Zmluva o dielo č.012/2018

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znen
neskorších predpisov

medzi

VJ control
A
Obec Krasňany

\

Zmluvné strany

1.1 VJ control s.r.o. so sídlom:

Pltnícka 995/28, 013 03 Varín
Konajúca prostredníctvom Jana Staňová
IČO:7225432
DIČ: 2023816784
IČ DPH:SK2023816784

spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro
Vložka číslo: 59621/L
Bankové spojenie: Tatra banka a.s. Žilina
Číslo účtu: SK531100 00000 2942466129
ďalej ako „zhotoviteľ

a

so sídlom: Krasňany 22, 013 03 Krasňany

1.2 Obec Krasňany

konajúca prostredníctvom Ing. Miroslav Bielka
IČO:00321401
DIČ: 2020677538
neplatiteľ DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK65 5600 0000 0002 1089 0013
ďalej ako „objednávateľ

II
Predmet zmluvy
2.1

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vybudovať „Kamerový systém v obci
Krasňany" a to v zmysle cenovej ponuky č. CPT1800115/01112018 vrátane inštalácie softwaru,
montáže komponentov na dohodnutých miestach, odladenia a oživenia systému, zaučenia
určených zamestnancov objednávateľa na obsluhu a odovzdanie funkčného systému
objednávateľovi.
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2.2

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za zhotovenie diela cenu podľa čl. IV. tejto
zmluvy vrátane príslušnej DPH.
III.
Cena a jej splatnosť

3.1

Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa článku II., bod 2.1 sa stanovuje dohodou
zmluvných strán na 8 550,- Eur bez DPH. K uvedenej cene diela bude pripočítaná DPH
v zmysle platných právnych predpisov (20 %), takže konečná cena diela predstavuje
10 260,- Eur vrátane DPH, slovom desaťtisícdvestošesťdesiat Eur vrátane DPH.

3.2

Dohodnutá cena je pevná a nemenná, zmeniť sa môže len podľa ustanovení bodu 3.4. Je
splatná na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po odovzdaní funkčného bezpečnostného
systému objednávateľovi a to na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí. Splatnosť faktúry
je 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Protokol o odovzdaní a prevzatí zmluvné strany
podpíšu po úspešnom vykonaní skúšky funkčnosti vybudovaného bezpečnostného systému.
V prípade, že objednávateľ po písomnom vyzvaní do 7 dní odovzdanie stavby neprevezme
a nepodpíše odovzdávací protokol a dielo bude funkčné je možné ho vyfakturovať.

3.3

V prípade, ak objednávateľ neuhradí dohodnutú a fakturovanú cenu v lehote splatnosti
faktúry, je zhotoviteľ od prvého dňa omeškania oprávnený požadovať od kupujúceho úrok
z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

3.4

Cena diela sa môže meniť len v týchto prípadoch:
a, ak sa zmení sadzba DPH.
b, ak sa zmení predmet zmluvy.

3.5

Objednávateľa zhotoviteľ sa dohodli, že na základe tejto ZoD naviac práce budú akceptované
do výšky max. 8% ceny podľa bodu 3.1.
IV.
Miesto a čas plnenia

4.1

Zhotoviteľ je povinný vykonať dodanie, inštaláciu a montáž „kamerový systém v obci
Krasňany" na miestach v zmysle projektovej dokumentácie a prípadne dohodnutých
s objednávateľom.

4.2

Zhotoviteľ je pri odovzdaní diela povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa na dielo
vzťahujú - napr. záručné listy, návody na obsluhu, atesty a certifikáty, zápis o vykonaní skúšky
funkčnosti a pod.

4.3

Zhotoviteľ je povinný vybudovať „Kamerový systém v obci Krasňany" podľa článku II, bod 2.1
tejto zmluvy a odovzdať ho podľa článku III, bod. 3.2 tejto zmluvy najneskôr do piatich mesiacov
od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo.

4.4

V prípade nedodržania povinnosti uvedenej v bode 4.3 tohto článku zhotoviteľom má
objednávateľ právo fakturovať zmluvnú pokutu, ktorej výška predstavuje 0,05 % z dohodnutej
ceny bez DPH (z 8 550,- Eur) za každý deň omeškania
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v.
Záručná doba
6.1

Zhotoviteľ preberá záväzok, že vybudovaný systém bude po dobu 24 mesiacov od dátumu
odovzdania a prevzatia funkčný a spôsobilý na dohodnuté užívanie.

6.2

Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí zodpovednými
zástupcami zmluvných strán.
VI.
Vady diela

7.1

Vady diela objednávateľ uplatní bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do
skončenia trvania záručnej doby podľa článku V. tejto zmluvy.

7.2

Oznámenie o vadách diela je objednávateľ
u zodpovedného pracovníka zhotoviteľa.

povinný vykonať písomne alebo osobne

VII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva
8.1

Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k zhotovenému dielu až úplným zaplatením kúpnej
ceny podľa článku III. tejto zmluvy.
VIII.
Povinnosti zmluvných strán

9.1

Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, najmä:
- poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú dokumentáciu a podklady, ktoré sú potrebné pre
riadne zhotovenie diela,
-včas upozorniť zhotoviteľa na prípadné špecifiká miest, kde má zhotoviteľ dielo inštalovať,
ktoré by mohli ovplyvniť riadnu dodávku a montáž diela.

9.2

Objednávateľ zaistí, aby miesta dodania, inštalácie a montáže kamerového systému boli riadne
vopred pripravené a to najneskôr do 14 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. V prípade
nedodržania tejto povinnosti a nezabezpečenia pripravenosti miest dodania do dohodnutej
lehoty 14 dní sa primerane predlžuje čas plnenia zmluvy dohodnutý v článku IV, bod. 4.3.
IX.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými
stranami.
10.2 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov na území Slovenskej
republiky.
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10.3 Strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým
dohodou.
10.4 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté
ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany
sledovali v čase jej podpisu.
10.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami.
10.6 Táto zmluva bola vyhotovená v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu,
objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

pričom

10.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená,
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili,
na dôkaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych orgánov.

V Krasňanoch, dňa 22.11.2018

©
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VJ control, s.r.o
Jana Staňová - konateľ

i<.rasnany
Ing. Miroslav Bielka - starosta
UDec

