Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
1.ZMLUVNÉ STRANY
1.1.

Objednávateľ:

Obec Raslavice
Hlavná 154
086 41 Raslavice
zastúpený vo veciach starostom Ing,. Antonom Lamanecom
IČO: 00 322 521
DIČ: 2020624606
IČ DPH: SK2020624606
Bankové spojenie: VÚB banka a.s.
1921522/0200
Tel.: +42154 479 22 22
Fax: +42154 479 22 22
E-mail: obec@raslavice.sk

1.2.

Zhotoviteľ:

RIMI - Security Bardejov, s.r.o.
Duklianska 14
085 01 Bardejov
zastúpený konateľom spoločnosti Ing. Jánom Duboveckým
IČO: 31 731 643
DIČ: 2020510118
IČ DPH: SK2020510118
Bankové spojenie: ČSOB banka a.s.
4007876871/7500
Tel.: +421 692 006644
E-mail: rimibj@rimibj.sk
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 3207/P,
deň vzniku: 01.08.1996
2.VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1.
2.2.

Miesto stavby: Obecný úrad Raslavice, Obec Raslavice
Termín stavby:
2.2.1.
Začatie:
máj 2014
2.2.2.
Ukončenie: december 2014
3.PREDMET PLNENIA

3.1. Predmetom tejto zmluvy je:
Dodávka a montáž kamerového systému. Jej špecifikácia je zrejmá z Prílohy č.1: Cenová ponuka kamerového systému,
ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
4.ČAS PLNENIA
4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá a prevedie predmet dojednaný v článku 3.1. tejto zmluvy podľa termínu stavby
uvedeného v článku 2.2.
4.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
5.CENA
5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. o
cenách v znení neskorších predpisov a činí čiastku:
za dodávku a montáž kamerového systému: 15.723,27 € (slovom pätnásťtisícsedemstodvadsaťtri eúr a 27 centov) bez
DPH, čo činí po pripočítaní 20 % DPH 18.867,92 €.
6.FAKTURAČNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady dohodnutej ceny podľa článku 5. tejto zmluvy platbou proti dokumentu.
Dokumentom pre tento prípad je zálohová faktúra a faktúra zhotoviteľa.
6.2. Pred započatím prác zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi zálohu vo výške 75 % z celkovej ceny, čo činí po zaokrúhlení cca
14.150,25 € na základe vystavenej zálohovej faktúry a po ukončení diela na základe vystavenej faktúry objednávateľ
zaplatí zhotoviteľovi doplatok vo výške 4.717,67 €. Splatnosť faktúry je 14 dní.
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6.3. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť voči objednávateľovi v prípade omeškania úhrady faktúr úrok z omeškania v zmysle
platných predpisov (§ 369 v náväznosti na § 502 Ob.zák.)
7.POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
7.1. Objednávateľ zabezpečí účasť svojho pracovníka pri preberaní a uvádzaní zariadenia do prevádzky, ktorý ho
skontroluje a jeho kvalitu potvrdí v odovzdávajúcom protokole.
7.2. V prípade potreby objednávateľ umožní zhotoviteľovi po konzultácii s ním vykonávať práce priamo súvisiace s dodávkou
v mieste inštalácie na základe požiadavky aj v mimopracovnej dobe.
8.POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA
8.1. Zhotoviteľ včas oznámi objednávateľovi termín komplexného vyskúšania a prevzatia predmetu zmluvy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí zaškolenie určených pracovníkov objednávateľa na obsluhu zariadenia v termíne ukončenia
komplexného vyskúšania.
9.ZÁRUČNÁ DOBA A POZÁRUČNÝ SERVIS
9.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť záručný servis, doložiť certifikáty preukázania zhody, užívateľský a údržbový manuál.
9.2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.
9.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk
oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku 1. tejto zmluvy.
9.4. Po ukončení diela objednávateľ so zhotoviteľom uzavrie servisnú zmluvu, kde budú stanovené podmienky servisu a
periodických odborných prehliadok a skúšok CCTV.
10.USTANOVENIA O UTAJOVANÍ ÚDAJOV
10.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje utajovať údaje o:
10.1.1. bezpečnostnom zariadení, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
10.1.2. prevádzkových a priestorových pomeroch u objednávateľa, ktoré sa v súvislosti s realizáciou tejto zmluvy
dozvie.
10.2. Objednávateľ sa zaväzuje utajovať všetky údaje týkajúce sa technickej stránky realizovaného bezpečnostného zariadenia.
10.3. Povinnosti z bodov 10.1. a 10.2. tohto článku budú zmluvné strany dodržiavať bez časového obmedzenia.
10.4. Výnimku z povinnosti utajovať údaje v zmysle bodu 10.1. a 10.2. majú zmluvné strany len na základe požiadavky
orgánu činnom v trestnom konaní pri začatom trestnom stíhaní.
11.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11.1. Zmluva je uzatvorená prejavením súhlasu s celým jej obsahom oboma zmluvnými stranami. Súhlas je prejavený riadnym
potvrdením a podpísaním tejto zmluvy oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
11.2. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne
potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
11.3. Zmluva nadobúda účinnosť iba v prípade, ak objednávateľ získa finančné prostriedky z požadovanej dotácie Ministerstva
vnútra SR alebo z iných zdrojov.
11.4. V prípade nezískania požadovanej dotácie na realizáciu diela v zmluvne dojednanom rozsahu, objednávateľ si vyhradzuje
právo vykonania diela v jednotlivých etapách podľa výšky skutočne poskytnutej dotácie alebo jeho finančných možností.
Takýto prípad bude riešený písomným dodatkom k tejto Zmluve o dielo.
11.5. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č.1: Rozpočet kamerového systému
11.6. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie
pre zhotoviteľa.

V Bardejove dňa 17.04.2014

.......................................................
pečiatka a podpis objednávateľa
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......................................................
pečiatka a podpis zhotoviteľa

