Zmluva o dielo č. 03/SFM/2014
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
------------------------------------------------------------------------

I.

Zmluvné strany
Objednávateľ :

OBEC STRATENÁ
Stratená č. 46
049 71 Stratená

Zastúpený :

Mgr. Erika Oravcová, starostka obce

Bankové spojenie :
IČO :
DIČ :

VÚB banka a.s., pobočka Rožňava, č. ú.:28327582/0200
00328855
2020500548

/ďalej len „objednávateľ“/
2.

Zhotoviteľ :

FITTICH RATES s.r.o.
Šafárikova 20
048 01 Rožňava

Zastúpený :

Stanislav Bradáč, konateľ spoločnosti

Bankové spojenie :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Právna forma:
Registrácia:

Tatra banka a.s., pobočka Rožňava, č. ú.: 2620118113/1100
31692656
2020500966
SK2020500966
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Obchodný register Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka číslo 4873/V
PT 000308

Licencia číslo

/ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ďalej v zmluve ako „zmluvné strany“)/

II.
1.

2.

3.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zhotovenie zabezpečovacích systémov v rozsahu „Elektrická
zabezpečovacia signalizácia a kamerový systém PD pre realizáciu projektu Slovenský
raj – Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa“ v
špecifikácii systémov daných v prílohách tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“),
pre budovu Turistického informačného centra Dobšinská ľadová jaskyňa v priestoroch.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať prvky zabezpečovacích systémov uvedených v čl. II bode
1 zmluvy, vykonať ich montáž a uviesť do činnosti zabudované systémy vrátane ich
komplexného vyskúšania a zaškolenia objednávateľom určených zamestnancov.
Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú
cenu v zmysle podmienok tejto zmluvy.
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III.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Termíny a spôsob plnenia

Zhotoviteľ zrealizuje dielo do pätnásť (15) dní odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma
zmluvnými stranami.
V prípade omeškania zhotoviteľa má objednávateľ možnosť uplatniť si zmluvnú
pokutu vo výške 0,02% z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania po termíne
zmluvného ukončenia a uvedenia diela do prevádzky.
Zhotoviteľ nie je v omeškaní so zhotovením diela pokiaľ je objednávateľ v omeškaní
s úhradou zálohovej platby.
Ukončením diela je jeho protokolárne odovzdanie a prevzatie zmluvnými stranami.
Zhotoviteľ poskytuje na dielo dvojročnú (2) záručnú lehotu a zaväzuje sa na základe
osobitnej zmluvy vykonávať pozáručný servis na dielo minimálne po dobu desať (10)
rokov.
Záručná doba začne plynúť dňom nasledujúcim po dni protokolárneho odovzdania a
prevzatia diela.
Výkon servisného zásahu prevedie zhotoviteľ v lehote do 36 hodín od nahlásenia
poruchy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať predpísané skúšky činnosti a odborné prehliadky a
odborné skúšky diela zhotoveného podľa tejto zmluvy v zmysle príslušných predpisov a
požiadaviek objednávateľa. Túto činnosť bude zhotoviteľ vykonávať na základe
podmienok uzatvorenej Zmluvy o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise.

IV.
1.

2.

3.

Cena za dielo je v súlade so zákonnými ustanoveniami stanovená dohodou zmluvných
strán vo výške:
5.198,85 €
cena bez DPH
1.039,77 €
20% DPH
6.238,62 €
spolu vrátane DPH
V cene diela je zahrnutá dodávka a montáž zariadení, elektrická zabezpečovacia
signalizácia, kamerový systém a ďalšie komponenty podľa všetkých troch príloh tejto
zmluvy a v zmysle vyhlásenej zákazky „Elektrická zabezpečovacia signalizácia
a kamerový systém PD pre realizáciu projektu Slovenský raj - Klaster cestovného ruchu
NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa“, z ktorej táto zmluva vzišla v takom
rozsahu a zabezpečení tak, aby bolo dielo podľa tejto zmluvy schopné plynulej prevádzky
k plnej spokojnosti objednávateľa.
K zmene ceny môže dôjsť len v prípade zmeny štátom stanovených sadzieb (colné
sadzby, dovozná prirážka, DPH a pod.), ktoré sú súčasťou ceny v zmysle čl. IV. bod 1.
tejto zmluvy, ak zhotoviteľ preukáže, že uvedená zmena mala vplyv na zmenu ceny.
Cena za vykonanie diela pokrýva všetky zmluvné záväzky zmluvných strán. Práce, ktoré
zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchýlne od dojednaných zmluvných
podmienok, objednávateľ nie je povinný uhradiť.

V.
1.
2.
3.

4.

Cena

Povinnosti objednávateľa

Objednávateľ poveruje ako svojho zástupcu vo veci zhotovovania diela:
Ing. Ján Fabian.
Objednávateľ zabezpečí účasť svojho zástupcu zodpovedného za prevádzku
zabezpečovacích systémov v objekte pri odskúšaní funkčnosti diela a jeho odovzdávaní.
Objednávateľ zabezpečí v prípade požiadavky zhotoviteľa priestory na prechodné
uskladnenie jednotlivých častí dodávky počas montáže do ich skompletizovania a
oživenia.
Objednávateľ zabezpečí prístup do všetkých priestorov, v ktorých sa má zhotoviť dielo.
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5.

6.

8.

Objednávateľ umožní zhotoviteľovi vykonávať práce priamo súvisiace so zhotovením
diela na základe predchádzajúcej písomnej požiadavky zhotoviteľa aj mimo svojej
pracovnej doby.
Poruchy bude objednávateľ oznamovať faxom na číslo 058/7325251 alebo telefonicky
cez pracovnú dobu na číslo 058/7325251 a po pracovnej dobe, t.j. od 1530 do 0730 a v
čase pracovného voľna na telefónnych číslach: 0905 666 480, 0905 666 483, pričom z
textu alebo telefonického hovoru nesmie byť zrejmá konkrétna porucha - platí najmä
pre mobil.
Objednávateľ vytvorí také režimové opatrenia, ktoré neumožnia tretej osobe okrem
strany zhotoviteľa vykonať akýkoľvek zásah do zariadenia.

VI.
1.
2.
3.
4.

5.

Povinnosti zhotoviteľa

Zhotoviteľ sa po vzájomnej dohode s objednávateľom zaväzuje výkon prác časovo
prispôsobiť prevádzkovému režimu objednávateľa.
Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi na základe individuálneho vyskúšania
vykonaného za prítomnosti povereného zamestnanca objednávateľa.
Súčasťou dodávky všetkých zariadení sú užívateľské návody v slovenskom jazyku.
Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí , že
zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený
dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a
dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí ani v primeranej
lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému
porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje v priebehu realizácie diela previesť jeho úpravy podľa
požiadaviek objednávateľa na základe jeho písomnej požiadavky. Každá požiadavka,
resp. zmena musí byť zároveň písomne potvrdená a odsúhlasená objednávateľom.
Predmetné úpravy budú riešené písomne dodatkom k tejto zmluve.

VII. Fakturačné a platobné podmienky
1.
2.
3.

4.

Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady dohodnutej ceny podľa čl. IV zmluvy
platbou proti dokumentu (p/D). Dokumentom pre tento prípad je faktúra zhotoviteľa.
Právo fakturácie vzniká zhotoviteľovi dňom protokolárneho riadneho prevzatia diela
objednávateľom do trvalej prevádzky.
Faktúra za preukázateľne poskytnuté služby v zmysle článku VII. bodu 2 tejto zmluvy
musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a bude splatná do 30 dní odo dňa jej
vystavenia zhotoviteľom.
Zhotoviteľ je oprávnený si uplatniť úrok z omeškania úhrady faktúry podľa bodu 2 tohto
článku, a to vo výške 0,02% z fakturovanej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

VIII. Ustanovenia o utajovaní údajov
1.

2.
3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje utajovať údaje :
a)
o diele zhotovovanom podľa zmluvy,
b)
o prevádzkových a priestorových pomeroch objednávateľa,
c)
o ďalších skutočnostiach, ktoré sa v súvislosti s vyhotovením diela dozvie.
Objednávateľ sa zaväzuje utajovať všetky údaje týkajúce sa technickej stránky
realizovanej zabezpečovacej techniky.
Povinnosti vyplývajúce z čl. VIII bodov 1 a 2 zmluvy budú zmluvné strany dodržiavať
bez časového obmedzenia.
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IX.
1.

2.
3.

4.

5.

Vlastnícke právo k dielu a zodpovednosť za škodu

Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa potvrdením odovzdávajúceho
protokolu oboma zmluvnými stranami a úhradou zmluvnej ceny diela. Týmto
okamihom prechádza na objednávateľa i nebezpečenstvo škody.
Zmluvné strany zodpovedajú za neplnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a
nahradia druhej strane škodu, ktorá jej tým vznikne.
V prípade neoprávneného alebo hrubého zásahu zavineného objednávateľom do diela
zhotoveného podľa tejto zmluvy záručné podmienky zanikajú na tú jeho časť, ktorá bola
týmto zásahom poškodená.
Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v plnom
rozsahu podľa ustanovení z. č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a za dodržiavanie iných platných zákonov SR.
Prípadné škody spôsobené v priestoroch objednávateľa porušením týchto predpisov
znáša v celom rozsahu zhotoviteľ ako aj prípadnú škodu spôsobenú objednávateľovi.
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri svojej činnosti zabezpečiť poriadok v priestoroch
objednávateľa a neumožniť vstup nepovolaných osôb do týchto priestorov, nakoľko
v opačnom prípade zodpovedá za prípadné vzniknuté škody spôsobené týmito osobami
v plnom rozsahu.
X.

Záverečné ustanovenia

1.

Zmeny zmluvných záväzkov sa budú uskutočňovať písomne formou dodatkov k tejto zmluve,
ktoré budú podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán.

2.

Zhotoviteľ rovnako ako objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy len v súlade
s platnými právnymi predpismi.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to po dobu splnenia predmetu zmluvy . Táto
zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami, účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa

3.

v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
O tejto skutočnosti je objednávateľ povinný bezodkladne písomne informovať zhotoviteľa.

4.
5.
6.

7.

8.

Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obdržia
po dva (2) rovnopisy.
Ostatné vzťahy zmluvných strán sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ďalšími platnými právnymi predpismi.
Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy
splnený v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez
omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu
splneniu predmetu zmluvy.
Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva
a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto
povinnosti jednou zo zmluvných strán bude táto zmluva neplatná a zároveň druhá
zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku
dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej
strane.
V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane
akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú
v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane,
ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok
vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom
po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku odoslala. Zmluvné strany prehlasujú,
že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne
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nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme
a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
XI.
1.

Zoznam príloh

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1. Celková rekapitulácia
Príloha č. 2. Konfigurácia a rozpočet elektrickej zabezpečovacej signalizácie
Príloha č. 3. Konfigurácia a rozpočet monitorovacieho kamerového systému.
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

..................................................
odtlačok pečiatky

...........................................
odtlačok pečiatky
Stanislav Bradáč, konateľ spoločnosti

Stratená, dňa ......................

Rožňava, dňa ....................

Táto zmluva sa uzatvára v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Z.z. v znení jeho zmien
a dodatkov, v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti
v znení zmien a dodatkov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 634/2005, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o súkromnej bezpečnosti.
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