
Zmluva o dielo č. 09/2019
uzavretá podl'a §. 5'36 a nás\. zák. Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

l. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

1.2. Opráv. zástupca
1.3. Bankové spojenie
IA. IČO
1.5. IČ DPH
1.6. DIČ
l. 7. Zhotovitel'

1.8. Bankové spojenie

Stredná odborná škola polytechnická
Štefánikova 1550/20, 066 O I Humenné
Ing. Anton Bača - riaditel' školy
IBAN : SK81 818000000070 0051 7917
00893358

2021213931
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS
Kukorelliho 24, 066 O I Humenné
UniCredit Bank Slovakia a.s. -pobočka Humenné
IBAN: SK32 1II1 0000001057763003

1.9. IČO
1.10. IČ DPH

35459468
SK I020716422

II. Východiskové údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a.
2.2. Názov stavby SOŠ polytechnická
2.3. Miesto stavby Štefánikova 1550/20, Humenné

III. Predmet zmluvy

3.1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka a montáž kamerového systému CCTV.
Kamerový systém CCTV
1. GY -EYS - Hybridné záznarnové zariadenie Geovision - I ks
2. GY -POE0800 - 8-portový stolný 1011OO switch s podporou 8x PoE
3. HDD SATA 2 4TB - 1 ks
4. bultet kamera - 2MP kompaktná Day&Night, Low Lux, WDR Pro (130dB), IR-LED

kamera s držiakom, krytie IP-67 -2 ks
5. dome kamera - 2MP Super Low Lux, Day&Night antivandal Dome lP kamera s WDR

Pro - 8ks
6. Držiak na stenu - 5ks
7. PoE switch - switch 4x FE PoE + Ix FE, podpora PoE pre 4 porty, flow control,

4x PoE - 3ks
8. Inštalačný materiál: kombinovaný kábel RG 59+2x 1 rnrn.silový kábel 750-1000 Y/mm2

CYKY 2xl,5, BNC RG-59, napájací konektor pre kamery, žl'ab PYC,pomocný inšta\. mat.
9. Montáž a nastavenie - montáž kamier a zdroja kamier, mechanické nastavenie kamier,

montáž, pripojenie videoústredne, kontrola nastavenia a odskúšanie, uvedenie zariadenia
do prevádzky

3.2.Zhotovitel' sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

IV. Čas plnenia
4.1. Začiatok prác : J.~.:~:..~9.~.~ .

Ukončenie prác : ~.~.:.19.:.~.'?.~.~ .
4.2. Zhotovitel' sa zaväzuje zhotoviť dielo v dohodnutom čase.



V. Cena a platobné podmienky
5.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou

zmluvných strán v zmysle §. 2 zákona 18/96 Zb. o cenách aje doložená ponukou
zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddelitel'nú súčasť zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na cene :
19% DPH
Spolu

7.453,40 €
1490,68 €

8.944,08 €

5.2. Faktúraje splatná do 30 dní od doručenia. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry
je preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami.

VI. Zodpovednosť za vady, záruka

6.1. Firma poskytuje záruku 24 mesiacov pri dodržaní. Záručná doba začína plynúť dňom
odovzdania diela v rozsahu predmetu plnenia tejto zmluvy.

6.2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ
právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady v lehote uvedenej v bode
6.3.tejto zmluvy.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať záručné opravy do 7 dní a pozáručné opravy do 10 dní
od prevzatia oznámenia o vadách diela od objednávateľa.

6.4. Za vadu diela sa nepovažuje mechanické poškodenie (vandalizmus), ani neodborný zásah
do systému.

6.5. Zhotoviteľ po odstránení vady dielaje povinný oznámiť zodpovednému správcovi
ukončenie reklamačných prác.

6.6. V prípade, že v lehote uvedenej v bode 6.3. zhotoviteľ vady neodstráni, má objednávateľ
právo dojednať odstránenie vád s treťou osobou a vzniknuté náklady vyfakturovať

zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady objednávateľovi uhradiť v lehote do 21
dní od vystavenia a doručenia faktúry. V prípade nezaplatenia faktúry zhotovíteľom v lehote
splatnosti, má objednávateľ právo vymáhať predmetné náklady od zhotoviteľa súdnou
cestou. Pokiaľ sa objednávateľ nedohodne na odstránení vád s treťou osobou, má právo
domáhať sa odstránenia vád voči zhotoviteľovi súdnou cestou.

VII. Odovzdanie diela

7.1. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 pracovné dni vopred.
7.2. O odovzdaní diela bude spísaný preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v

okamihu jeho prevzatia objednávateľom. Preberací protokol bude podpísaný povereným
pracovníkom objednávateľa, zhotoviteľom a predsedom resp. zástupcom bytovej
samosprávy.

7.3. Vady diela, ktoré budú zrejmé pri odovzdaní, objednávateľ uvedie v zápise o prevzatí.
7.4. V prípade zistenia závažných vád pri odovzdaní diela objednávateľ má právo dielo

neprevziať a zhotoviteľ je povinný tieto vady odstrániť a dielo odovzdať najneskôr do 7 dní
od uskutočnenia prvotného preberacieho konania.



VIII. Ostatné dojednania

8.1. Zhotoviteľ oznámi začatie prác a zosúladí postup prác s objednávateľom najmenej 5
pracovných dní vopred.

8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie BOZP na odovzdaných pracoviskách, ktoré pre neho
vyplývajú z STN a vyhlášky č.206/95 Zb. o PO.

8.3. V prípade vzniku škody spôsobenej vykonávaním diela, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť
poškodenému vzniknutú škodu.

8.4. Prevádzková doba stav. prác: pondelok - piatok 7,30 - 18,00 hod.
Sobota 9,00 - 14,00 hod.

IX. Zmluvné pokuty

9.1. V prípade bezdôvodného prerušenia prác na predmete diela sa zaväzuje zhotoviteľ zaplatiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu za každý deň prerušenia prác vo výške 3% z ceny diela.

9.2. Pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu dokončenia diela sa zaväzuje zhotoviteľ
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň
omeškania.

9.3. V prípade nedodržania termínu začatia prác na diele, dohodnutého v predmete zmluvy a
meškania so začatím prác viac ako 7 dní od dohodnutého termínu, zaplatí zhotoviteľ
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela.

9.4. V prípade, ak dielo bude mať kolaudačné vady a zhotoviteľ ich neodstráni v dohodnutom
termíne, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 10% z ceny diela.

9.5. Pri bezdôvodnom nedodržaní ustanovenia bodu 5.2. tejto zmluvy objednávateľom, pokiaľ
sú splnené všetky povinnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa objednávateľ
je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za
každý deň omeškania.

9.6. V prípade, že zhotoviteľ použije na zhotovenie diela iný materiál/od iného výrobcu, inej
kvality a pod.! ako je uvedený v cenovej ponuke, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
zmluvy podľa bodu 5.1., uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100%
z ceny predmetu zmluvy.

9.7. Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od
toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno
vymáhať samostatne.

X. Odstúpenie od zmluvy

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov a za podmienok ustanovených
v§ 344 a nasledujúcich Obchodného zákonníka / z dôvodov podstatného porušenia
zmluvnej povinnosti!, pričom si strany vrátia náhradu za plnenia prijaté do odstúpenia.

10.2. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti sa považuje aj omeškanie so začatím prác viac
ako 7 dní od termínu dohodnutého v tejto zmluve z dôvodov, ktoré nevznikli na strane
objednávateľa.

10.3. Odstúpením od zmluvy nezaniká zmluvným stranám povinnosť zaplatiť zmluvné pokuty,
vyplývajúce im z tejto zmluvy.



Xl. Záverečné ustanovenia

11.1. Práva a povinnosti účastníkov sa riadia vzájomnou dohodou. Menit' alebo doplňať text
tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.2. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia
Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o dielo a ostatné všeobecné záväzné predpisy

platné v Slovenskej republike.
11.3. Táto zmluvaje platná odo dňa podpisu zmluvnými stranami aje vyhotovená v 4

exemplároch.

V Humennom dňa ~.:9.:.~?.~0: . V Humennom dňa ....~:.9.:..?!C?1.C!t.. ....

----------------------------


