ZNILUYA O DIELO
(ďalej len zmluva)
uzatvorená podťa § 536 a nasl. zákona ě. 5l3ll99l Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov a § 3 ods. 3 zákonač.34312015 Z. z. o verejnom obstarávani ao zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvn;ýrni stranami

obec Marcelová

čl r.

Zmluvné strany
Objednávatelo:
obchodné meno:
Sídlo:
Zastiryený:

rČo:
DIČ:

27. 01.

7íJ1l

obec Marcelová
Námestie Slobody 1 199, 946 32 Marcelov á
Ervin Yatga, starosta obce
00306550
2021046687

Objednávatel'nie je platcom DPH
(ďalej len,, obj ednóvateť ")
a

Zhotovitel':
Obchodné

meno:

Sídlo:
Zastllpený;
tČo:

CZCZ Nitra

s.r.o.

Zlatomoravecká 5, 949 0I Nitra
Ing. ŠtefanŠkula, konateť s.r.o.

314 I94 70

DIČ:
IČ ppu:

2020405563

Bankové

Prima banka Slovensko, a.s.

spojenie:

IBAN:
Reg. Č.
Tel.:
Email:

Zhotoviteť je platcom DPH
(ďalej len,, zhotoviteť')

SK2020405563

SK97 5600 0000 0008 5285 6001
Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd.:SRO, vložka č. 1414Atr
+421376583031-3

skula@cz-cz-nitra.sk

čt. rr.
preambula
obstarávania Podťa
objednávateť na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouŽil postup verejného
zákonov
niektoqých
doplnení
a
zmene
obstarávaní a o
§ 117 zákona č.343l20t5 Z. z. overejnom
v znenineskorších predpisov, ktorého právoplatqým vťazom sa stal zhotoviteť,
na splnení
2.2 objednávatet má záujem na odbomom akvalitnom zabezpeČenídiela spoČÍvajúcom
predmetu tejto zmluvy.
kvalifikovaní
2.3 Zhotoviteť prehlasuje, že on ako aj ním zmluvne poverení zamestnanci sú odborne
právnych predpisov a noriem a tieto sluŽbY
a spósobilí k vykonaniu tohto diela podťa slovensťých
obj ednávateťovi ponúka.

2.|

ó.rrr.

Predmet zmluvy

3.1

predmetom tejto zmlur,y sa zhotovit eí zavázuje pre objednávatetavykonať, dodať, namontovať
a spustiť do riadnej bezporuchovej prevádzky dielo:

,,Dobudovanie KS v obci Marcelováo'
projektov v
ktoréje financované do výšky 80% dotáciou Zo štátneho rozpoČtu na financovanie
z ro.zpočtu
oblasti prevencie kriminality á minimálne 20yo preďpokladaných výdavkov
diela.
obce, podťa naceneného výkazu výmer zhotoviteťom, ktoré určujúcharakter
3.2

azaPlatí za jeho
objednávateí sa zav,dzuje, že dokončenéaprevádzkyschopné dielo prevezme

3.5

Miesto uskutočnen ia

3.4

3.5

3.6

zhotovenie dohodnutú cenu.
pr ác :

Intravilán

ob ce

Marcelová

Že sú mu
Zhotoviteť potvrdzuje, že sav plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela,
kaPacitami
takými
znátmetechnické a ťvalitatívne podmienky krealizácii diela, a že disponuje
dodať dielo tak
a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotóveniu diela potrebné a zavázqe sa
ako je uvedené v bode 3.1 tejto zmluvy.

vo vlastnom
Zhotoviteť je povinný vykonať dielo na svoje náklady, na svoje nebezpeČenstvo a
jeho Časti
mene v terminoch ptr"rria uvedených v č1. IV tejto zmluvy . Pň rcalizácii diela, alebo
atieŽ nesie
dodávateť nesie plnú zodpovednósť za konanie v súvislosti spredmetom Plnenia
objednávateťa
plnú zodpovednósť za sitlad činnosti s bezpečnostqými predpismi a normami
áti"z za dósledky konania, ktoré musí bť vplnom rozsahu vsúlade sustanoveniami tejto
zmluvy.

Záváznými podktadmi pre zhotovenie"di"lu sú nasledujúce aprípadne dodatoČne vzájomne

odsúhlasenépodklady:

o

_
Podrobný položkoqý rozpoěet diela - výkazvýmer pdloha č. 1 tejto zmluvy
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čt. rv.
Termín uskutočnenia prác
4.1

Zhotovitel' sa zavázuje:

4.11

začaťs plnením predmetu zmluvy do 30 kalendárnych dní od prevzatia staveniska. Presný
termín oznžtmi zhotoviteť objednávateliovi najneskór 2 pracovné dni vopred.

4.1.2 odovzdať dielo 10 dní pred termínom určeným Okresn;ým

uradom vNitre oddelením
prevencie kriminality na ukončenie projektu a odovzdaní Záverečnej správy o realizácií
projektu.

4.2

Ak zhotovite]] uskutočnípráce pred dohodnutým termínom, zavázqe sa objednávateť túto časť
prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

4.3

4.4

Obj ednávat eť sa zav ázllj e;

4.3.I

odovzdat' priestor narealizáciu stavebných prác

4.3.2
4.3.3

poskytnúť potrebnú súčinnosť
dokončenépráce prevzíaťazaplatiť zaich uskutočnenie dohodnutú cenu.

Dodržanie termínu plnenia

zo

strany zhotoviteťa

je

závislé od riadneho

a včasného

spolupósobenia objednávateťa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateťa
s poskytnutím spolupósobenia nie je zhotoviteť v omeškaní so splnením jeho povinností
vyplývajúcíchztejto zmluvy. Po dobu, ktoru trvá omeškanie objednávateťa s poskytnutím
spolupósobenia sa predlži termín dokončenia prác, pokiať zaéiatok aj koniec tohto omeškania
zhotoviteť oznámi objednávateťovi písomne, a to do 5 dní odo dňa vzniku skutočností
zakladajúcich vznik alebo zánik takéhoto omeškania.

čt. v.
Cena
5.1

5.2

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podťa čl. n tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zékonač.1811996 Z. z. o cenách a vyhláškou Ministerstva financií SR
č.8711996 Z. z. aje doložená zhotoviteťom oceneným výkazom qýmerom na jednotlivé položky,
pričom každá rozpočtová položka sa lvádza s presnosťou na dve desatinné miesta a ktorý tvorí
prílohu č. 1 k tejto zmluve.

Cenaza zhotovenie celého diela podťa članku IIL činí:
Cena bez DPH :..................,....

1 0. 827,00
..............2.165,40
Celková cena spolu s DPH ....12.992,40

DPH2O0Á:

EUR
EUR
EUR

slovom: Dvanástlisícdeváťstodeváťdesiatdva i 0,40

EUR

Táto cena je konečná a nemenná.
5.3

V cene podťa bodu 5.2 sú zahmuté všetky náklady súvisiace so zhotovením diela okrem prác
a dopravy

5.4

vysokozdvižnej plošiny počas moríéňe kamerového systému.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu zmluvy je možná iba v prípade zmeny
3

/

í
právnych predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH.

/

čt. vr.
Platobné podmienky
6.1.

Cenl za dielo zaplatí objednávateť zhotoviteťovi na základe faktúry, ktoru zhotoviteť vystaví
aodošle vjednom vyhotoveniach objednávate]]ovi na zéklade schváleného apodpísaného

preberacieho protokolu, kde bude uvedené, že dielo bolo odovzdané bez vád anedorobkov po
ukončeníprác v zmysle tejto zmluly.
6.2

Objednávateť uhradí celkovú zmluvnú cenu podťa čl. 5.2 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúry
je 10 dní odo dňa doručenia nazáklade protokolu o odovzdaní aprevzatí diela.

6.3

Zm|uvné strany sa zavázujit že počas realizácie stavby nezmenia svoj bežný účet,uvedený v čl. I.
tejto zmluvy z ktorého sa budú financovať výdavky na predmet zmluvy.

6.4

Faktúra na úhradu musí obsahovať náIežitosti faktúry, ako daňového dokladu, popis vykonaných
prác a cenu. Faktura bude (ak nevyp|iNa zplatn;ých prár,nych predpisov inak) obsahovať:
označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslozmluvy, číslofaktury, deň odoslania
a deň splatnosti faktury, označenie peňažného ústavu a čísloúčtu,na ktorý sa má platiť
fakturovaná suma, označenie predmetu zmluvy, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

6.5

Objednávateť vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu
faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi
a náležitosti deklarované v tejto zmluve, objednávateí vráti fakturu zhotoviteťovi na jej doplnenie.
V takom prípade sa prerušíplynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť
doručením riadnej faktúry objednávateťovi. Pre účelytejto zmluvy saza deř. úhrady považuje deň
odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtuobjednávateíana účetzhotoviteťa.

čt. vrr.
Zodpovednost'za vady a záruka
7.I

Zhotoviteí zodpovedá za to, že práce vykoná podťa podmienok tejto zmluvy a že počas záruěnej
doby bude mať predmet zmluvy všetky vlastnosti uvedené v tejto zmluve.

7.2

Zhotoviteť zodpovedá zavady, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania objednávateťovi. Vady
vykonaných prác ztejmé lžprípreberaní musí objednávateí písomne vytknúť. Zavady, ktoré sa
prejavili po odovzdaníprác, zodpovedá zhotoviteť iba vtedy, ak boli spósobené porušenímjeho
povinností.

7.3

Zhotov iteí nezodpove dá za v ady, kto ré bo i spó sob ené p olůrtímpo dkladov prevza|ich o d
objednávateťa a zhotoviteť ani po vynaloženívšetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť, prípadne na ňu upozomil objednávateťa a ten na ich polůítítrval.

7.4

Zžmčnádoba je 24 mesiacov azačinaplynúťodo dňa odovzdania aprevzatiaptác.

7.5

Zhotoviteť sa zavázllje odstrániť prípadnévady predmetu zmluvy bez zbytočnéhoodkladu,
najneskór do 14 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateťa,
a vady odstrrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.
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7.6

Záruéná doba neplynie v ěase, kedy objednávatet nemohol dielo užívaťpre vady, zaktoré
zodpovedá zhotoviteť.

čt. vrrr.
Podmienky uskutočnenia prác

8.1

Zhotoviteť je povinný vyhotoviť dielo včas a riadne. Zhotoviteť sazavánlje uskutočniťpráce
vymedzené v bode 3.1 vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady aíLavlastné
nebezpeěenstvo. Zhotovitel'vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu č1. ilI. Tejto
zmluvy.

8.2

Zhotoviteť zodpovedá zabezpečnosťa ochranu zdraviavlastrrých pracovníkov, protipožiarne
opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzriknúťna majetku zhotoviteťa
a objednávateía.

8.3

Zhotoviteť zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočneníaprác. Zhotoviteť odstráni na
vlastné naklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

8.4

a)

Objednávateť sazavázuje:

b)

c)
d)

e)

poskytnúťzhotoviteťovi a ním povereným zamestnancom potrebnú súčinnosťna riadne
vykonávanie diela
platiť zhotovitel'ovi dohodnutú ceíi)zaposkytnutie služby v uvedenej lehote splatnosti
zabezpeěíť súčinnosťsvojich zamestnancov pri poskytovaní potrebných informácií
zhotoviteťovi, ktoré sú pre splnenie predmetu tejto zmluvy nevyhnutné.
zabezpečiť na vlastné náklady vysokozdvižnú plošinu počas montáňe kamerového systému
dať ztiadiť nemeraný prívod napájana 230V na stípe č. 97 alebo č. 98 ( križovatka pred
školou)

ó. rx.

Zmluvné pokuty a sankcie

9.1

Ak zhotovitet bezzavineniaobjednávateťa nesplní predmet zmluvy uvedený v bode

3.1

v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05Yo z dohodnutej ceny za každý deň
omeškania.

9.2

Zaplatenim zmluvnej pokuty a urokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Ct. x.
Spolupráca zhotovitel'a s objednávatel'om

10.1 Za spolupósobenie

objednávateťa sa označuje odovzdanie aptevzatie diela a zaplatenie ceny za

dielo.

l0.2

Po vykonanírealizácie diela vyzve zhotoviteť objednávateťa k odovzdaniu aprevzatiu diela v
mieste uskutočnenia prác.

10.3

Dielo bude zhotoviteťom odovzdané a objednávateťom prevzaté aj v prípade, ak budú pri
preberacom konaní zistené vady anedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými, nebránia

PlYnulej a bezPeČnej Prevádzke (užívaniu).Tieto zjavné ,ady a nedorobky musia
byt, uvedené
vpreberacom protokole oodovzdaní aprevzatí dióh sostanovením
termínu ich odstránenia.
O odstránení týchto
na diele spíšedodávateť sobjednávaterom zapisnicu. objednávatel, je
7áv7d
Povinný reklamovat' .zjavné vady, zistené pri preberacom konaní, v protokole o odovzdaní
aPrevzatí diela. V oPačnom prípade právo ,o ,Ódpór"dnosti
zatieto ruáy ,Áiua.

čl xr.

Spoločnéa záv erečnéustanovenia

11,1 ZávInkový vďahzmluvných

strán vzniknutý nazáHade tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami
o vzťah subjektov, ktorý spadá automaticky podvďahy
ict:
uvedené v ustanovení § 261 ods. 2 obchodného
zakonníka.

Obchodného zákowtíka, nakoťko

IL2

Zmluvu je moŽné menit'alebo dopíňaťlen formou písomných
a očíslovanýchdodatk oy za
Podmienok ustarrovených v § 18 záú<ona č. 343l20li Z. z. overejnom obstarávan í a o zmene
a
doplnení niektorych zákonov v zneníneskoršíchpredpisov.

11,3 ZmluvajevYhotovenávdvochexemplároch,zktoýchpopodpísaníobdržíobjednávateťjedno
vyhotovenie a zhotovitef jedno vyhotóvenie.

11,4 Zhotoviteť vYhlasuje, Že súhlasís podmienkami určenými
objednávateťom v tejto zmluve.

IL5

Zmluva nadobúda Platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými
stranami a účinnosťdňom
nasledovným Po zverejnení na internétovej stránke verejného
obstarávateťa.

11.6 Neoddelitel'nou súčasťoutejto zmluvy je:
o Príloha č. 1 - Ocenený výkarvýmer dodávok aprérc

IL7 Zmluvné stravY sa

zavázujÚ, riešiť pdpadné spory vyplfvajúc e z tejto
zmluvy obligátne formou
zmieru Prostredníctvom, Štatutárnych zastupcov átuvnyctr
strán. V pňpade,že sa spor nevyrieši
zmierom, je oPrávnená hociktorá zo zmluiných stran požiadať
o roziroánutie sporu príslušnýsúd
v SR podťa ustanovení civilného sporového poriadku.
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1,8 Zmluvné stranY vYhlasujú, že sú spósobilé na právne
úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú
dostatoČne urČitéa zrozumitel'né, zmluvná volhosť
nie je obmedzená , ďalej že táúo zmluva
vYjadruje ich slobodnú avážnu vóťu, nebola podpísaná
vtiesni ani za nápadne nevýhodných
Podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potwdzujú svojimi uturt ro*Ény.ipodpismi.

V Marcelovej, dňa: 27.0t.2017
Za objednávatel'a:

za zhotoviteťa

:

_

C_,
."

/

...,-Ervin Varga

Ing. štefan škuta

starosta obóe

konateť s.r.o.

l
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TOVAR:

mj

počet: iedn.cena:

cena spolu:

Pevná kamera 4Mpx,LAN,D/N, lR,3,6mm

ks

7

199,00

1393,00

HDD 4 TB SATA.2417 serverWD PURX

ks

2

175.00

350,00

Switch 8xPoE,2xSFP,tokken fiber,100/1000,

ks

5

170,00

850,00

Switch 4xSFP,tokken fiber"l6x100/1000,

ks

4

160,00

640,00

Rozvádzač pre kamery na stípe,komplet,lP66

ks

4

94,00

376,00

Kábel OptickÝ 9/120 SM.Flex

m

790

0,70

553,00

m

250

0,70

175,00

Kábel UTP signálový dvoipláštovÝ vonkaiší

m

22o

0,90

198,00

kotviaci materiál pre optický kábel

ks

42

15,00

630,00

Kotviaci materiál pre napájací a siqnálny kábel

ks

20

12,00

240,0o

Montážny materiál na ukončenie optiky v rozvádzaěoch

ks

10

15,00

150,00

Montážny materiál pre kamerouý systém rózny

ks

5

80,00

400,00

konzolv Dre kamerové miesta ocelovozinkové

ks

7

50,00

350,00

zváranie optikv,ukončenie v bode napoienia

ks

10

20,00

200,00

10

5,00

50,00

lnštalácia optického kábla na závesné bodv

m

790

1,00

790,00

lnštalácia závesných prvkov pre opt.UTP a nap., kábel

ks

17o

4,00

680,00

lnštalácia napáiacieho a siqnálového kábla

m

470

0,60

282,o0

lnštalácia konzol, rozvádzačov

ks

10

kábel napáiací

cyky

Meranie optického kábla. zvarov

lnštalaěný mat. róznv

lnštalácia a kompletáž rozvádzača kamier, príslušenstva

1

ks

40,00

400,00

250,00

250,00

4

80,00

320,00

lnštalácia kamier,príslušenstva, konfiourácia

1

550,00

550,00

lnštalácia LAN, príslušenstva, konfig.,

1

800,00

800,00

Finalizácia svstému, skúška,zaškolenie obsluhv

1

200,00

200,00

Gena bez DPH 20%
DPH20o/o

Cena spolu s DPH 20%

10827,00
2165,40
12992,40

