ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl.zákona č. 513/91Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný
zákonník)
Článok l
Zmluvné strany
ZHOTOVITEĽ:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný:

OBJEDNÁVATEĽ:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:

BVM-alarm systém, s.r.o.
Žilinská cesta 27, 013 11 Lietavská Lúčka
Jánom Belanom a Michalom Belanom
47 017 601
2023714616
neplatca DPH
Prima banka Slovensko, a.s.
2321729002/5600
OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 58564/L

Obec Nededza
Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
PhDr. Peter Vajda, starosta
00321516
2020677582

Článok II
Predmet zmluvy
1. Dodávka a montáž kamerového systému Nededza.
2. Plnenie predmetu zmluvy o dielo pozostáva z:

demontáže, kontroly a čistenia 3 pôvodných
analógových kamier inštalovaných v obci a prekládky pôvodných kamier vrátane kabeláže,
inštalačného materiálu a príslušenstva

dodávky a montáže 4 nových vonkajších
kompaktných kamier vrátane kabeláže, resp. bezdrôtový prenos, inštalačný materiál,
príslušenstvo v minimálním štandarde - externé IP s IR prisvietením s dosahom 20 metrov,

záložný zdroj pre kamerový systém v prípade
výpadku prúdu

uvedenia kamerového systému do prevádzky inštalácia programu, oživenie a spustenie zariadenia

zaškolenie
obsluhy
kamerového
systému,
vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie dodaného informačného systému ochrany
osobných údajov v súlade s platnou legislatívou.
Špecifikácia jednotlivých zariadení s minimálnym štandardom:
1.
2.

Kamery - externé IP s IR prisvietením s dosahom 20 metrov, rozlíšenie 3 Mpx, detekcia
pohybu
Dátové centrum – Videorekordér sieťový PoE digitálny so zapojením minimálneho počtu 16 IP
a 8 analógových kamier a s možnosťou rozšírenia systému o ďalšie kamery, HDD 2TB, 22“
LCD monitor
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Článok lll
Podmienky vykonania diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu
podľa článku II. tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a je povinný
riadiť sa pokynmi objednávateľa.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zásad PO, BOZP a ochrany životného prostredia
v zmysle platných noriem.
Článok lV
Termín plnenia

1. Realizácia v mesiacoch Október 2013 – December 2013
2. Termín protokolárneho plnenia je najneskôr dňa 13.12.2013
3. Zhotoviteľ splní predmet zmluvy dňom podpísania preberacieho protokolu oprávnenými
zástupcami zmluvných strán.
Článok V
Cena

1. Cena za vykonanie diela je najnižšia cena stanovená ako výsledok prieskumu trhu na predmet
zákazky podľa Článku II. vo výške 5 998,00 Eur s DPH.

Článok VI
Platobné podmienky
1. Úhrada dohodnutej ceny sa uskutoční na základe faktúry, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť
po podpísaní preberacieho protokolu oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Prílohou
faktúry bude dodací list.
2. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Článok VlI
Miesto plnenia
Miestom plnenia je : Obec Nededza
Článok VllI
Spôsob odovzdania a prevzatia diela
1. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela po ukončení prác.
K prebraniu diela zhotoviteľ pripraví:
- PROTOKOL o odovzdaní
- PROTOKOL o zaškolení obsluhy kamerového systému
- vypracovanú BEZPEČNOSTNÚ DOKUMENTÁCIU dodaného informačného systému
ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislativou
2. Po uhradení faktúry vystaví zhotoviteľ REVÍZNU SPRÁVU
Článok IX
Záručné podmienky
1. Zhotoviteľ poskytuje záruku na dielo podľa tejto zmluvy po dobu 24 mesiacov od odovzdania
a prevzatia diela.
2. Na vyzvanie objednávateľa je zhotoviteľ povinný v priebehu záručnej doby odstrániť
vzniknuté závady a nedostatky v čase začatia do 48 hodín a ukončenia do 3 dní.
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Článok X
Sankcie a možnosť odstúpenia od zmluvy
1. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy, zaplatí objednávateľovi za každý deň
omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy uvedenej v čl. V.
2. Pri oneskorenej úhrade faktúry je zhotoviteľ oprávnený fakturovať objednávateľovi úrok
z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín
plnenia a predmet zmluvy nesplní ani v náhradnom termíne písomne dohodnutom
s objednávateľom.
Článok XI
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomnej dohody zmluvných
strán. Takáto písomná dohoda bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. Ak nie je v tejto zmluve stanovená inak, vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, jeden výtlačok obdrží objednávateľ a jeden výtlačok
zhotoviteľ.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Nededzi dňa 23.10.2013

––––––––––––––––––––––za objednávateľa

––––––––––––––––––––––––za zhotoviteľa
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