
ZMLUVA O DlELO
podľa 5536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami

Zmluvné strany

QbjednávateI
Obec Kluknava
So sídlom: Kluknava 177
Zastúpený: Ing. Štefan Kováč, starosta obce
iČo: 00329274
DIČ: 2021331477
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, as.
Číslo účtu: 3411984001/5600

IRAN: SKOb 5600 0000 0034 1198 4001
(ďalej len objednávatefl

Dodávatel‘:
Jozef Harmata
Bernolákova 13/1049 05201 Spišská Nová Ves
ičo: 11951095
DIČ: 1020686392
Bankové spojenie : Slovenská sporitetňa
Číslo účtu: 0523025653/0900
(dalej len zhotoviteO

II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy o dlelo je zákazka „Rozširenie kamerového systému v obci Kluknava“ - Rozširenie

kamerového systému o 9 kamery —4 kamery: otočná exteriérová, DayiNiht s mechanickým IR filtrom, dosvit 100

rn, hohzontálne natáčanie 3600, 5 kamery: pevná exteriérová, DayiNiht $ mechanickým IR filtrom, dosvit 50 rn,

s prislušenstvom, trasa optických káblov po stlpoch, práca, montáž, materiál,

v rozsahu podía cenovej ponuky dodávatera zo dňa 1.8.2019, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.
Dodávateí potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom predmetu zmluvy, s technickými podkladmi poskytnutými
do výberového konania a s ďalšími podkiadmi podľa tejto zmluvy.

III.
Doba plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa prílohy k Zmluve o dlelo a vykonať dodávku a montáž

tak, aby vyhovovala príslušným normám a predpisom.

2. Termín začiatku plnenia: 15.08.2019,

Termín ukončenia pinenia: 15.11.2019.

3. Presný termín začiatku plnenia oznámi zhotoviterobjednávateíovi najneskór 3 pracovné dni vopred.

4. Pri prevzatí predmetu v zmysle zrnluvy podpíšu zmluvné strany prostredníctvom svojich splnomocnených

zástupcov preberacie protokoly, ktorých kápie budú prílohou faktúr - daňových dokladov.



IV.
Cena dlela

1. Obe strany sa dohodli na zmluvnej cene dlela a to: 24 780,00 € s DPH. Slovom: šesťtisíctristodvadsafštyri
eur.

2. Cena obsahuje všetky náklady spojené s realizáciou dlela, hlavne náklady na materiály, pracovné sily, dopravu,
riadenie, administráciu, réžiu zhotoviteľa, všetky náklady na kompletizáciu dodávky, riadne dokončenie dlela.

3. Cenu dlela uhradí objednávateľ bezhotovostne na účet zhotoviteľa, uvedené v častil. tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľje oprávnený nárokovať zaplatenie ceny diela a fakturovať ju takto:

Úhrada faktúry v celkovej čiastke je do 14 dní po doručení faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ po odevzdaní dlela.
Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu.

V.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. ZhotoviteTje povinný:

a) Dodať predmet zmluvy objednávateľovi v požadovanom rozsahu v dohodnutom termíne,
v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite a taktiež príslušné doklady, ktoré sa viažu
k odevzdanému dielu, potrebné na jeho užívanie.

2. Objednávateľje povinný;

a) Prevziať predmet zmluvy.

b) Riadne a včas zaplatíť dohodnutú cenu na základe J faktúry resp. daňového dokladu.

Vl.

Sankcie

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné sankcie:

a) Za omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu kúpy vo výške 0,05% z hodnoty nedodanej časti
predmetu zmluvy za každý deň z omeškania. Zaplatením zmluvnej sankcie nezaniká nárok objednávateľa

pre pripadnú náhradu škody.

b) Za omeškanie objednávateľa so zaplatením ceny diela úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej
ceny za každý deň omeškania.

VII.

Prechod vlastnictva a nebezpečenstvo škody za ved

1. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy až úplným zaplatením dohodnutej ceny diela.

2. Nebezpečenstvo škody na veci, napríklad poškodenie, odcudzenie a podobne prechádza na objednávateťa

momentem jeho protokolárneho prevzatia.

VII I.

Zodpovednosťza vady a záruka

1. Zhotoviteľ poskytuje záruku na dlelo v trvaní 24 mesiacov.

2. Zhotovíteť sa zaväzuje po nahlásení vady alebo poruchy diela dostaviť sa v lehote do 3 dní od nahlásenia

k objednávateľovi a spísať reklamačný list, v ktorom sa uvedie druh závady a termín odstránenia závady, ktorý



je pre zhotoviteľa záväzný. Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie vady a poruchy v zéruke a odstrániť
je najneskór do 10 dní.

Ix.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi
ustanoveniami Obchodného zákonnika.

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať len formou písomných dodatkov, obojstranne odsúhlasených oboma
zmluvnými stranami

3. Zmluvu je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.
4. Zmluva nadobúda platnosťdňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom

po dni jej zverejnenie na webovom sídle objednávateľa.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje
podpisy.

6. Zmluvné strany výslovne súhlasia 50 zverejnením zmluvy vjej plnom rozsahu v zmysle 5a Zákona č.
211/20001.z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov na webovej
stránke Obce Kluknava.

V Kluknave dňa 12.08.2019

.4.Ä- — _=

zhotoviter objednávateY
Jozef Harmata Štefan Kováč
Konateť starosta obce



Príloha Č. 1 — Cenová ponuka

Rozšírenie kamerového systému obce Kluknava

Dodávka tovaru a prác Počet Celková cena bez
dph

Licencia rozšírenia kam. systému 1 780,00

Konektor Jack 2,1 8 3 15,00

HDD 2 tera - 2000 GB, rozšírenie pamäte 2 290,00

existujúceho zariadenia

POE prevodníky pasívne 18 157,00

Box zariadenia ‚ KOV vetraný so zámkom 9 470,00

káble HDD, a DVR k funkčnosti celého systému 1 38,00

Inštalácia, konfigurécia IP zariadení 1 233,00

Práca montáž do existujúceho Racku, umiestnenie 1 75,00

nových zariadení

4 Mpx PTZ kamera 59430U-HNI IP 4 4720,00

otočná exteriérová, Day/Night s mechanickým IR

filtrom, Smart IR LED dosvit 100 rn, 2592 x 1520 Px

@ 25 fps, motor zoom 30X optický zoom, uhol

zéberu 60°—2,40°, horizontálne natáčanie 360°

IP Kamera pevná 3,00 Mpx IP exteriérová, 5 1650,00

Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED

dosvit 50 rn, 1/3“ Color CMOS, rozlíšenie 2592 x

1520, citlivosťO,05 Ix / F1.6, B/W 0,005 Ix / F1.6,

motor zoom objektív

Káble prepájacie RJ45 1 50,00

Trafo napájania 12V ‚ 3A 9 300,00

Držiak kamery na stenu L. 9 270,00

Box optického média konventoru 9 275,00

Optický prevodník prijímač TX-RX sada 9 1395,00

Switch manažovateľný 1GB /Sport POE 9 755,00

Úchyt pásky šrubovacie, kovové 1 70,00

Pigtail optický 1,Sm SC /APC 18 106,00

@iERVICE



Príloha Č. 1 — Cenová ponuka

Optické zvary 75 690,00
El. kábel napájania CYKY-Z. 370m 650,00
Istič napájania GAB6/1 9 119,00
Skrinka ističová 6. modul 9 L 160,00
Box, úchyt optickej spojky, na stĺp 6 290,00
El. koncovka samec ‚samica 10 24,00
prka, montáž kamery 9 800,00
Drobný materiál podružný 1 100,00
Optický kábel DROP 8.vlakno SM AKSH .9/125 1800 fl 2700,00

Montáž opt. kábla závesného drop 1800 fl 2000,00
Kotva na zaves opt. vlákna drop 100 290,00
Optická spojka veľká stÍpová 32 zvarov, 5 498,00
Uchyt sťahovacie pásky, plast 1 80,00
Pigtaii SC optický 1,5m 20 180,00
Záverečne meranie optickej slete ‚ odovzdávka 1 250,00
systému

Montáž optickej spojky 5 170,00
Celková suma dlela spolu bez dph 20650

Celková suma diela spolu s dph 20%
24 780,OOEur

Akje firma neplatcom dph prosím uviesťtúto skutočnosť pod celkovou sumou

Jozef Harmata
Bernolákova 13
05201 Sp.N.Ves
lčo:11951095 Dič: SK1020686392
Tel:0907975278 ‚ harmata@harmata.sk,
www. ha rmata .sk

Platca dph.

Harmata Jozef v Sp.Novej Vsi 1.8.2019


