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ZyILUYA O DIELO

uzaftorená v zmysle § 5_ró a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodny zákonníkv znení
neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami

Objednávatel': Obec Gáň

27,924 01 Gáň

Y zast.: Mgr. Denisa lvančíková, starostka obce

IČo: oolosg++

DIČ:2021153552

Č. účtu: SK70 0200 0000 0000 2072 6132

Bankové spojenie: VÚB a.s. Galanta

l ď alej len " objed náv atel'| | l

Scanlock International spol. s r.o.

Zhotovite|o: Októbrova 687114,9240I Galanta

V zast.: Ing. Juraj Krúg, konatef

rČo: : I44488I

DIČ:2020370770.

IČ npH.: SK202O370770

Č. účtu: 421007 I403l3 1 00

Bankové spojenie: Sberbank Slovensko a.s.

Č. licencie: PT0021 18

l ďalej len "zhotovitel"'/

čt. r
Predmet dohody

Zmluvné strany sanazáklade vzájomnej dohody rozhodli uzatvotit'túto zmluvu, predmetom
ktorej je o,Rozšírenie kamerového systému a doplnenie kamier v obci Gáňo'.

1. Touto zmluvou sa zhotovitet zavázuje vypracovať a odovzdať objednávatefovi dielo

podťa špecifikácií lyplývajúcich zo schválenej cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy

ako príloha ě. 1, na základe požiaďaviek objednávatela a objednávatel sa zav'ázuje zaplatiť

zhotoviteťovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a riadne vykonané dielo prevziať,



Cl. il
Cena za vykonanie diela

1. Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateť na účet zhotoviteťa za
vykonané dielo sumu vo výške:

Cenabez DPH: 14.936,88,- EUR

DPH20% 2987,38,- EUR

Cena s DPH 17.924,26,-EUP*

2, V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté náklady na vykonanie
prác a náklady na materiál potrebný pri vykonaní ýchto prác.

3, Objednávateť je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie diela, podťa bodu 1.

tohto článku do 15 dní odo dňa doručenia faktúry.

4. Zhotovitel sazavázuje vystavit'faktúru za vykonané dielo najneskór do 30 dní odo dňa
odovzdania diela.

5. Faktúra sa považuje zazaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotovitela.

6. V prípade omeškania objednávateťa s úhradou platieb má zhotoviteť právo účtovat'
odberateťovi popri plnení aj úroky z omeškania podfa Obchodného zákonníka.

čl nr
Termín plnenia diela

1. Zhotoviteť r,ykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do 2
mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluly. Tento termín je možné preďÍziť len na
základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo z dóvodu prípadných zlýchpoveternostných
podmienok, kedy sa termín predlžuje o dobu, počas ktorej zhotoviteť nemohol zaěať alebo
pokraČovat'v stavebnýchúpravách. Za zlé poveternostné podmienky sa považujú dni, počas
ktorlých prší alebo sneží, alebo ak denná teplota klesne pod bod míazu.

2. Zhotovitel je povinný na žiadosť objednávateťa informovať ho o stave vykonaných
stavebných prác.

Cl. Iv
Vykonanie diela a jeho odovzdanie

1. Zhotovitef r,ykoná stavebné činnosti spojené s predmetom diela podťa tejto zmluvy na
svoje náklady a nebezpečenstvo, pričom sazavázuje rešpektovat'technické, špecifické a právne
predpisy.



2. Zhotovitef v plnom rozsahu zodpovedá za bezpeěnost' a ochranu zdravia pri práci

všetkých osób, ktoré sú oprávnené zdržiavat' sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými
pracovnými pomóckami. Zhotovitef je povinný zabezpečit'na stavbe požiamu ochranu.

3. Zhotovitel' wzye písomne objednávateťa na prevzatie diela najmenej 3 dni pred dňom

dokončenia diela. O odovzdaní aprevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu.

Cl. v
Zodpovednost'za vady diela a záručná doba

1. Zhotovitef zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podťa noriem

vďahujúcich sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, aže poěas záruěnej

doby bude spósobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.

2, Zétručná doba je 2roky azačinaplynúť odo dňa prevzatiadiela objednávatefom.

3. Objednávatel sa zavázuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po
jej zistení a to písomnou formou.

4. Zhotoviteť sa zavázuje začat' s odstraňovaním prípadných vád do 3 dní od uplatnenia

oprávnenej reklamácie objednávatela a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky

možnom termíne.

Cl. vI
Zánikzmluvy

1. Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteťom

objednávateťovi a zaplatenim ceny za dielo podfa ustanovení tejto zmluvy objednávatefom

zhotoviteťovi.

2. Táto zmluva móže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktoý si
dohodnú.

3. Objednávatel' si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade ak by došlo k
porušeniu povinností zhotovitefa, pri ktorom móže dójst' k materiálnym škodám alebo k
ohrozeniu zďravia, či života alebo k hrubému porušeniu technickej disciplíny zhotovitefa pri
zhotovení diela.

4. Objednávatef je oprávnený odstúpiť od zmlu\T aj v prípade podstatného prekročenia

ěasu plnenia, dohodnutého v Čt. ttt bod 1 tejto zmluvy, Zapodstatné prekročenie času plnenia

sa považuje 30 dní odo dňa, od ktorého mal zhotoviteť predmet diela odovzdať podťa Čt. rU
tejto zmluvy.

5. Zhotoviteť je oprávnený odstúpit' od zmlur,y, ak objednávatel neplní zmluvné závázky,

a tý m zho tovite f o v t znemo žřtuj e r e alizáciu di e l a.

6. Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí byť
uvedený dóvod, pre ktorý zmluvná stlana odstupuje.



l
I
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čl vrI

záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zástupcami oboch

zmluvných strán.

2. Zmluva móže byt' zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3. Pokiať v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený

ustanovenia obchodného zákonníka.

4. Zmluvaje vypracovanáv 2vyhotoveniach. Každázo zmluvných strán obdržipo jednom

výtlačku.

Objednávateť

V Gáni, dňa /u.ar &// /i. i J.l/P

scanlock Inte

Prílohy:

1.) Cenová ponuka - Doplnenie kamerového systému v obci Gáň

zhotoviteť

V Galante, dňa

.ová,

Obec Gáň


