ZMLUVA O DIELO č. : 0015
I.
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:
so sídlom :
zastúpený :
IČO :
Bankové spojenie :
Telefón / fax :

Obec Zemplínske Jastrabie
Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie
Miroslav Maďar
00332216
4326255001/5600

2. Dodávateľ:
so sídlom :
zastúpený :
IČO/Licencia:
Bankové spojenie :
Telefón / fax :

Ján Fedor FEDEL
Lipová 75/8, 076 13 Byšta
Ján Fedor
43319653/FT 000827
2622722832/1100
056/6701840

056/6681990

II.
Predmet zmluvy
1. Predmet diela:
Kamerový systém ( ďalej len KS) umiestnený v obci Zemplínske Jastrabie, ktorý bude umiestnený podľa dohody.
2. Špecifikácie diela:
a) Celá akcia vychádza z ponuky KS pre obec Zemplínske Jastrabi e na prevenciu kriminality . Rozsah práce je
stanovený na základe osobného jednania medzi objednávateľom obec Z.Jastrabie zastúpena p. starostom Miroslavom
Maďarom a dodávateľom Ján Fedor FEDEL zo dňa 11.05 2012.
Konečný návrh zo strany dodávateľa bol konzultovaný s p. starostom Miroslavom Maďarom.
b) Práce budú vykonané podľa pracovného postupu a časového harmonogramu tak, aby odovzdanie diela
bolo najneskôr do konca tohto kalendárneho roka. Dodávku kompletného materiálu a zariadení vrátane montážnych
prác zabezpečí dodávateľ.

III.
Doba plnenia
Dodávateľ vykoná dielo v termíne od 23.05.2012 do 31.09.2012 .

IV.
Cena diela
V súlade so zákonom č. 196/2000 Zb. o cenách sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej cene za zhotovené dielo
špecifikované v oddieli II. tejto zmluvy a to vo výške :
Cena za zhotovenie : 6887,40 €
Ceny sú stanovené podľa aktuálneho cenníka a sú platné 10dní od zhotovenia návrhu KS
Platobné podmienky :
Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí dodávateľovi po prevzatí diela faktúru do 14 dní od jej vystavenia.
Dielo bude fakturované po jeho dokončení a odovzdaní systému do trvalej prevádzky.
Penalizácia :
V prípade omeškania so zaplatením faktúry zaplatí objednávateľ zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej
čiastky za každý deň omeškania.

V.
Vlastnícke právo na zhotovenú vec
Vlastnícke právo na zhotovenú vec prechádza na objednávateľa okamihom odovzdania (podpisom
odovzdávacieho protokolu) a plnej úhrady fakturovanej čiastky.

VI.
Podmienky vykonania diela
a) Bezpečnosť práce a požiarna ochrana sa riadi platnými bezpečnostnými predpismi a ustanoveniami tejto
zmluvy.
b) Objednávateľ oboznámi technikov vykonávajúcich inštaláciu diela s bezpečnostnými zásadami v objekte.
c) Objednávateľ zabezpečí pre účely skladovania jednu uzamykateľnú miestnosť na skladovanie materiálu
a náradia inštalačnej skupiny dodávateľa.

VII.
Povinnosti zmluvných strán
a) Dodávateľ je povinný vykonať dielo v dohodnutom čase a kvalite.
b) Dodávateľ odovzdá dielo po dokončení, a to písomne objednávateľovi.
c) Dodávateľ vykoná preškolenie užívateľa a správcu systému KS.

VIII.
Iné ustanovenia
Nesplnenie ustanovení o záväzkoch objednávateľa zakladá dodávateľovi právo na okamžité odstúpenie od tejto
zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na zaplatenie faktúry za dovtedy vykonané práce.

IX.
Záruka
Dodávateľ ručí za kvalitu ním vykonaných prác (diela) podľa tejto zmluvy počas 24 mesiacov od dátumu
odovzdania objednávateľovi za podmienok uvedených v odovzdávacom protokole. Ako záručný list slúžia
všetky faktúry, kde sú vypísané všetky výrobky a použitý materiál.
Reklamácia porúch zariadení musí byť ohlásená dodávateľovi podľa odovzdávacieho protokolu. Dodávateľ sa
zaväzuje odstrániť oprávnené reklamované poruchy v čo najkratšej lehote na základe podmienok stanovených
v odovzdávacom protokole.

X.
Záverečné ustanovenia
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, každý účastník obdrží jeden exemplár.
Všetky dodatky k tejto zmluve budú vykonané len v písomnej forme, označené poradovými číslami a podpísané
osobami oprávnenými jednať vo veciach tejto zmluvy.
Otázky v tejto zmluve neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom.
Účastníci si zmluvu prečítali, súhlasia s celým jej obsahom a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Zemplínskom Jastrabí dňa : 22.05.2012

…………………………………….
Za dodávateľa

……………………………………
Za objednávateľa

