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ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka
o vykonaní stavebného diela
I. ZMLUVNÉ ST RANY
1. Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Telefón:
e-mail:

OBEC ŽITNÁ-RADIŠA
956 42 Žitná-Radiša 105
Ing. Rudolf Botka, starosta obce
· 00 311 383
2021054365
038 / 7694421, 0905 122 343
starosta@zitna-radisa.sk

(ďalej len „ objednávate!"')
a
2. Zhotoviteľ:
CIB, s.r.o.
Sídlo:
Obchodná 39, 811 06 Bratislava
Zastúpený:
Juraj Liener, konateľ
ČSOB
Bankové spojenie:
IBAN:
SK94 7500 0000 0040 1681 9182
IČO:
46 831 371
IČDPH:
SK2023602581
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava 1, oddiel S. r. o, v. č. 103543/B
(ďalej len „ zhotovitel"')

II. PREDMET ZMLUVY
2.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví práce v zmysle predloženej cenoveJ ponuky
a objednávateľ preberie a zaplatí práce:
Dielo: ,,Kamery"
Predmet tejto zmluvy je viazaný na pridelenie nenávratného finančného
príspevku z opatrenia 7.4. Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá práce, spôsobilé k účelu užívania, ktoré bude
spÍňať všetky platné normy STN, ON, TP. Všetky chyby a nedostatky zistené pri
preberaní diela ako aj všetky škody spôsobené ním na majetku objednávateľa je
povinný zhotoviteľ odstrániť ihneď bez zbytočného odkladu po vyzvaní
objednávateľom.
P redmet plnenia je daný vzájomne odsúhlasenou cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorá
tvorí prílohu tejto zmluvy.
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2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v zmysle čl. III., bodu 3.1 Termín plnenia ZoD,
ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní
a prevzatí niektorých častí inak.

2.3.

Záväzok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním prác zhotoviteľom a ich prevzatím
objednávateľom.

2.4.

Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené v požadovanej
kvalite, funkčnosti a spoľahlivosti ako aj dodržanie parametrov, dohodnutých v
tejto zmluve v zmysle oceneného výkazu výmer.
III. TERMÍN PLNENIA

3.1.

Zhotoviteľ diela sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná v termínoch:
Termín začatia: do 2 dní od protokolárneho prevzatia staveniska
Termín ukončenia: do 6 mesiacov od protokolárneho prevzatia staveniska
Dodržanie času plnenia zmluvy zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho
a včasného spolupôsobenia objednávateľa.
Zhotoviteľ nie je v omeškaní s lehotou výstavby po dobu, po ktorú nemohol svoju
povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy plniť z dôvodu
okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade sa lehota výstavby
predlžuje o túto dobu. Zhotoviteľ taktiež nie je v omeškaní, ak mešká so zhotovením
diela v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré majú v danom čase
vplyv na technológiu výstavby, myslí sa tým, teploty nižšie ako -1 O oC, trvalé dažde,
prípade v dôsledku vyššej moci, ktorá je mimo kontroly zhotoviteľa a spôsobila, že
zhotoviteľ nie je schopný plniť svoje povinnosti. V tomto prípade sa lehota výstavby
predlžuje o túto dobu.
Pre potreby tejto zmluvy sa za vyššiu moc pokladajú predovšetkým nepredvídateľné
a neodvrátiteľné udalosti mimoriadnej povahy, majúce bezprostredný vplyv na
realizáciu zmluvy o dielo, a ktoré vznikli po uzavretí zmluvy, akými sú: vojna,
občianska vojna, vzbury, revolúcie, celoštátne štrajky, požiare, výbuchy, zemetrasenia,
povodne, víchrice, snehové kalamity, prípadne klimatické podmienky, ktoré
neumožňujú dodržiavať technologické procesy na stavbe, alebo vplyv orgánov
verejnej moci na realizáciu diela.
IV. CENA

4.1.

Cena diela je dohodnutá za kompletnú dodávku predmetu zmluvy, stanovená dohodou
v znení Zák. NR SR č. 18/96 Z. z. o cenách vo výške:
43 331,85 €
8 666,37 €
51 998,22 €

Cena bez DPH
DPH-20 %
Cena s DPH
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Cena diela bola zmluvnými stranami dohodnutá na základe cenovej ponuky zo strany
zhotoviteľa, ktorá bola spracovaná na základe písomných požiadaviek objednávateľa.
4.2.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je cenová ponuka zhotoviteľa, v ktorej je
rozpočtovaná celková cena diela.
V. ZMENY DIELA

5.1.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pokiaľ počas vykonávania diela zistia potrebu
zmeny jeho rozsahu, vrátanie zmien oproti cenovej ponuke diela, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, oznámi to dotknutá strana neodkladne druhej
zmluvnej strane písomnou formou s odôvodnením potreby zmeny rozsahu diela s
predpokladaným dopadom zmeny na dohodnutú cenu a čas dokončenia diela. Druhá
strana je povinná do 24 hodín od doručenia takéhoto oznámenia, vyjadriť sa k tejto
zmene. Pokiaľ sa tak nestane, má sa za to, že platí pôvodná cena diela, čas dodania
diela. Ak objednávateľ odmietne akceptovať takúto zmenu o dobu kým nedôjde
k dohode objednávateľa a zhotoviteľa o ďalšom postupe, predlžuje sa čas dodania
diela, pokiaľ táto zmena bude mať vplyv na celkovú dodávku diela. Dohoda musí byť
vyhotovená vo forme písomného dodatku, podpísaná obidvoma účastníkmi.

5.2.

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na tom, že počas zhotovovania diela si budú
poskytovať navzájom maximálnu súčinnosť.
VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1.

Zhotoviteľ vystaví faktúru 1 krát mesačne na základe sup1su vykonaných prác,
písomne odsúhlaseným a potvrdeným zástupcom objednávateľa.

6.2.

Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídiel
číslo faktúry
deň odoslania a splatnosti faktúry
označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
označenie diela
fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a čiastku s DPH
pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa

6.3.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve,
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.

6.4.

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na nasledovných platobných podmienkach:
a) objednávateľ uhradí zhotoviteľovi faktúru do 30 dní od jej doručenia
objednávateľovi.
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6.5.

Ak objednávateľ nezaplatí splatnú faktúru do 30 dní od doby jej splatnosti má právo
zhotoviteľ od zmluvy odstúpiť. Nárok na náhradu škody z jeho strany voči
objednávateľovi týmto nie je dotknutý.
VII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

7.1.

Zhotoviteľ začne vykonávať dielo do 2 dní od prevzatia staveniska na svoje náklady
a na vlastné nebezpečenstvo.

7.2.

Objednávateľ prehlasuje; že majetok, ktorý je predmetom odovzdania staveniska je
bez nároku tretích osôb a je spôsobilý podľa projektovej dokumentácie na riadne
vykonávanie stavebných prác.

7.3.

Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a požiarnej bezpečnosti na stavenisku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pracovníci
zhotovujúci dielo budú mať doklady o absolvovaní predpísaných školení
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti a preukaz
spôsobilosti na vybraných činností.

7.4.

Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu vykonaných prác. Zodpovednou
osobou, ktorá je za objednávateľa oprávnená odovzdať miesto realizácie a oprávnená
kontrolovať vykonávanie diela, objednávať, odsúhlasovať a požadovať naviac práce,
dať pokyn na prerušenie, alebo zastavenie prác, odsúhlasovať prípadné zmeny oproti
pôvodne dohodnutému rozsahu práce je ............................

7.5.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu majetku a vecí, ktoré prevzal od
objednávateľa a investora na zhotovenie diela. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za
materiál a zariadenie nachádzajúce sa v objekte areálu stavby.

7.6.

Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ zodpovedá za
čistotu komunikácií, po ktorých sa pri zhotovovaní diela odváža stavebný
a komunálny odpad, alebo iný materiál potrebný na zhotovenie diela. Zhotoviteľ
odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.7.

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotovované dielo je od začiatku vo vlastníctve
zhotoviteľa. Vlastnícke právo k materiálom a konštrukciám prechádza na
objednávateľa okamihom zabudovania a zaplatenia. Počas vykonávania prác na
pozemku a veci objednávateľa zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody spôsobenej na
zhotovovanej veci. Zhotoviteľ počas vykonávania prác zodpovedá aj za škody
spôsobené voči tretím osobám. Nebezpečenstvo škgdy prechádza na objednávateľa
dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Odpad odviesť od
objednávateľa.

7.8.

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 24 hodín vopred vyzvať technický dozor na kontrolu
rozostavanej časti stavby, ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytá alebo sa
stane neprístupnou.

7.9.

Ak budú pri vykonávaní stavebných prác zistené chyby projektovej dokumentácie
odovzdanej objednávateľom, je objednávateľ povinný zabezpečiť odstránenie týchto
chýb v dohodnutej lehote. Zhotoviteľ je povinný po túto dobu prác� s týmito chybami
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nezačínať alebo prerušiť a objednávateľ Je povinný súhlasiť so zodpovedajúcou
zmenou termínu.
7.10. Zhotoviteľ za stavebný dozor určuje p. Lukáš Kollárik.
7.11. Zhotoviteľ je povinný počas doby realizácie diela zamestnať minimálne jedného
uchádzača o zamestnanie evidovaného v evidencii uchádzačov o zamestnanie s
trvalým pobytom v obci, ktorý musí vykonávať práce na realizácii diela.
7.12. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly,
vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov verejnej správy v zmysle čl. 1 ods. 2
zákona č. 502/2001 Z.z., v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný strpieť
výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávkami kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä
poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa
finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho
spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej
komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako
oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im
všetkú potrebnú súčinnosť.
7.13. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte
MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel)
každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu
zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t.j. na
úroveň zodpovedajúcu položkám výkaz-výmer.
7.14. Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko v lehote do 3 dní po ukončení diela.
VIII. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
8.1.

Záväzky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa povazuJu za splnené okamihom, kedy
zhotoviteľ splní riadne a včas podmienku dojednanú v ČL II tejto zmluvy
a objednávateľ v súlade s touto zmluvou dielo preberie.

8.2.

Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzatí diela ako celku. Zhotoviteľ
písomne vyzve objednávateľa, aby v stanovenom termíne podľa písomnej výzvy, sa
dostavil na prevzatie diela.

8.3.

O odovzdávaní a prevzatí diela bude vyhotovený preberací protokol, ktorý bude
potvrdený oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

8.4.

V prípade, ak sa objednávateľ
bez ospravedlniteľného
dôvodu nedostaví
v stanovený termín zhotoviteľom na prevzatie diela, bude sa považovať za dielo
riadne dokončené uplynutím tohto termínu a zhotoviteľ má právo vystaviť konečnú
faktúru. To isté právo má zhotoviteľ, ak objednávateľ bez právneho dôvodu dielo
v stanovený termín neprevezme.
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V prípade, ak pri preberaní objednávateľ zistí, že dielo má vady alebo zjavné
nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, dielo neprevezme a vyhotoví so
zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia.
8.5.

Objednávateľ nemá právo neprevziať dielo s drobným} vadami a nedorobkami, ktoré
nebránia jeho užívaniu. Zhotoviteľ je však povinný tieto vady odstrániť v termíne
dohodnutom v preberacom protokole.
IX. ZÁRUČNÁ DOBA- ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa
podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve.

9.2.

Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy,
ak boIi spôsobené porušením jeho povinností.

9.3.

Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených
projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, technickými normami, predpismi ako aj
usmerneniami a požiadavkami objednávateľa.

9.4.

Zhotoviteľ zodpovedá aj za kvalitu prác svojich poddodávateľov a za materiály, prvky,
stroje, zariadenia a konštrukcie, ktoré poddodávatelia dodávajú.

9.5.

Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe 3 roky.

9.6.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať servis do 14dní od nahlásenia počas celej záručnej
doby 36 mesiacov. Tel. číslo na hlásenie prípadných porúch je: OFFICE:
+421 917 777 030, nonstop servis: +421 908 489 284. Servis za spoločnosť CJB, s.r.o.
môže vykonávať certifikovaná osoba s platným certifikátom a poverením spoločnosti
CIB, s.r.o. Zoznam oprávnených osôb/zamestnancov spoločnosti musí byť súčasťou
zmluvy o dielo a záruke. Osoby s oprávnením sú: Lukáš Kollárik, Juraj Liener.
X. ZMLUV NÉ POKUTY

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela ako celku
zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokútu vo výške 0,05% z celkovej ceny
diela za každý deň omeškania.
10.2. V prípade omeškania objednávateľa so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru
podľa tejto zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úrok za
omeškanie vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
10.3. Dodržanie termínu nástupu na práce zhotoviteľa závisí od stavebnej pripravenosti zo
strany objednávateľa. V prípade nepripravenosti objednávateľa zhotoviteľ nebude
penalizovaný.
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XI. USTANOVENIA O OCHRANE UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ
11.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje utajovanú skutočnosť chrániť pred vyzradením, zneužitím,
poškodením, neoprávneným rozmnožením, zničením, stratou alebo pred jej
odcudzením.
11.2.

Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť:
a) o prevádzkových a priestorových pomeroch objednávateľa
b) o bezpečnostnom syst�me, ktorý je predmetom zmluvy.

11.3.

Zachovanie mlčanlivosti platí pre zhotoviteľa aj po ukončení zmluvného vzťahu bez
časového obmedzenia.

11.4.

Výnimka zo zachovania mlčanlivosti zhotoviteľom Je možná len na základe
písomného súhlasu objednávateľa.
XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť
po pridelení nenávratného finančného príspevku z opatrenia 7.4. Programu rozvoja
vidieka SR 2014-2020.
12.2 Každá zmena alebo doplnok tejto zmluvy môže byť vykonaná len písomne vo forme
dodatku podpísaného oprávnenými zástupcami obidvoch strán.
12.3 V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť
ostatných ustanovení nedotknutá.
12.4 Právne vzťahy založené touto zmluvou sa riadia a vykladajú podľa zákonov Slovenskej
republiky.
12.5 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, riadia sa
ustanoveniami Obchodného zákona č. 513/1991 Zb. v znení noviel a ustanoveniami
ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
12.6

Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých
objednávateľ prevezme dve a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

12.7 Zmluvné strany sa ďalej dohodli na nasledovnom náhradnom spôsobe doručovania
všetkých písomností, odosielaných v súvislosti s touto zmluvou alebo na základe tejto
zmluvy: ak sa prostredníctvom pošty nepodarí doručiť písomnosť zaslanú doporučene s
doručenkou druhej zmluvnej strane na adresu zapísanú v dobe odosielania
v obchodnom registri ako adresa jej sídla, považuje sa pre účely tejto zmluvy deň
vrátenia nedoručenej písomnosti odosielajúcej strane za deň jej doručenia, a to i v
prípade, keď sa adresát o jej doručovaní nedozvedel.
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CIB, s.r.ci.
Juraj Liener, konateľ

Ing. Rudolf Botka, starosta obce
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ROZPOČET
Stavba:

Obec Žitná Radiša

Objekt:

01 - Elektroinštalácia

Miesto:

Žitná Radiša

Dátum:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Obec Žitná Radiša
CIB s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód

PČ Typ

Popis

MJ

Množstvo

21.11.2017

J.cena [EUR]

Náklady z rozpočtu

Cena celkom [EUR]

43 331,850
43 331,850

D1 - Práce a dodávky M
D2 - Elektroinštalácia
1

M

Pol1

sieťový videorekordér 4K pre sprácu až 16
kamier, podpora kamier do 8MPx, hdd do 12TB,
RCA, VGA,HDMI, CMOB,CMS

2

M

Pol2

60m DWDR,3DNR,AWB,AGC,BLC,motrociký

43 331,850
ks

1,000

2 705,246

2 705,246

ks

9,000

826,178

7 435,602

2,000

324,965

649,930
1 782,738

3.0MPx exterierové profesionálne IP kamery, IR
objektív, 2.7-12mm,CMS sw KVMS, IP66
-

3

M

Pol3

HDD 4TB int. Pevný disk pre CCTV AV edícia

ks

4

M

Pol4

CP-UNC-DAxxL3 nadstavec

ks

9,000

198,082

5

M

Pol5

konektor napájacií 12V

ks

9,000

9,987

89,883

6

M

Pol6

CP hliníkový podstavec s objímkov

ks

9,000

72,727

654,543

7

M

Pol7

1kanalovy prevodník SM -SC do 20km

ks

9,000

251,296

2 261,664

8

M

Pol8

úchyt pre OK1

ks

26,000

4,084

106,184

9

M

Pol9

optická spojka

ks

18,000

13,878

249,804

10

M

Pol10

ST connector

ks

18,000

1,593

28,674

11

M

Pol11

pigtail fiber ST

ks

9,000

10,525

94,725

12

M

Pol12

Opticord nástenný 8SC

ks

1,000

9,763

9,763

7,566

13

M

Pol13

ochrana optického zvaru 60mm

ks

26,000

0,291

14

M

Pol14

patch kábel cat.5e 5m

ks

2,000

2,484

4,968

15

M

Pol15

Optický kábel samonosný FLAT

m

4 380,000

1,487

6 513,060

16

M

Pol16

lišta biela 14X18

ks

20,000

0,694

13,880

17

M

Pol17

s-box

ks

9,000

9,354

84,186

18

M

Pol18

Monitor 27" wide LCD led

ks

1,000

193,922

193,922

19

M

Pol19

podružný materiál

ks

1,000

2 247,637

2 247,637
391,217

20

M

Pol20

RACK 19" 12U s príslušenstvom

ks

1,000

391,217

21

M

Pol21

napájacií panel do racku 230V

ks

1,000

68,121

68,121

22

M

Pol22

ukončovacií panel kamier

ks

1,000

283,722

283,722

23

M

Pol23

patch panel 24 port cat.5e FTP

ks

1,000

58,523

58,523

24

M

Pol24

zásuvka do racku

ks

1,000

33,426

33,426

25

M

Pol25

vyväzovacií panel

ks

1,000

24,126

24,126

26

M

Pol26

konektor RJ 45

ks

9,000

0,655

5,895

ks

9,000

506,984

4 562,856

27

M

Pol27

napájacií modul LTW 12VDC 12Ah 144Wk z
verejného osvetlenia max 8Wh po dobu 18
hodín

28

M

Pol28

Box IP 54 pre napájacií modul

ks

9,000

43,243

389,187

29

M

Pol29

EX prepäťová ochrana pre IP kamery ,RJ45

ks

9,000

84,813

763,317

30

K

Pol30

montáž, konfigurácia, zaškolenie obsluhy

sub

1,000

11 617,485

11 617,485
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