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ZMLUVA

O DIELO

na servis a údržbu kamerového bezpečnostného systému
uzavretá v podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

čl. I.
Zmluvné strany
Obec Malá Mača
Hlavná 127/46,92521 Malá Mača
Ing. František Hontvári- starosta obce

Objednávateľ:
V zastúpení:

Osoba oprávnená uzavrieť
zmluvu:
IČO:
DIČ:
Číslo telefónu:
(ďalej len "objednávatel'"

Ing. František Hontvári37842358
2021699416
031 7018 322
v príslušnom gramatickom tvare)

starosta obce

Poskytovateľ:
Sídlo:
IČO:

ROVEZ s.r.o.
Ul. 9. mája 49,917 OO Trnava
36225801
mč:
2020163277
IČ DPH:
SK2020163277
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
Oddiel: Sro, Vložka číslo 10793/T
Číslo licencie (473/2005 Z.z.) PT 000600
Bankové spojenie:
SK83 31000000004200007408
Volksbank Slovensko a.s. Trnava
Tel/Fax:
0905 /617471 , 0905 /441 595 ,033 /551 6655, fax: 033 /551 66 53
e-mail:
rovez@rovez.sk
http:
www.rovez.sk
V zastúpení:
Marián Ondrejíček, konateľ
Roman Ondrejíček, konateľ
Osoba oprávnená na jednanie vo veciach zmluvných a technických:
Marián Ondrejíček, Roman Ondrejíček
(ďalej aj len ako "poskytovatel'" v príslušnom gramatickom tvare)

Čl. II.
Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie servisu a údržby (ďalej len služby) kamerového systému (ďalej len KS) a
poskytovanie služieb v oblasti vykonávania pravidelných prehliadok a kontrol v priestoroch obce.
Zhotoviteľ sa touto zmluvou sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať:
l.

2.
3.

Štvrťročne vykonávať prehliadky kamerového systému. Prehliadka bude pozostávať:
a. vyčistenie priezorov kamier (prach, pavučiny, znečistenie hmyzom);
b. vizuálna kontrola optických a metalických dátových vedení;
c. kontrola spojovacích skriniek dotiahnutie spojov premeranie napájacích obvodov;
d. kontrola záznamového centra;
e. zápis do dokumentačnej knihy o prevádzke a stave kamerového systému
Z použitých kľúčových komponentov vytvoriť svoje vlastné zásoby, aby systém v prípade poruchy akéhokoľvek
komponentu nebol nefunkčný viac ako 72 hodín od nahlásenia závady.
V prípade vážnejšej poruchy nahradiť poškodený komponent novým, prípadne parametrami adekvátnym kusom na
dobu počas, ktorej bude zariadenie v oprave, pokiaľ to nebude s odberateľom dohodnuté inak.

Článok III.

Poskytovatel' bude vykonávať prehliadky v zmysle článku II bodu č. 1.
Ďalej je poskytovatel' povinný po písomnom nahlásení poruchy (emailom) na zariadení KS dostaviť sa do 72
hodín k zariadeniu a zistiť rozsah poruchy a závad u v tomto časovom limite odstrániť. V prípade, ak sa poskytovatel' zo
závažných dôvodov (nemoc, dovolenka a pod.) nemôže dostaviť k poruche je povinný zabezpečiť jej odstránenie inou
firmou (právnickou, fyzickou osobou), o čom je povinný vopred informovať objednávatel'a.

Článok IV.
Cena služieb bola stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán, ktoré sa dohodli, že za poskytované
bude fakturovať poskytovatel' objednávatel'ovi paušálne sumu vo výške:
Cena bez DPH
195,00 Eur štvrťročne
DPH 20%
39,00 Eur
Cena s DPH
234,00 Eur štvrťročne
(slovom: dvestotridsaťštyri Eur)

služby

Zmena ceny štvrťročnej prehliadky je prípustná len navýšením počtu kamier v kamerovom systéme, alebo pri zmene výšky
zákonnej sadzby DPH. DPH bude účtovaná podl'a zákona o DPH v sadzbe platnej v čase zdanitel'ného plnenia.
Objednávatel' uhradí dohodnutú cenu dodávatel'ovi po vykonaní servisnej prehliadky na základe faktúry vystavenej
dodávatel'om. Faktúra je splatná do 14 dní od jej vystavenia.
Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu kupujúceho.
Pokial' objednávatel' uhradí sumu za servisné prehliadky za cenný kalendárny rok v prvom mesiaci vzniká mu nárok na
zmluvnú zľavu vo výške 15%. Cena za poskytnuté služby za rok so splatnosťou v mesiaci január:
Cena bez DPH
663,00 Eur ročne
DPH 20%
132,60 Eur
Cena s DPH
795,60 Eur ročne
(slovom: sedemstodeväťdesiatpäť Eur 60 centov)

Článok V.
Zmluvné strany sú povinné dodržiavať dohodnuté podmienky. V prípade, že by sa na jednej alebo druhej strane
vyskytli prekážky, ktoré by mali za následok nemožnosti splnenia záväzku, sú strany povinné informovať sa o týchto
skutočnostiach bezodkladne.
V prípade ak objednávateľ
odstúpiť od zmluvy.

znemožní

poskytovateľovi

výkon dohodnutých

činností,

má právo poskytovatel'

Objednávateľ sa zaväzuje, že počas trvania tejto zmluvy neumožní zásah do zariadení KS tretej osobe. Porušenie
tejto povinnosti môže mať za následok odstúpenie do zmluvy zo strany poskytovatel'a a stratu záruky na celé dielo.
V prípade nedodržania zmluvných podmienok zo strany poskytovateľa
odstúpiť od zmluvy.

má objednávatel' právo po písomnej výzve

Článok VI.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú 6 rokov čo je garantovaná životnosť diela.
Ak nepríde do uplynutia tejto doby k vypovedaniu zmluvy, predlžuje sa zmluva automaticky
v rámci zachovania funkčnosti diela.

na ďalší kalendárny rok

Túto zmluvu môže vypovedať každá zo zmluvných strán po uplynutí platnosti písomne
výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť nasledujúci mesiac po doručení výpovede druhej strane.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Zmluva o dielo na servis

(l

údržbu kamerového

bezpečnostného

systému

so šesťmesačnou
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Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné uskutočniť
písomná forma a podpis oboch zmluvných strán.

výhradne dodatkom

k tejto zmluve,

načo sa vyžaduje

Zmluvné strany považujú obsah tejto zmluvy za dôverný a zaväzujú sa zachovať o ňom, ako aj o skutočnostiach,
o ktorých sa dozvedeli pri plnení záväzkov vyplývajúcich im z tejto zmluvy, mlčanlivosť voči všetkým subjektom, okrem
zmluvných strán. Za porušenie mlčanlivosti sa nepovažuje poskytnutie informácií uvedených v tejto zmluve orgánom,
ktoré sú na vyžiadanie takýchto informácií oprávnené zo zákona. Poškodená zmluvná strana má právo na náhradu škody,
ktorá jej takto vznikne.
Zmluvné strany sa dohodli a zhotoviteľ sa zaviazal nepostúpiť
objednávateľovi, ktoré vznikli v rámci plnenia tejto zmluvy, bez predchádzajúceho

na tretie subjekty pohľadávky
písomného súhlasu objednávateľa.

voči

V prípade omeškania zhotovitel'a s plnením predmetu zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu
vo výške 0,05% z ceny práce a dodávky za každý deň omeškania.
V prípade nedodržania lehoty splatnosti splátok je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi za každý deň
omeškania po lehote splatnosti zmluvné penále vo výške 0,05% z omeškanej sumy.
Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom.

CJ1r:;r:;Z O~6'
Obec Malá Mača dňa 20.07.2016

Trnava dňa

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:
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Ing. František Hontvári
starosta obce

konateľ spoločnosti

