Zmluva o servise a údržbe CCTV
Č.2020/12/01/A
Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení
neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami.

1.

1.Objednávateľ:

ZMLUVNÉ STRANY

Obec Žitná - Radiša
Obecný úrad 105, 956 41 Uhrovec

V zastúpení:

Ing. Rudolf Botka, starosta
IČO: 00 311 383

2.Zhotoviteľ:

DIČ: 2021054365

CIB, a.s.

Sídlo:

Obchodná 39, 811 06 Bratislava

IČO:

46 831 371

IČ DPH:

SK2023602581

Zapísaná:

Obchodný register OS Bratislava 1., Odd.: Sa, vl.č. 7044/B

Zastúpená:

Juraj Liener - predseda predstavenstva

2.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie funkčných skúšok, revízií a odborný dohľad nad priemyselným
kamerovým systémom (ďalej len CCTV) zabudovaných v objekte:
1. ,,Obec Žitná - Radiša"

3.

LEHOTY PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať predmet zmluvy na dobu určitú od 01.12.2020 do 30.11.2022.
2. Funkčné skúšky budú vykonávané podľa normy STN 33 4590 - 8 a STN 33 1500.
a. Kontroly musia byť vykonané v nasledujúcich termínoch :
1. Pravidelná odborná skúška a prehliadka lx za rok v mesiaci december.
3. Zhotoviteľ termín vykonania funkčnej skúšky dohodne s objednávateľom vopred.
4. Zhotoviteľ predloží písomnú správu objednávateľovi o výsledku funkčnej skúšky do 14 dní od jej
vykonania.
5. Zhotoviteľ zabezpečí do 24 hodín od nahlásenia poruchy objednávateľom príchod servisného
technika podľa prílohy č. 3 do objektu objednávateľa a vykoná následnú opravu.
Na vykonaná mimozáručnú opravu poskytne zhotoviteľ obje'dnávateľovi 6 mesačnú záručnú
lehotu.

4.

POVI

OSTI ZMLUV ÝCH STRÁN

Zhotoviteľ sa zaväzuje:

l.Vykonať pravidelné funkčné skúšky podľa platnej normy.
2.Spracovať o vykonanej funkčnej skúške písomnú správu v troch origináloch, z toho dva originály pre
objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
3.Po vykonaní úkonov uvedených v čl.III. ods.2, zhotoviteľ prevedie objednávateľovi funkčnosť zariadení CCTV.
4.Zhotoviteľ je povinný všetky zásahy do systému uvedeného v predmete zmluvy viesť písomne v prevádzkovej
knihe a prípadné zmeny zaznamenať v projektovej dokumentácii.
S.Zhotoviteľ je povinný označiť miesta__s kamerovým systémom podľa platnej normy a nariadenia zákona
o ochrane osobných údajov.

Objednávateľ sa zaväzuje:

1.Zaplatiť cenu za riadne vykonané dielo.
2.Vytvoriť zhotoviteľovi také pracovné podmienky, aby bolo možné, čo v najkratšom čase zrealizovať predmet
tejto zmluvy.
3.Na základe požiadavky a po vzájomnej dohode umožniť zhotoviteľovi vykonať práce, ktoré priamo súvisia
s predmetom tejto zmluvy aj v mimopracovnej dobe.
4.Zabezpečiť účasť svojho pracovníka zodpovedného za prevádzku systému uvedeného v predmete tejto
zmluvy v objekte, pri skúšaní funkčnosti zariadenia po výkone prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
S.Vytvoriť také režimové opatrenia, ktoré neumožnia inej osobe, okrem osoby zo strany objednávateľa zásah
do systému uvedeného v predmete tejto zmluvy mimo činnosti, ktoré súvisia s obsluhou systém.
6.Zabezpečiť zhotoviteľovi prístup do všetkých priestorov, v ktorých je zabudovaný systém uvedený v predmete
zmluvy.
7. Poruchy systému uvedeného v predmete tejto zmluvy, bude neodkladne po ich zistení oznamovať
zhotoviteľovi telefonicky na čísla: 0917 933 522, 0917 777 030, 0905 923 331.
8.Neodkladne nahlásiť zhotoviteľovi ďalší postup, pre vykonanie opravy poruchy (závady), zistenej počas
plánovaných funkčných skúšok vykonávaných podľa platných STN.

S.

CENA

1.Cena za výkon prác je dohodnutá zmluvnými stranami na základe dohody o cenách a je určená v prílohe č. 1
tejto zmluvy.
2.V cene je zahrnutý výkon prác pri odskúšaní, premeraní, skontrolovaní, predvedení funkčnosti systémov,
doprava a režijné náklady vzniknuté pri výkone predmetu zmluvy.

6.

USTANOVENIA O OCHRANE UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

l.Zhotoviteľ sa zaväzuje utajovanú skutočnosť chrániť pred vyzradením, zneužitím, poškodením, neoprávneným
rozmnožením, zničením, stratou alebo jej odcudzením. Ďalej je povinný zachovávať mlčanlivosť:
A/ o prevádzkových a priestorových pomeroch objednávateľa
B/ o bezpečnostnom systéme ktorý Je premetom zmluvy
2.Zachovanie mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu bez časového obmedzenia.
3.Výnimka je možná len na základe písomného súhlasu objednávateľa.

7.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.Zmeny tejto zmluvy je možné vykonávať len dodatkami v písomnej forme, podpísanými oboma zmluvnými
stranami.
2.Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
3.Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.11.2022. Obe zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať.
Výpovedná lehota zmluvy je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane.
4. Zmluva je vyhotovená v troch origináloch, z toho jeden výtlačok obdrží zhotoviteľ a dva výtlačky obdrží
objednávateľ.
S.Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy
Príloha č.l cenník vykonaných prác
Príloha č.2 rozpis položiek funk.čných skúšok
Príloha č.3 zoznam technikov spoločnosti

V Bratislave, 01.12.2020
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Príloha č. 1 - Cena

Objednávateľ:

Obec Žitná-Radiš.a

Zhotoviteľ:

CIB, a.s.

Adresa:

Obchodná 39, 811 06 Bratislava

Kontakt:

-

--

Telefón: 0917 777 030
Mobil:

Juraj Liener, predseda predstavenstva

T:·

---

Cena v€

-

--

CCTV + záznam
- --

-

Služba

-

- --

Cena/ ks

Ročná revírna prehliadka
skúška CCTV
Cena celkom bez DPH

0908 489 284

-

➔

Počet ks

-

funkčná

--

200,00 €

---

-

1

-�

-

-·---

--

200,00€
200,00 €

-

-----

Cena
spolu

--- --- -

-L.-.--

--

V Bratislave, dňa 01.12.2020
CIB, a��/'
Obchodná ·' RJi
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, '

1C

1(
OPI"

'oe

_,, .. - ,,

CIB, a.s.
Juraj Liener
Predseda predstavenstva

CIB, a s., Obchodná 39, 811 06 Bratislava, IČO: 46 831 371, IČ DPH: SK2023602581,
email: gh@c1bservis.sk, Office: +-421/ 917 777 030

Príloha č. 2 - Rozpis položiek funkčných skúšok

Objednávateľ:

Obec Žitná-Radiša

Zhotoviteľ:

CIB, a.s.

Adresa:

Obchodná 39, 811 06 Bratislava

Kontakt.

Juraj Liener, predseda predstavenstva

Telefón: 0917 777 030
Mobil:

0908 489 284

' - Kontrol� i�ternetovéhopripojenia
----- - -- -----------------j

- Kontrola video signálu z CCTV
- - Kontrola stabilizovaného zdroja napájania systému CCTV

V Bratislave, dňa 01.12.2020
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CIB, a s.
Juraj Liener
Predseda predstavenstva

CIB, a s., Obchodná 39, 811 06 Bratislava, IČO: 46 831 371, IČ DPH: SK2023602581,
email: cib cibservis.sk, Office: t-421/ 917 777 030

