
Zmluva o dielo

uzavretá podľa 5 536 a následne zákona č.513/ 1991 V znení zmien a doplnkov
medzi:

Zmluvné strany :

Obstarávateľ : Mesto Tvrdošín
Trojičné námestie 158/2, 02744 Tvrdošín
v zastúpení: Ing. Ivan Šaško, primátor mesta
IČO: 00314901
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
č. účtu: SK32 0000 0000 1882 8332

Zhotoviteľ : ALARMY—Orava s.r.o.
Vladina 702/53 , 027 44 Tvrdošín
lČo : 52 253 449
DIČ : 2120965814
IČ DPH:SK 2120965814
SWIFT: GIBASKBX
IBAN: SK47 0900 0000 0051 5639 7422
V mene ktorého koná: Milan Pánik, konateľ spoločnosti

Čl. 1.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dielo, ktorým je dodanie a inštalácia komponentov
predstavujúcich rozšírenie kamerového systému v meste Tvrdošín ako súčasť realizácie
projektu s názvom „Kamerový systém mesta Tvrdošín - II. etapa, vrátane oživenia
diela, jeho uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy (ďalej len „dielo“).

Čl. ll.
Miesto plnenia a doba plnenia

1. Miestom realizácie : podľa"priloženéhosituačného,náčrt“
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v zmysle nasledovného harmonogramu

- začiatok realizácie: ihneď po podpise Zmluvy o dielo a nadobudnutí jej účinnosti
(predpoklad 09/2020)
— ukončenie realizácie: najneskôr do troch mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom

Článok č. 111.
Cena diela

1. Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi

Cena 5 229,38 € bez DPH

6 275,25€ s DPH
slovom šesťtisícdvestosedemdesiatpäť eur a dvadsaťpäť centov.
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Čl. rv.
Odovzdanie diela

. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne, najmenej 5 pracovných dnívopred.
. O odovzdaní diela bude spísaný spoločný zápis, z ktorého bude zrejmý stav dielav okamžiku jeho prevzatia objednávateľom.
. Zjavné vady alebo nedorobky diela, ktoré budú zrejmé/viditeľné pri odovzdaní/prevzatí,musí objednávateľ vytknúť /oznámiť/ už v zápise 0 prevzatí. Zároveň zmluvné stranyuvedú lehotu na ich odstránenie tak, aby táto bola primeraná vytknutej zjavnej vade alebonedorobku. Týmto nie je dotknutý objednávateľov nárok z vád. Dielo je riadne a včasodovzdané vtedy, keď je objednávateľom v zápise potvrdené, že je bez zjavných vád činedorobkov.Ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť a vytknuté zjavné vady alebonedorobky neodstráni v lehote určenej v zápise 0 prevzatí, objednávateľ má vočizhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,— EUR denne za každý ajzačatý deň omeškania s odovzdaním diela riadne a bez vád; tým nie je dotknuté právoobjednávateľa od tejto zmluvy odstúpiť z tohto dôvodu.K odovzdaniu a prevzatiu diela je zhotoviteľ povinný pripraviť príslušné atesty, dokladyo vykonaných skúškach, revízne správy a pod., podľa všeobecne záväzných právnychpredpisov, inak má dielo vady a zhotoviteľ je v omeškaní s jeho odovzdaním riadne a bezvád.

Čl. v.
Zodpovednosť za vady, záruka a kvalita

. Zhotoviteľ zodpovedá za funkčnosť a kvalitu predmetu zmluvy.

. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní po oznámení vád začať s odstraňovaním týchto vád a tietoodstrániť na vlastné náklady. Odstránenie vád objednávateľ potvrdí v preberacomprotokole.

. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov. Záručná lehotazačína plynúť okamihom prebratia diela objednávateľom bez zj avných vád a nedorobkov.Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela objednávateľom bez zjavných vád anedorobkov. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela bezodkladne po jejzistení písomne oznámi zhotoviteľovi. Za písomne oznámenú reklamáciu sa považuje ajreklamácia podaná faxom, e-mailom a následne listovou zásielkou alebo osobne.Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňomjej doručenia.
. Ak nie je odstránenie vád diela možné, zhotoviteľ sa zaväzuje vymeniť vadné predmetydiela na vlastné náklady a zodpovednosť, pričom ich výmenou plynie nová záručná dobaodo dňa prevzatia objednávateľom
. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli následkom nesprávneho alebo neodbornéhozaobchádzania s predmetom zmluvy, neodbornou obsluhou a údržbou, násilnýmpoškodením, živelným poškodením.
.Za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase odovzdávania diela objednávateľovizodpovedá zhotoviteľ.

Čl. v1.
Zmluvné pokutyZmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách:a/ pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu dokončenia a odovzdania diela zhotoviteľzaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela za každý deňomeškania,



b/ pri omeškaní objednávateľa so zaplatením záloh alebo konečnej faktúry zaplatí
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Čl. VII.
Zmena & zrušenie zmluvy

Zmluvu možno meniť alebo ju zrušiť iba písomne, a to na základe dohody zmluvných
strán, podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

]. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo riadnym ukončením a odovzdaním celého
diela objednávateľovi po vzájomnej dohode.

2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred
dojednaným časom, objednávateľ sa zaväzuje dielo riadne prevziať a uhradiť.

Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane 2
vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené V tejto zmluve sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných všeobecne
záväzných právnych predpisov platných na území SR.

3. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len na základe písomnej a obojstrannej dohody
zmluvných strán, podpísanej zástupcami obidvoch strán a to formou riadne očíslovanýchdodatkov.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma stranami a účinnosť deň pozverejnení na webovom sídla objednávateľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasuju prostredníctvom svojich štatutárnych zástupcov podpisujú.

V Tvrdošíne dňa ...OZ.“..D.5..
..... 2020

V mene Objednávateľa V mene ZhotoviteľaMesto Tvrdošín ALARMY — Orava s.r.o.

Ing. Ivan Šaško, primátor mesta \ ) v , 0\t?d 0Š\/
*ALARMY—Orava s.r.o.
-

_

Vladína 702/53
027 44 TvrdošínIČO: 52 253 449, IČ DPH" SK 2120 965 814


