
ZMLUVA O DIELO

l.
Zmluvné strany

1. Objednávatel':
so sídlom:

zastúpený:
ICO:

Bankové spojenie:

Mesto Zlaté Moravce
1. mája 2, Zlaté Moravce
Ing. Peter Lednár, CSc, primátor
00308676
33422162/0200

2. Dodávatel': PAKE, s.r.o.
so sidiom: Župná 54, 953 01 Zlaté Moravce
zastúpený: Vladimír Keseg
ICO: 341 28 433

Bankové spojenie: 262 676 46 42/1100
Cislo licencie /473/2005Z.z./ : PT 001293

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

II.
Úvodné ustanovenia

1. Dodávatel je prevádzkovatelom technickej služby podla § 7 ods. 1 zákona C. 473/2005 Z.z. o
poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpecnosti.

2. Objednávatel' požaduje poskytnutie služieb v súlade s licenciou dodávatel'a podla zákona C.
473/2005 Z.z.

III.

Predmet zmluvy

1. Predmet die/a:
Dodávatel' sa za podmienok stanovených v tejto zmluve zaväzuje vykonat pre objednávatela
dielo: Rekonštrukcia a rozšírenie kamerového systému MsP Zlaté Moravce v rozsahu podl'a
Prílohy C. 1 k tejto zmluve. Dielo bude realizované a sprevádzkované podla bodu 3. ods. a)
tohto clánku.

2. Špecifikácie die/a:
a) Rozsah práce vychádza z osobného jednania medzi objednávatel'om a dodávatelom,

pricom je stanovený podla ponuky dodávatela c.19082013/1, ktorá tvorí Prílohu C. 1
k tejto zmluve

b) Práce budú vykonané podl'a pracovného postupu a casového harmonogramu tak, aby
odovzdanie diela bolo najneskôr do doby uvedenej v clánku IV. tejto zmluvy, ak nedôjde
z vážnych dôvodov k nepredpokladaným udalostiam, nezávislým od zmluvných strán,
ktoré budú mat za následok neplnenie povinnosti podl'a tejto zmluvy riadne a vcas.

3. Výmera dodávky materiá/u:
a) Dodávku kompletného materiálu a zariadení vrátane montážnych prác zabezpecí

dodávatel.

IV.
Doba plnenia

Dodávatel vykoná dielo do 30.11.2013.
Nevykonanie diela v uvedenej lehote z objektívnych vonkajších prícin (tzv. vyššej moci) nebude
pokladané za porušenie tejto zmluvy.



V.

Cena diela

1. V súlade so zákonom C. 18/1996 Z.z. o cenách sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej cene za
zhotovené dielo špecifikované v clánku III. tejto zmluvy a to vo výške:
Cena za zhotovenie: 7964,00 €
Cena celkom s DPH 9556,80 €.
2. Ceny sú stanovené podla aktuálneho cenníka a ponuky dodávatela PAKE, s.r.o., Župná 57, Zlaté
Moravce, ktorá tvorí Prílohu C. 1 k tejto zmluve. Cena diela je dohodnutá ako cena pevná s ohladom
na rozsah, štandard a riešenie Diela podla prílohy C. 1 tejto zmluvy. V cene diela sú zahrnuté všetky
náklady na vykonanie Diela a jeho dodanie Objednávatel'ovi.

VI.

Platobné podmienky

Objednávatel sa zaväzuje, že uhradí dodávatelovi po prevzatí diela faktúru do 14 dní od jej dorucenia
objednávatelovi, za podmienky, že faktúra dorucená objednávatel'ovi bude obsahovat všetky
náležitosti danového dokladu. Dielo bude fakturované po jeho dokoncení a odovzdaní do trvalej
prevádzky.

VII.

Vlastnícke právo na zhotovenú vec

Vlastnícke právo na zhotovenú vec prechádza na objednávatel'a okamihom odovzdania (podpisom
odovzdávacieho protokolu) a plnej úhrady fakturovanej ciastky.

VIII.

Podmienky vykonania diela

a) Bezpecnost práce a požiarna ochrana sa riadi platnými bezpecnostnými predpismi
a ustanoveniami tejto zmluvy.
b) Objednávatel zoznámi technikov vykonávajúcich inštaláciu diela s bezpecnostnými zásadami
v objekte.
c) Objednávatel' zabezpecí pre úcely skladovania jednu uzamykatel'nú miestnost na skladovanie
materiálu a náradia inštalacnej skupiny dodávatela.

IX.

Povinnosti zmluvných strán

a) Dodávatel je povinný vykonat dielo v dohodnutom case a kvalite.
b) Dodávatel' odovzdá dielo po dokoncení, a to písomne objednávatelovi.
c) Dodávatel vykoná preškolenie uživatel'a a správcu systému.
d) Dodávatel bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou a zaväzuje sa dodržiavat všeobecné právne predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy.

X.

Iné ustanovenia

1. Nesplnenie ustanovení o záväzkoch objednávatel'a zakladá dodávatelovi právo na okamžité
odstúpenie od tejto zmluvy. Nedodanie diela dodávatel'om riadne a vcas podl'a tejto zmluvy zakladá
objednávatelovi právo na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na
zaplatenie faktúry za dovtedy vykonané práce.
2. Objednávatel' má právo pri omeškaní dodávatel'a s plnením predmetu zmluvy z výnimkou
poveternostných vplyvov, uplatnit si voci dodávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za
každý den omeškania.



3. Dodávatel má právo pri omeškaní objednávatela s úhradou faktúry o viac ako 15 dní od lehoty
splatnosti, uplatnit si voci objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, za každý
den omeškania.

Xl.
Zá ruka

Dodávatel rucí za kvalitu ním vykonaných prác (diela) podla tejto zmluvy pocas 24 mesiacov od
dátumu odovzdania objednávatelovi za podmienok uvedených v odovzdávacom protokole. Ako
zárucný list slúžia všetky faktúry a odovzdávací protokol. Reklamácia porúch zariadení musí byt
ohlásená dodávatel'ovi podl'a odovzdávacieho protokolu. Dodávatel sa zaväzuje odstránit oprávnené
reklamované poruchy v co naj kratšej lehote na základe podmienok stanovených v odovzdávacom
protokole.

XII.
Záverecné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, pricom objednávatel' obdrží dva a dodávatel' obdrží
jeden exemplár.
2. Všetky dodatky k tejto zmluve budú vykonané len v písomnej forme, oznacené poradovými císlami
a podpísané osobami oprávnenými jednat vo veciach tejto zmluvy.
3. Otázky v tejto zmluve neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom.
4. Zmluvné strany túto zmluvu uzatvorili v súlade so zákonom C. 473/2005 Z.z ..
5. Zmluvné strany si zmluvu precítali, súhlasia s celým jej obsahom a na dôkaz toho pripájajú svoje
podpisy.
6. Zmluva nadobúda úcinnost dnom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke objednávatel'a.

V Zlatých Moravciach, dna 25.9.2013
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