovarov tvoriacich jednotný kamerový monitorovací systém

a) kamerová časť
b) prenos dát
7.2.2

súvisiace služby spojené s umiestnením, montážou a zapojením tovarov
tvoriaci technologický reťazec uvedený v bode 7.2.1.

7.3 Zhotoviteľ

pOUZIJe na realizáciu predmetu plnenia tovary, ktoré spínajú technické
požiadavky uvedené v bode 3.2 tejto zmluvy.

7.4 Zhotoviteľ

umiestni kamery podľa požiadaviek
kamerový systém monitoroval

objednávateľa

tak, aby jednotný

7.5 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi priestory, v ktorých bude predmet

plnenia realizovaný ihneď po podpise tejto zmluvy o dielo.
7.6 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie tovarov, zariadení alebo

konštrukcií a montážneho materiálu a ich presun zo skladu na montážne pracovisko.
7.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela

nevyhnutné doklady o dodaných tovaroch a návody na obsluhu v slovenskom jazyku.
Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh montážnych prác zhotoviteľa nebude
rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

7.8

Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. Zmluvné
strany sa ďalej dohodli, že zhotoviteľ je povinný pri svojej práci alebo pri práci ďalších osôb,
prostredníctvom ktorých bude vykonávať objednanú prácu, vytvoriť podmienky na zabezpečenie
bezpečnosti a zdravia pri práci v plnom rozsahu na svoje náklady, bez ďalšej súčinnosti
objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a vybaviť pracovisko pre bezpečný výkon
práce, pričom práce môže začať realizovať až vtedy, keď je pracovisko náležité zabezpečené a
vybavené. Zhotoviteľ preberá zodpovednosť aj za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne v dôsledku
toho, že nevytvorí riadne podmienky pre bezpečnosť práce.

7.9

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie
pre tovary, ktoré tvoria predmet plnenia tejto zmluvy.

7.10

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne tri pracovné dni vopred objednávateľa k účasti
na skúškach podľa bodu 8.19. Ak sa objednávateľ na výzvu k odovzdaniu celého diela ako celku
alebo jeho časti nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený vykonať komplexné vyskúšanie bez jeho
účasti.

7.11

Objednávateľ sa stáva vlastníkom zhotoveného diela po úspešných komplexných
skúškach funkčnosti a písomnom prevzatí realizovaného diela. Nebezpečenstvo prejde na
objednávateľa odovzdaním a prevzatím.

7.12

7.13

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je jeho riadne dokončenie vrátane vykonania

všetkých komplexných skúšok funkčnosti predpísaných osobitnými predpismi, technickými
normami a dohodnutými v tejto zmluve. Komplexným vyskúšaním zhotoviteľ preukazuje, že
dielo je kvalitné a že je schopné skúšobnej prevádzky. Doklady o výsledkoch týchto skúšok
podmieňujú prevzatie diela. Komplexné skúšky funkčnosti zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné
náklady.
7.14 Dielo bude zhotoviteľovi odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o
odovzdaní a prevzatí budú uvedené nedostatky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia
plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného
diela. Tieto zjavné nedostatky a
nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich
odstránenia.
7.15 Nedostatkom
sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených
projektovou dokumentáciou
alebo touto zmluvou a obecne záväznými technickými normami a
predpismi.

VIII.
Zmluvné pokuty
8.1
Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III po termíne uvedenom v bode 4.1 zaplatí
zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny uvedenej v bode 5.2 za každý týždeň omeškania.
8.2
Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním
nedostatkov
zmluvnú pokutu vo výške 5,00 EUR za každý deň omeškania.

v čase podľa

bodu 7.13 zaplatí

8.3
Ak zhotoviteľ neodstráni nedostatky v dohodnutom termíne podľa bodu 7.6 a 7.7 zaplatí
zmluvnú pokutu vo výške 5,00 EUR za každú vadu a za každý deň omeškania.

IX.
Vyššia moc
9.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich
nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy
atd'.
9.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej
moci strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu
zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana,
ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú
dňom doručenia oznámenia.

X.

Spolupôsobenie a podklady objednávateľa
Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa:
a. Odovzdanie priestorov, v ktorých bude predmet plnenia realizovaný
b. Možnosť napojenia na odber elektrickej energie pre tovary, ktoré tvoria
predmet plnenia tejto zmluvy.
Xl.
Ostatné ustanovenia
11.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných
poradách.
11.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli
zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo
tieto informácie nepoužijú pre iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
11.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou spôsobilosťou.

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a
dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutých orgánov štátnej správy.
Ak dohody uzavreté podľa bodu 11.3 majú vplyv na predmet alebo termín splnenia
záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy záväzku. Takáto dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
11.4

11.5
Zhotoviteľ vyhlasuje, že vlastní licenciu na vykonávanie činnosti v rozsahu čl. III tejto
zmluvy.
11.6
Podstatným porušením zmluvy je prekročenie lehôt zhotovenia diela, uvedených v či. IV
o viac ako 30 dní.

V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov
na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne nabehnuté náklady.
11.7

XII.
Záverečné ustanovenia
12.1

Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi.

12.2
Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením textu tejto zmluvy na internetových stránkach
objednávateľa a na stránkach Úradu vlády SR,

12.3
Zmluvaje uzatvorená okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy
doručená druhej zmluvnej strane. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom.
Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej
strany, ktorá ho prejavila.
12.4
Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov,
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.

K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v
lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom
viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to
obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.
12.5

a. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte.
b. Zmluvné strany sa dohodli o tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo
zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o
rozhodnutie súd.
Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany ustanoveniami Obchodného zákonníka,
pokial' niektoré ustanovenia nie sú v tejto zmluve upravené inak.

12.6

Táto zmluva je vypracovaná v dvoch rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých jedno si
ponechá objednávateľ ajedno zhotovitel'.
12.7

Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu rozumejú, vyjadruje ich
vôľu, preto ju na znak súhlasu slobodne a vážne svojimi podpismi potvrdzujú.
12.8

V Petrovciach, dňa

.l

/

Zhotoviteľ

(

