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ZMLUVA NA DODANIE TOVARU  

uzavretá podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 

 

 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Objednávateľ : Mesto Pezinok 

Zastúpený : Mgr. Oliver Solga, primátor mesta 

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. – Pobočka Pezinok, č. účtu: 6602006001 

IBAN: SK02 5600 0000 0066 0200 6001 

BIC kód banky: KOMASK2X 

IČO : 00305022 

Kontaktná adresa : Mestská polícia v Pezinku, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

Kontaktná osoba: JUDr. Ľudovít Farbula 

 

1.2 Dodávateľ :  

Zastúpený:  

Bankové spojenie:  

IBAN:  

BIC kód banky:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH: 

Kontaktná adresa:  

Zápis v obchodnom registri:  

 

II. FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

2.1 Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

III. PREDMET ZMLUVY 

3.1 Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia a konfigurácia kamerového systému mesta Pezinok - Karanténna 

a odchytová stanica. 

 

IV. PLNENIE ZMLUVY 

4.1 Predmet zmluvy sa považuje za odovzdaný dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí. 

Objednávateľ je oprávnený nepodpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí, ak predmet zmluvy nie je 

vyhotovený riadne, bez vád a v súlade s podmienkami dohodnutými touto zmluvou, a tým sa predmet 

zmluvy považuje za neukončený a neodovzdaný.  

4.2 Miesto plnenia predmetu zmluvy : Mestská polícia v Pezinku, Radničné námestie 7, Pezinok a Fajgalská 

cesta 1, Pezinok. 

4.3 Termín zahájenia: do 30 dní od podpisu zmluvy. 

4.4 Lehota dodania : do 30.04.2018 

4.5 Dodávateľ v rámci odovzdania predmetu zmluvy je povinný odovzdať objednávateľovi : 

- odovzdávací protokol 

- manuál (návod) k obsluhe 
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V. PODMIENKY DODÁVKY 

5.1 Dodávateľ zodpovedá za to, že : 

- všetky dodané tovary budú nové a I. akosti, 

- pri realizácii nepríde k dodávke materiálu rozdielnych technických charakteristík, ktorý by spôsoboval 

nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické ťažkosti v prevádzke alebo v údržbe existujúceho mestského 

kamerového systému, 

5.2 Dodávateľ musí predložiť vyhlásenie o zhode výrobku s európskymi normami. 

5.3 Za objednávateľa preberie predmet plnenia JUDr. Ľudovít Farbula, náčelník mestskej polície Pezinok. 

 

VI. CENA PREDMETU PLNENIA ZMLUVY 

6.1 Cena predmetu zmluvy je dohodnutá za kompletnú dodávku predmetu zmluvy, v znení zákona č. 18/1996 

Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

Celková cena : 

Slovom :  

Do ceny je započítaná cena za obstaranie požadovaného tovaru vrátane montáže, dopravy, zaškolenia a 

dodania technickej dokumentácie pri odovzdaní predmetu zmluvy. 

 

VII. PLATOBNÉ PODMIENKY 

7.1 Cenu za dodanie predmetu zákazky podľa bodu 3.1 objednávateľ uhradí na základe faktúry vystavenej 

dodávateľom po podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí. 

7.2 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov, ktorá zároveň slúži ako daňový doklad. 

7.3 Splatnosť faktúry bude 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

7.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať potrebné náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju 

dodávateľovi na doplnenie. Od doručenia doplnenej faktúry plynie nová lehota splatnosti v zmysle bodu 

7.3. 

 

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť dodávateľovi primerané pracovné podmienky pre dodávku a montáž 

predmetu obstarávania. Zabezpečiť vstup a všetky povolenia vstupu na miesta inštalácie predmetu zmluvy.  

8.2 Za dozor objednávateľa na operatívne riešenie problémov spojených s plnením predmetu zmluvy je 

poverený kpt. JUDr. Ľudovít Farbula, náčelník mestskej polície Pezinok. 

8.3 Počas realizácie predmetu obstarávania - zmluvy je dodávateľ povinný postupovať tak, aby nedošlo k 

poškodeniu súvisiacich pozemkov a objektov, majetku objednávateľa a nedošlo k ohrozeniu zdravia a 

života osôb. 

8.4 Dodávateľ zodpovedá za všetky spôsobené škody z vlastnej viny a z viny subdodávateľov, ktoré vznikli 

objednávateľovi a tretím osobám v súvislosti s vykonaním prác podľa tejto zmluvy. 

8.5 Dodávateľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach dôverného charakteru, s ktorými sa v 

organizácii u objednávateľa zoznámi. 

 

IX. ZMLUVNÉ POKUTY 

9.1 V prípade omeškania s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy, ktoré spočíva v oneskorenom alebo vadnom 

dodaní predmetu zmluvy, je dodávateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu : 

a. vo výške 0,05 % z celkovej ceny dodávky predmetu zmluvy za každý deň omeškania s dodaním predmetu 

zmluvy, 

b. vo výške 20,- € za každý deň omeškania, ak omeškanie dodávateľa trvá viac ako 7 dní, 

c. vo výške 20,- € za každý deň omeškania zo záväzkov uvedených v bode 10.6. 
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9.2 Po uplatnení si zmluvnej pokuty objednávateľom podľa bodu 9.1 písm. a) a b) bude dodávateľ povinný 

vystaviť faktúru na predmet zmluvy uvedenú v bode 6.1 zníženú o výšku zmluvnej pokuty. 

9.3 V prípade omeškania s úhradou faktúry objednávateľ uhradí úrok z omeškania vo výške 0,05 % z včas 

nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 

 

X. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

10.1  Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude dodaný podľa podmienok tejto zmluvy a že 

počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

10.2  Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania objednávateľovi a tiež za vady, 

ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. 

10.3  Vadou predmetu zmluvy sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch stanovených touto 

zmluvou, technickými normami a požiadavkami objednávateľa. 

10.4  Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe 24 mesiacov na predmet plnenia podľa bodu 3.1, ktorá začína 

plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia tovaru objednávateľom. 

10.5  Zmluvné strany sa dohodli pre prípad nedostatkov predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má 

objednávateľ právo požadovať a dodávateľ povinnosť vady bezplatne odstrániť. Dodávateľ je povinný 

objednávateľovi uhradiť všetky prípadné škody zavinené vadou predmetu zmluvy. 

10.6  Dodávateľ sa zaväzuje, že: 

- na záručnú opravu nastúpi do 12 hodín od písomného ohlásenia poruchy. 

 

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

11.1  Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

11.2  Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou obojstranne potvrdených písomných dodatkov. 

11.3  Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdŕží 1 rovnopis a dodávateľ 1 

rovnopis. 

11.4  Zmluva nadobúda platnosť' dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Pezinok, v zmysle § 47 ods. 1 Občianskeho 

zákonníka a § 5a ods. 5 zákona o slobode informácií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................                                       ...................................................................... 

                  Miesto a dátum                                                                                    Miesto a dátum 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................                                ....................................................................... 

          Podpis a pečiatka dodávateľa                                                      Podpis a pečiatka objednávateľa 

 

 


