Obec Dlhé Klčovo
Rozšírenie kamerového systému v obci Dlhé Klčovo – III. etapa
Zákazka zadávaná podľa §117 - tovary
Kúpna zmluva č. ..........

KÚPNA ZMLUVA č. ...............
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov
uzatvorená medzi:
Kupujúci:
Obchodné meno: Obec Dlhé Klčovo
Sídlo: Obecný úrad, Dlhá č. 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo
Zastúpený: Ľubica Zubková, starostka obce
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: Ľubica Zubková, starostka obce
IČO:
00332356
DIČ:
2020640974
IČ DPH: Neplátca DPH
Bankové spojenie: doplní sa pri podpise zmluvy
IBAN: doplní sa pri podpise zmluvy
Telefón: 057/4882491
Fax: 057/4882490
E – mail: obec@dlheklcovo.sk
www.dlheklcovo.sk
a
Predávajúci:
Obchodné meno:
Adresa:
Zastúpený:
Právna forma:
Zapísaný v
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel.:
e-mail:
Preambula
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného
obstarávania – zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. I
Predmet zmluvy
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1.1 Predmetom zmluvy je dodanie tovaru – bezpečnostných kamier v celkovom počte 6 ks vrátane
príslušenstva na ich inštaláciu, ktoré verejný obstarávateľ zabezpečuje v rámci projektu v oblasti
prevencie kriminality „Rozšírenie kamerového systému v obci Dlhé Klčovo - III. etapa“,
vrátane dopravy na miesto dodania a činnosti spojené s umiestnením a montážou, dodanie
záručných listov, technickej dokumentácie (návody na obsluhu predmetu zákazky, prípadne
výkresy a schémy zapojenia, všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a pod.) v rozsahu
podľa príslušných predpisov platných pre daný predmet zmluvy do miesta dodania
predmetu zmluvy uvedeného v článku III. tejto zmluvy. Špecifikácia a rozpis ceny je uvedená
v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
1.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy v rozsahu uvedenom v Čl. I. bod 1.1
zmluvy a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa Čl. II. tejto
zmluvy.
Čl. II
Kúpna cena
2.1. Kúpna cena za predmet kúpy podľa Čl. I. je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov ako cena maximálna s možnosťou jej zmeny podľa Čl. II. bodu
2.5 zmluvy.
2.2. Cena je vrátane DPH, cla, správnych a iných poplatkov.
2.3. Kúpna cena za dodanie predmetu kúpy podľa Čl. I. bod 1.1 zmluvy:
Cena bez DPH
.............. eur
DPH: ................ eur
Cena s DPH
.............. eur
Slovom: .......................................
2.4. Bližšia špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy.
2.5. Zmena ceny podľa Čl. II bod 2.1 zmluvy je prípustná:
- pri zmene výšky zákonnej sadzby DPH.

Čl. III
Čas plnenia a miesto dodania
3.1.

Čas plnenia tejto zmluvy je do 40 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

3.2. Zmluvný termín uvedený v Čl. III, bod 3.1 zmluvy je termín najneskoršie prípustný
a neprekročiteľný s výnimkou:
- zásahov spôsobených vis maior.
3.3

Predávajúci dodá predmet kúpy do: Obec Dlhé Klčovo: Základná škola , Cintorín-stred,
Križovatka pri nákupnom stredisku, Kultúrny dom - detské ihrisko, Futbalový areálihrisko, Vstup do obce.

Čl. IV
Platobné a fakturačné podmienky
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4.1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa Čl. II zmluvy na základe riadneho
plnenia predmetu zmluvy podľa Čl. I tejto zmluvy.
4.2. Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku.
4.3. Kupujúci uhradí dojednanú kúpnu cenu predávajúcemu po prevzatí predmetu kúpy alebo jej
časti na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Prílohou faktúry bude dodací list.
4.4. Fakturácia bude vykonaná po dodaní a prevzatí predmetu zmluvy podľa čl. VII.
4.5. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
4.6. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá náležitosti
daňového dokladu. Dôvod vrátenia je kupujúci povinný vyznačiť na faktúre. Od okamihu
doručenia faktúry, ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu, začína plynúť nová 30 dňová
lehota splatnosti.
Čl. V
Zabezpečenie záväzkov
5.1. Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa Čl. IV vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť
úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
5.2. V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu kúpy má kupujúci právo
uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý začatý deň
omeškania z kúpnej ceny.
Čl. VI
Práva a povinnosti zmluvných strán
6.1. Predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy v plnom rozsahu v dohodnutom termíne
v bezchybnom stave.
6.2. Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho prevziať predmet kúpy v dohodnutom termíne
v mieste dodania podľa Čl. III bodu 3 tejto zmluvy.
6.3 Predávajúci sa zaväzuje, že kamerový systém bude po technickej stránke inštalovaný a nastavený
tak, že neumožní porušenie zákona o ochrane osobných údajov a všetky nainštalované kamerové
systémy musia byť označené štítkami, že priestor je monitorovaný kamerovým systémom.
Čl. VII
Prevod práv
7.1. Okamihom dodania predmetu kúpy podľa Čl. I tejto zmluvy je podpísanie a prevzatie predmetu
kúpy kupujúcim.
7.2. Okamihom dodania prechádza z predávajúceho na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy
a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy.
Čl. VIII
Zodpovednosť za vady
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8.1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa Čl. 1 tejto zmluvy má v čase prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť
jeho využitia.
8.2. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba vtedy,
ak boli spôsobené používaním predmetu kúpy v rozpore s návodom na obsluhu dodaným
výrobcom, resp. nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci.
8.3. Ak predávajúci poruší ustanovenia tejto zmluvy, kupujúcemu vzniká nárok na náhradu škody,
ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
8.4. Predávajúci na vlastné náklady odstráni vady zistené v záručnej dobe.
8.5. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, zaväzuje sa predávajúci dodať
náhradný predmet plnenia zodpovedajúcej kvality, na základe zápisu vyhotoveného
a podpísaného zmluvnými stranami.
8.6. Záručná doba je ......................... (uvedie uchádzač podľa svojej ponuky, minimálne 2 roky
odo dňa prevzatia predmetu plnenia).
Čl. IX
Zánik zmluvy
9.1.

Ak zmluvná strana poruší povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, druhá zmluvná strana môže
od zmluvy odstúpiť.

9.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis maior, ktorých dôsledkom
je nemožnosť plnenia niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre okamžité odstúpenie od
zmluvy.
Čl. X
Záverečné ustanovenia

10.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka
a Občianskeho zákonníka.
10.2 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť
podpísané zmluvnými stranami.
10.3. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom
rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola
podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.
10.4. Zmluva je vyhotovená v 4 prevedeniach, pričom každá zo zmluvných strán dostane po 2
rovnopisy.
10.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
10.7 Táto zmluva nadobúda účinnosť zverejnením na webovom sídle objednávateľa, podľa platných
právnych predpisov.
10.8 Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom
zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie a to oprávnenými
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osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť

Predávajúci

Kupujúci

V .............................dňa .........................

V Dlhom Klčove, dňa ..................

----------------------------------

–––––--------------------------------Ľubica Zubková
starostka obce

Príloha č. 1 Špecifikácia a rozpis ceny
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Príloha č. 1 Špecifikácia a rozpis ceny

JEDNOTKOVÁ
POČET CENA /€/ bez
DPH
m. j.

P.Č.

OZNAČENIE

m. j.

1.

3.0 MPx kamera IP kompaktná
exteriérová farebná Day / Night
s IR filtrom, IR dosvit do 30m,
1/3” 3Mp progressivescan
CMOS, 25/30fps@720P,
citlivosť farebná 0.08Lux /
F1.2, 0Lux (IR LED),
napájanie 12VDC, 400mA,
PoE, -30°C do 60°C, IP67

kus

6

2

Videorekordér IP sieťový 32kanálový, Kompresia H.264 /
MJPEG Dual Stream, Dátový
tok max. 200Mbps. z toho
128Mbps. pre nahrávanie,
Rozlíšenie na monitor až
5Mpix, kompatibilné s
hlavnými značkami IP kamier,
HDMI/VGA výstup, ONVIF
2.3, Inteligentné vyhľadávanie,

kus

1

kus
kus
kus
kus

6
6
6
3

kus

4

m
m
kus
kus
kus
kus
hod
hod

20
300
5
6
4
6
10
50

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

držiak na Ubiquity
Ubiquiti Locostation M5
PoE injektor sada
elektroinšatalačná krabica malá
elektroinšatalačná krabica
veľká
kábel 3*1,5 cyky
ftp kábel cat5e
Patchkabel
Zdroj 12V 1,5A
viaczásuvková koncovka
spojovací a montážny materiál
Konfigurácia zariadení
Montážne a inštalačné práce
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xxxx

SPOLU bez DPH:
DPH 20%:
Spolu s DPH

Predávajúci

Kupujúci

V .............................dňa .........................

V Dlhom Klčove, dňa ..................

----------------------------------

–––––--------------------------------Ľubica Zubková
starostka obce
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