Zmluva o dielo
ö. 165/5l2ll3
n,rP

ltt f ooog+

Öbnok I.

Zmluvné strany
1.1

objednávate|'z
Sídlo:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Statutámy orgiín:.
Doc RNDr. Milan Ftáönik, CSc., primátor
osoby oprávnené konat'v mene objednávatefa vo veciach
- zmluvnych:
Doc RNDr. Milan Ftáönik, CSc., primátor
- technicklfch:
Ing. Peter Magdin
vedúci referátu PCo
Bankové spojenie:
ÖSoB, a.s. Bratislava
Öíslo úötu:
25828293/1500
tÖo:
00603481
DIÖ:
2020372s96

(d alej len

,'objednávatel"'),

a
1.2 Zhotovitel'z

NOPE

a.s.

Kazanská 48,82I 06 Bratislava
akciová spoloönost'
Zapisaná v obchodnom registri vedeny okresnjrrn
súdom Bratislava I. oddiel: Sa, vloZka öíslo:2002lB
Statutarny orgárn:.
Peter Noviák, predseda predstavenstva a riaditel] a.s.
osoby oprávnené konat'V mene zhotovitel]a vo veciach
- zmluvnych:
Peter Novák, predseda predstavenstva, riaditel'
spoloönosti
- technickfch:
Ludovít Kukan, riaditef vyrobno-technického útvaru
Bankové spojenie:
Tatra banka a.s., Bratislava
Císlo úötu:
26240225r4ttr00
tÖo:
357s880s
DIÖ:
2020253774
tÖ opH:
sK2020253774
TeleforVFax:
02140206800 I 02t40206801
(d'alej len,,zhotovitel"'),
Sídlo:
Právna forma:

uzatv ár aju

podfa s 536 a nasl' zákonaé.5I3l1r99I Zb. obchodného zákonníkav znení neskorSích
predpisov túto Zmluvu o dielo (d'alej len,,Zmluva") v nasledovnom zneni:

Clánok II.
Predmet plnenia zmluly

1.

Predmetom tejto Zmluvy je dielo:

1.1Dodávka amottilÍ IP kamier sumiestnením na Primaciálne niímestie aHlavné
námestie atieÍ' optického prepojenia kamier na existujúcu siet' Mestskej polície
hlavného mesta SR Bratislavy (d'alej len
polícia") na Gunduliöovej ulici 10
',mestská
v Bratislave a rozvody v budove s vystupom obrazu na vystupné zariadenia na
Centrálnom dispeöingu podfa Specifikácie v Prílohe Ö. 1'

l.2Rozsah acena dodania amontélüe na predmete Zmluvy je Specifikovaná vcenovej
ponuke zhotovitefa vzmysle Prílohy Ö. 1, ktorá je neoddelitefnou súöast'ou tejto
ZmIuvy.

Clánok III.
Cena diela

1.

2.

Cena za dielo, ktoré je podfa ö1. II predmetom tejto Zmluvy je stanovená v súlade so
zákonom é. 1811996 Z.z. o cenách v znení neskorSích predpisov.

objednávateli sa zavázuje touto Zmluvou vykonané dielo prevziat' a zaplatit
zhotovitel'ovi za podmienok uvedenych v tejto Zmluve dohodnutú cenu za dielo vo
qiSke
19 383,09

EUR bez DPH

o

23 259,71EUR vrátane 20oÁ sadzby DPH.
1

aj úötovaná daí zpridanej hodnoty (d'alej len
',DPH")
podl'a platnych právnych predpisov v Slovenskej republike v öase fakturácie.

K cene diela bude pripoöítaná

Clánok IV.
Platobné podmienky

1.

objednávatef prehlasuj e, Le na predmet zmluvy má zabezpeöené finanöné prostriedky.

2.

Úhlada vykonanych prác, dodaného materiálu

3.

Zhotovitel vystaví koneönú fakturu ku düu preberacieho konania. Faktúra bude mat'
dilovú splatnost'.

4.

Koneöná faktúra - daíovy doklad bude obsahovat' náleZitosti podfa platnych
predpisov. V súöasnosti sú to podlia $ 15 ods. 2 zákona NR SR ó. 28911995 Z.z.

a investiönych dodávok v priebehu
predmetu
plnenia
realizácie
tejto Zmluvy sa bude vykonávat formou koneönej faktúry'
5

nasledovné údaje:
öíslo tejto zmlulry,
údaje v zmysle zákona Ö. 500/2001 Z.z., $ 3a,
dátum vystavenia, dátum zdanitefného plnenia a dátum splatnosti faktúry,

'-6-

peÍnüny ústav zhotovitefa a öíslo úÖtu, kam je potrebné vykonat'úhradu,
fakturovanú sulnu'
oznaöenie predmetu diela,
peöiatka a podpis oprávnenej osoby.
5.

Prílohou k faktúre je objednávatetom písomne odsúhlasené ptevzatie príslusnych
protokolov a dokumentov a súpis vykonanych prác.

6.

Zhotovitel nie je oprávneny bez predchádzajuceho písomnéhosúhlasu obiednávatel'a
postupovat'' ani inak obchodovat's pef,aZnymi nárokmi vypl;fvajúcimi ztejto Zm\uvy.

7.

objednávateÍ sa zavázuje, Le dokonöené dielo prevezme, ak nemá vady brániace jeho
uüívaníu azaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. V cene za zhotovenie diela sú
obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, udrübu a odstránenie zariadenia
staveniska.

Clánok V.
Plnenie diela a zmluvnych závázkov

I. ZhotoviÍel sazavázuje r,ykonat aodovzdat'dielo objednávatelovi do 2. tiÍ,díovod
podpísania tejto Zmluvy.

2. Dobu plnenia predmetu tejto Zmluvy moZno predizít len ak:

a)

b)

zhotovitel' je v omeSkaní v dösledku poruSenia závázkov objednávatel'a podl'a
tejto Zmluvy, ato o dobu trvania tohto ome5kania,
döjde k podstatnej Zmene v rozsahu diela vzhl]adom k poskytnutym podkladom
v tak krátkom termíne, üe nie je moZné bezodkladne spravodlivo poZadovat'
dodrZanie zmluvne dohodnutého termínu realizácie o dobu primeranú k tymto
skutoÖnostiam. Primeraná doba nesmie presiahnut' 14 kalendárnych dní.

3. Ak zhotovite]] zhotoví dielo alebo jeho dohodnutú öast' pred dohodnu|fm tetmínom,
zav'ázuje sa objednávatel' dielo prevziat aj v skorSom ponúknutom termíne.

Clánok VI.
Podmienky vykonania diela
1.

Zhotovitel' sa zavázuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednost'.

2.

objednávatef a zhotovitef sa zavázuju, Ze vSetky obchodné a technické informácie,
ktoré im boli zverené zmluvn;frn partnerom povaZujú za döverné a nesprístupnia ich
tretím osobám bez písomnéhosúhlasu druhej strany, alebo tieto informácie nepouZijú
pre iné úöely' ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

3.

Zhotovite]] bude pri plnení tejto Zmluvy postupovat' s prísluSnou odbornou
starostlivost'ou a zavázuje sa dodrZiavat' vSeobecne závázné predpisy a technické
normy a ÍaktieÍ'platné vSeobecne závázné právne predpisy Slovenskej republiky
|ikajúce sa ochrany Zivotného prostredia.

4. Neoddelite]]nou súöast'ou predmetu

tejto Zmlwy pri odovzdaní diela je nasledovná

technická dokumentácia:
_ protokol o funkönej skúSke,
- certifikáty a prehlásenie o zhode v súlade s platnymi predpismi'
- revízna správa
- vláknov1i plán
- záruÖné listy.
5.

6.

objednávatef je oprávnen;f kontrolovat' vykonávanie diela' V prípade, Ze sa pri
dodatoönej kontrole zistí,Lepráce neboli riadne vykonané, náklady znáíazhotovitef.
ZhotoviteÍ sa zavázuje dodrüiavat'protipoZiame, hygienické a bezpeönostné predpisy,
vSetky platné zékony a predpisy o Zivotnom prostredí a iné platné vSeobecne závázné
nolmy. Zavázuje sa zabezpeöovat' povinnosti, ktoré vypl;fvaju z $ 4 - 8 zákona ó,.
3I4l200I Z.z.. o ochrane pred poZiarmi a zákona é,. 3671200I Z.z.. ZhotoviteÍ
zodpovedá vplnom rozsahu zabezpeénost azdravie svojich zamestnancov vzmysle
zákonaó. 12412006 Z'z. o bezpeÖnosti a ochrane zdraviapri práci.

Clánok VII.
Záruóná doba a prechod vlastníctva k dielu
1.

2.

Záruóná doba na predmet plnenia tejto Zm|uvy (na dielo) je 24 mesiacov odo dfia
odovzdania zhotoveného diela obj ednávatel'ovi.

Záruéná doba zaé,ínaplynút' düom odovzdania diela objednávatefovi. Düom
podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní aprevzati diela objednávatel'om,
prechádza nebezpeÖenstvo Skody na veci k dielu a vlastníctvo diela zo zhotovitefa na
objednávatelia. Prípadné chyby diela budú poöas záruónej doby bezpIatne
zhotovitel'om odstriínené.

1

J.

4.

za chyby diela, ktoré boli spösobené nesprávnym
prevádzkovaním vybudovaného diela alebo vznikli zásahom tretej osoby. Vprípade
vzniku tak1fch chyb na diele v zárlénej dobe' kde vznikne pochybnost'
o zodpovednosti na strane zhotovitefa, rozhodne vysledok nezávislej expertizy.
Náklady vynaloZené na obstaranie expertizy bude znáíat zmluvná strana podlia
vysledku expertízy (sporu) a v prípade nesúhlasu na základe právoplatného
rozhodnutia súdu.
ZhotoviteÍ nezodpovedá

Záruöná doba platí iba v prípade, Ze dielo bude vyuZívanév súlade s manuálom
uíívaniastavby a Le sa bude na zariadení pravidelne vykonávat' servisná öinnost',
organizáciou oprávnenou na r,ykonávanie tejto öinnosti.

Clánok VIII.
Zmluvné pokuty

l. Ak

objednávateÍ nedodrZí platobné podmienky podla öl. IV., zhotovitef má právo
fakturovat' zakúdy deü ome5kanla},)5oÁ z dlhu ako úrok z ome5kania.

2. Za

nedodrüanie termínov podl'a öl. V., objednávatel má právo fakturovat' zmluvnú
pokutu vo vy3ke 0,050Á zo zmluvnej ceny diela zakúdy deü omeSkania zhotovitel'a
s plnením diela podl'a tejto Zmluvy.

Clánok IX.
odstűpenie od Zmluvy
1.

od tejto ZmIuvy möZe odstúpit'kazdázo zmlwnych strán v prípade nedodrZania
zmluvnych podmienok druhou stranou len vtedy, ak:

a)
b)
2.

zmluvná strana do 30 dní po predchádzajúcom preukázatefnom upo zorrreti
druhou stranou neurobila nápravu'
zmluvná strana závaLnym spösobom poruSila závázky tejto Zmluw upravené v Ö1.

II.,IV., V., VI.

Vzniknuté Spory rieSia zmluvné strany dohodou. V prípade, Ze nedöjde k dohode
zm|uvná strana sa möZe domáhat' svojich práv aplnenia závázkov ztejto ZmIuvy

prísluSn;fm súdom.
J.

o

d

stúpenímo d zmluvy nezanlká právo vysp ori adan ia záv ázkov

.

Clánok X.

Závereóné ustanovenia

1. Dielo _

predmet plnenia tejto Zmluvy podl'a öl. II. sa povaZuje za odovzduté
aprevzaté schválením nasledovnych dokumentov podpisom zodpovedného

zamestnanca obj ednáv atel a:
- súpisu vykonanych prác obsahujúceho skutoöne vykonané práce

-jednej kópie vSetkych strán stavebného denníka,
- protokolu o odovzdani aprevzatí diela ako celku bez chyb a nedorobkov a dokladov podlia
ö1.

VI ods.
2,

3.

4.

4.

Táto Zmluva nadobúda platnost' döom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami
aprávnu úöinnosf díom jej zverejnenia a uzatvára sa na dobu uröitú, ktorá zaéne
plynút düom podpisu a konöí podlia ö1. V. ods. I, 2 tejto Zmluvy.
Táto Zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, 3 rovnopisy pre objednávate'Ía a2
rovnopisy pre zhotovitefa.
Neoddelitel'nou súöast'ou tejto Zmluvy je príloha ö.

V Bratislave döa t

2.

12.

t"u_

Doc. RNDr. Milan FtáÖpik, CSc.
primátor Hlavného mesta SR

1-

Cenová ponuka zhotovitela.

V Bratistave dru t

2.

12.

/ P;; N;;ák

predseda predstavenstva

a.

s.

2013

Doclávka a montáz IP kamier
Miésto:

3ratisIava- staré mesto

Popis
2

Dodávka
Materiál
Prvky zariadénia
opticky kábel záVesn}i 24 Vl sM
opticky kábel Závesn}i 8Vl sM
ZáVesné háky
Kamera lP Full HD Dome Vonkajéia kamera s dual streaming H.264, stream dual
H'264lH.264, alebo H.264lMJPEG, 20 násobnÍ opticky zoom_ 47 do 94 mm, digitálny
zoom 8 násobny, fokus auto/manuál, sveteíná citlivost 0.3lux colour, 0.04lux (b/w), 1/30
sec shutter, 30lRE' F'l.6'podporované rozlÍsenie 1080p (1920X1080):720p (128ox72o\;
1O24x768,800x600; Dl (72ox480)i CIF(352x240), Stream 1 H.264 - 1080p30, H.264 '1080-p15, H.264 - 720p30, Stream 2 H.264 - D1 - 30fps, MJpEG - Di -30fps, H.264 1 080-p 1 5, MJPEG - 1 080- p1 5, H.264 - 720- p30, H.264 - 7 20- p3O, MJPEG- 720- p30,
Protocols lPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, tCMp, FTp, SMTP,
DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, IEEE 802.1x, QoS, ONV|F, analg 'vlstup- BNC
(1.ovpp)' Frame rate 1-30fPs (NTsc)' 1-25fps (PAL), poöet Videostreamov- Number of
video streamov 2x H.264 alebo, H.264IMJPEG, Video standards NTSC, pAL, Wide
dynamic range on/off- 84 dB, Backlight compensation on/ofÍ, nastavenie bielej - auto/
Vnútoméosvetleenie, Vonkajsie/ ATW, manuálne, lÍis control Auto/manual, prevedenie
Day/night (lR-cut filter_odklápací )- Auto/on/off, otáöanie 360" continuous, naklápanie 10"-190'' Úchlost_preset 5'-400"/s, nÍchlost manuál riad. 0'5'-90"/s' nastavenje
prepozícií -presetov 256 presets, trualá prevádzková teplot A- 40 'c a2 50.c'
Sequence 8' krytié lP 66,
optickv prevodník

gptig|a.spojka s

píslusenqtvom

Dodávkamateriáluspolu

m

490

m

6l

ks

20

ks2
ks2
ks

1,88

92',t,20

1,21

73,81
'184,00

9,20

6 100,00
300,00

4

12 200,00

48o,oo

1

600,00
92o,oo

Montá2e
Montáz závesného oK
Montáz os
Práce na operátorskom pracovisku slaré mesto
ZVáranie optickÍch Vlákien
Montáz novej a démontái starej kamery

Montáze spolu

hod

ks
hod
vl

ks

20
4
4

24,'t7
415,00
24,17
20,00
92,00

4
2

1

483,40
660,00
96,68
80,00
184,00

2 304,08

ostatné

Drobnii montázny materiál

Kri2ovanie trolejového Vedenia ( spolupráca s DPB a.s', Vypnutie TV, práce V
noci, prenájom izolovanej plosiny s osádkou)

ostatné spolu

IEKAPITULACIA
)odávka materiálU soolu
lilontáze spolu

)stetné

prípad
prÍpad

spolu

650'00 €

650'00 €

980,00

Cena bez DPH

DPH

15 B99 01 €

25o408€
980 0o €

r

330'00 €

330,00

t€:.{t83:og€:

20o/o

179 80

Cena s DPH
19

078'81 €

500,82

3 004'90 €

96,00

'l 'l76.00 €

't

.3i$7,$i]{{€

',ilt$',.2s9l7,{'€

.M

