ZMLUVA

O DIELO č. 9/2019

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Objednávateľ:

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava,
Hlavná 17, Trnava,
v zastúpení riaditeľom Ing. Martinom Turčanom,
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
00598135
DIČ:
2021190963,
IČ DPH:
SK2021190963
č. tel.: 033/3236434, e-mail: katarina.kapustova@skasz.trnava.sk

1.2 Zhotoviteľ:
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o.
Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava
v zastúpení riaditeľom Ing. Tomášom Horváthom,
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
36703176,
DIČ:
2022274991,
DIČ DPH:
SK2022274991,
Číslo licencie :
PT 002102
č. tel.: 033/5567192, e-mail: riaditeľ@zosbezpecnost.sk
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19260/T

II.
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY
2.1 Zhotoviteľ je podnikateľom v oblasti technických služieb podľa § 7 ods. 1 zákona
č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v rozsahu:
projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo
poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby
v chránenom mieste alebo v ich okolí.
2.2 Podkladom na uzavretie zmluvy je cenová ponuka dodávateľa, ktorá zahŕňa najmä:
cenovú ponuku komponentov, cenu montáže, dopravu, nastavenie a zaškolenie
obsluhy.

III.
PREDMET ZMLUVY
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve a v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie cenovej ponuky
zo dňa 19.8.2019 a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
3.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu
podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
3.3 Predmetom zmluvy je zhotovenie štruktúrovanej kabeláže a kamerového systému
v objekte Mestskej veže, Štefánikova 11, Trnava.

3.4 Dielo bude zhotovené v rozsahu projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia Mestskej
veže – Kamerový systém“ , Ing. Vladimír Ľachký, 05/2019 a cenovej ponuky, ktorá
tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy.
3.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela,
že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky realizácie diela a že disponuje
takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

IV.
CENA DIELA
4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok v
zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva
zákon
o cenách,
vo
výške
13.902,74
eur
s DPH,
slovom:
trinásťtisícdeväťstodva eur a sedemdesiatštyri centov vrátane DPH, v členení:
Cena celkom bez DPH
11.585,62 EUR
DPH 20%
2.317,12 EUR
____________________________________________________________
Cena diela celkom s DPH
13.902,74 EUR
4.2 Špecifikácia ceny je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy – Cenová ponuka
4.3 Cena diela dohodnutá zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce
a dodávky, ktoré budú potrebné pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela
a jeho odovzdaniu do užívania, vrátane zaškolenia obsluhy.

V.
ČAS PLNENIA
5.1 V zmysle podmienok uvedených vo výzve na predloženie cenovej ponuky termín
ukončenia prvej etapy je najneskôr do 25.9.2019.
5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy
v dohodnutom termíne najneskôr do 30.11.2019.
5.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom
na predĺženie termínu podľa bodu 5.1 a 5.2.
5.4 Dodržanie termínov podľa bodu 5.1 a 5.2 je podmienené riadnym a včasným
spolupôsobením objednávateľa, v prípade, že došlo z viny objednávateľa k prerušeniu
vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola
realizácia diela prerušená.

VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1 Úhrada ceny diela bude realizovaná na základe čiastkových faktúr a konečnej faktúry.
Právo vystaviť čiastkovú faktúru vznikne zhotoviteľovi po odsúhlasení súpisu
realizovaných dodávok a prác podľa cenovej ponuky – príloha č. 1 - raz za kalendárny
mesiac.
6.2 Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť konečnú faktúru dňom podpísania protokolu
o odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov. Pri konečnej fakturácii budú
z celkovej ceny diela odpočítané skôr zaplatené sumy z titulu čiastkových faktúr.
6.3 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Objednávateľ uhradí
iba skutočne zrealizované práce a dodávky.
6.4 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa všeobecne
platných predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového
dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto

2

prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť
dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA
7.1 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa
7.1.1 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi v súvislosti s vyhotovením diela poskytnúť
súčinnosť a to najmä sprístupnením objektu a prípojných miest elektrickej energie.
7.1.2 Objednávateľ môže nakladať s dielom až po odovzdaní a prevzatí diela, pričom je
povinný postupovať podľa pokynov a návodov, ktoré predloží zhotoviteľ.
7.2 Povinnosti a spolupôsobenie zhotoviteľa
7.2.1 Zhotoviteľ je povinný všetky zmeny a technické riešenia nad rozsah schválený
rozhodnutím KPÚ Trnava č. KPUTT-2019/18124-4/61946/KAZ zo dňa 1.8.2019
vopred písomne oznámiť objednávateľovi a s realizáciou začať až po schválení
pracovníkom KPÚ Trnava vykonávajúcim dohľad.
7.2.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela dané mu objednávateľom
počas zhotovovania diela.
7.2.3 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo
vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie
diela.
7.2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša
nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela
objednávateľovi.
7.2.5 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých
osôb v priestore staveniska a v ochrannej zóne staveniska na verejnom
priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb
v okolí staveniska na verejnom priestranstve.
7.2.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v súlade so všetkými normami STN
a predpismi, ktoré sa týkajú predmetného diela.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
8.1

Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela
objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh
pripraví zhotoviteľ.
8.2 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi doklady:
- osvedčenia o akosti použitých materiálov – certifikáty, vyhlásenia o zhode,
- preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce,
- manuál k ovládaniu kamerového systému.
8.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od
zvyškov materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať.
8.4 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše
so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia.
Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo bezodkladne po odstránení zistených vád.

IX.
SANKCIE
9.1 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny
diela za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín plnenia dohodnutý v čl.
V. tejto zmluvy.
9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na
poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
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X.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU
10.1 Dielo má vady, ak:
a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) sú vady v dokladoch podľa bodu 8.2 čl. 8 tejto zmluvy,
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka, alebo je dielo zaťažené
inými právami tretích osôb.
10.2 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 24 mesiacov.
Objednávateľ sa zaväzuje po uplynutí záručnej doby prerokovať so zhotoviteľom
podpísanie servisnej zmluvy k vykonávaniu údržby, revízií a opráv dodaného diela
v súlade s platnými slovenskými technickými normami.
10.3 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom
a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré
zodpovedá zhotoviteľ.
10.4 Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby
spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu
v čase svojej životnosti.
10.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej
zistení telefonicky a následne písomne elektronickou poštou.
10.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela do 24 hodín od prijatia
reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase.

XI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravenými touto zmluvou sa vzťahujú
príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy
platné v Slovenskej republike.
11.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov
dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
11.3 Zmluva je zhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží zhotoviteľ a dva
rovnopisy objednávateľ.
11.4 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú: Príloha č. 1: Cenová ponuka
11.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
11.6 Zmluva bola zverejnená dňa.....11.9.2019.......na webovom sídle objednávateľa.

V Trnave, dňa 10.9.2019

V Trnave, dňa ................

................................................
za objednávateľa
Ing. Martin Turčan
riaditeľ

...........................................
za zhotoviteľa
Ing. Tomáš Horváth
konateľ
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