
Zmluva o dielo

uzatvorená v súlade s ustanoveniami ~ 536 a nasi. zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ Obchodný zákonní!“) a zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej Zen „Zákon o VO‘)

(ďalej len „zmluva‘)

ZMLUVNÉ STRANY

Obchodné meno: Obec Lozorno
Sídlo: Hlavná 1, 900 55 Lozorno
IČO: 00304905
DIČ: 2020643669
Bankové spoj enie: Prima banka
IBAN: SK34 5600 0000 0032 03‘74 7001
V zastúpení: Mgr. Ľuboš Tvrdoň, funkcia: starosta
E-mail: obec(~lozorno.sk

(d‘alej aj ako „objednávatel“)

a

Obchodné meno: Zvac Systems s.r.o.
Sídlo: Záhorácka 5365/17A, 901 01 Malacky
IČO: 35859911
DIČ: 2020208872
iČ DPH: SK2020208 872
Bankové spoj enie: UniCredit Bank
IBAN: SK28 1111 0000006621902004
V zastúpení: Ing. Maroš Zváč, funkcia: konateľ
Zápis v obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
Vložka číslo: 29041/B
E-mail: maros.zvac®zvacsystems.com
Telefonický kontakt: 034 7725331

(ďalej aj ako „dodávatel“)

(hj~idná\‘~lteľ ~ (1()á~L~L~ ‘~~i ~P0JtL ~ij jako ~znhIuvnó ~tľnny“)



PREAMBULA

Dodávatel‘ je obchodnou spoločnost‘ou, zaoberajúcou sa aj dodávkou a inštaláciou
kamerových systémov.

2. Obec Lozorno má záujem na území obce osadit‘ kamerový systém a zriadit‘
monitorovacie stredisko záznamov z kamerového systému v priestoroch sídla obecnej
polície Obce Lozorno. Za týmto účelom Obec Lozorno zrealizovala verejné obstarávanie
podl‘a Zákona o VO, pričom dodávatel‘ bol v rámci uskutočneného verejného
obstarávania vyhodnotený ako uchádzač s najvýhodnejšou cenou.

3. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

Článok 1
Záruky strán

1. Objednávatel‘ a dodávatel‘ týmto vyhlasujú, že sú osobami oprávnenými na právne úkony,
a že sú podl‘a platných právnych predpisov oprávnení uzatvorit‘ túto zmluvu.
Objednávatel‘ a dodávatel‘ d‘alej vyhlasujú, že záväzky obsiabnuté v tejto zmluve sú
schopní riadne a včas splnit‘.

2. Objednávatel‘ vyhlasuje, že nie je platitel‘om DPH. Dodávatel‘ vyhlasuje, že je riadne
registrovaným platcom DPH v zmysle príslušných právnych predpisov, čo dokladuje
predložením osvedčenia o registrácii platitel‘a DPH.

Článok 2
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinuostí zmluvných strán
v súvislosti s realizáciou v tejto zmluve špecifikovanej dodávky pre obj ednávateľa, ktorú
uskutoční dodávatel‘.

2. Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje dodat‘ objednávatel‘ovi a podl‘a jeho pokynov
riadne a včas tovar špecifikovaný v článku 3 tejto zmluvy a vykonat‘, zabezpečit‘ a
poskytnút‘ všetky d‘alšie potrebné práce, výkony a služby.

3. Obj ednávatel‘ sa touto zmluvou zaväzuje dodávatel‘ovi za riadne a včas uskutočnenú
dodávku tovaru a vykonanie, zabezpečenie a poskytnutie ďalších potrebných prác,
výkonov a služieb zaplatit‘ dohodnutú cenu.

Článok3
Specifikácia diela

Dielom podl‘a tejto zmluvy sa rozumie:
1.1 dodanie kamerového systému a všetkých jeho komponentov, prvkov, súčastí

a príslušenstva pre Obec Lozorno (ďalej len „Kamerový systém“), v špeciflkácii
a rozsahu uvedených vo výkaze výmer ohsah~j~icom jednotkové ceny a celkovú cenu~
klorý Ivon neoddeliteľiiu Piíloliu Č. I lej to zinluvy (ďalej len „Výkaz ‚‘ýmer“),



1.2 zhotovenie všetkých pripojení bodov umiestnenia Kamerového systému na MN zdroj
elektrickej energie v miestach a špecifikácii podl‘a popisnej a graf~ckej Prílohy Č. 2a,
Prílohy Č. 2b a Prílohy Č. 2c tejto zmluvy (d‘alej len „Technické prulohy“),

1.3 zhotovenie všetkých rozvodov d‘alších príslušných sjetí potrebných pre umiestnenie,
napoj enie, sprevádzkovanie a prevádzkovanie Kamerového systému v súlade
s Výkazom výmer a Technickými prílohami,

1.4 doprava na miesto vykonania Diela, kompletná inštalácia Kamerového systému,
1.5 sprevádzkovanie, nastavenie a uvedenie Kamerového systému, vrátane všetkých jeho

nosných a prevádzkových prvkov do prevádzky servisným technikom dodávatel‘a
a inštalácia a sprevádzkovanie softwarovej podpory,

1.6 funkčné preskúšanie Kamerového systému za účasti zástupcu obj ednávatel‘a,
1.7 zaškolenie pracovníkov obj ednávatel‘a pre prevádzkovanie, obsluhu a užívanie

Kamerového systému,
1.8 akékol‘vek d‘alšie výkony, práce a služby, ak tieto nie sú v bodoch 1.1 až 1.7 vyššie,

pokial‘ z povahy veci a!alebo Výkazu výmer alalebo Technických príloh vyplýva, že
sú nevyhnutné alebo potrebné pre riadne dodanie, zhotovenie, inštaláciu,
sprevádzkovanie a prevádzkovanie Kamerového systému

(d‘alej aj ako „Dielo“) v katastrálnom území Lozorno, obci Lozorno, okres Malacky
pričom miesto dodania a inštalácie Diela je bližšie špecifikované v Technických
prílohách tejto zmluvy (miesto vykonania diela).

2. Dodávatel‘ potvrdzuje, že sa presvedčil o miestnych danostiach a pracovných
podmienkach pre vykonanie Diela podl‘a tejto zmluvy, a že neexistujú žiadne prekážky
ani mé okolnosti, ktoré by mu bránili v riadnom a včasnom vykonaní Diela podl‘a tejto
zmluvy a na tomto základe je schopný dodat‘ a vykonat‘ Dielo riadne a včas podl‘a tejto
zmluvy. Akékol‘vek neskoršie námietky alebo pripomienky dodávatel‘a ohl‘adom tu
uvedeného nebudú mat‘ vplyv na rozsah jeho prác a výkonov ani na cenu Diela a na
lehoty vykonania Diela.

3. Dodávateľ je povinný pri vykonávaní Diela v maximálnej možnej miere, zohľadniac
východiská uvedené v tejto zmluve, rešpektovat‘ oznámené požiadavky objednávateľa na
detaily Diela.

Článok 4
Kontrola výkonov

1. Dodávateľ je povinný pri vykonávaní Diela postupovat‘ s náležitou odbornou
starostlivost‘ou a nadit‘ sa pokynmi obj ednávatel‘a. Dodávatel‘ nie je oprávnený odchýlit‘
sa od udelených pokynov obj ednávatel‘a, pokial‘ mu k tornu obj ednávatel‘ nedá
prostredníctvom svojho ustanoveného zástupcu písomný súhlas,.

2. Ustanoveným zástupcorn objednávateľa pre technické záležitosti týkajúce sa zhotovenia
Diela je Peter Cbrenč Akákol‘vek zmena tejto osoby musí byt‘ oznámená dodávateľovi
písornne, pričom obj ednávatel‘ sa zaväzuj e bezodkladne informovat‘ dodávateľa
o vykonanej zmene a dodávatel‘ je povinný sa nadit‘ takýmto oznámením. Obj ednávateľ

iÖž~ puvtiiiť mé osoby udL~u1IioLt kunliokiu t‘gli/úLie [)k[a, pL[č(L1i o l(j1(J ~ktILUč[L()~Ĺi
upovedomí dodávatel‘a.



3. Ustanoveným zástupcom dodávatel‘a pre technické záležitosti týkajúce sa zhotovenia
Diela je Ľuboš Tvrdoň, starosta obce Lozorno. Akákoľvek zmena tejto osoby musí byt‘
oznámená objednávatel‘ovi písomne, pričom dodávatel‘ sa zaväzuje bezodkladne
informovat‘ obj ednávatel‘a o vykonanej zmene a obj ednávatel‘ je povirmý sa nadit‘
takýmto oznámením.

4. Obj ednávatel‘ má právo neobmedzeného vstupu na miesto vykonania Diela, kontroly
vykonávania Diela ako aj právo požadovat‘ od dodávateľa vysvetlenia, týkajúce sa
realizácie Diela a všetkých úkonov s tým súvisiacich. Dodávatel‘ je povinný umožnit‘
objednávatel‘ovi alebo ním určeným osobám neobmedzený vstup na miesto realizácie
Diela.

Článok 5
Termíny vykonania Diela

1. Dodávatel‘ sa zaväzuje začat‘ s vykonávaním diela bez zbytočného odkladu po podpise
tejto zmluvy s cieľom dokončit‘ jeho čo možno najväčšiu čast‘ do 31.12.2020. Dodávatel‘
sa zaväzuje dodat‘ a vykonat‘ Dielo v celosti najneskór do 31.03.2021.

2. Tu uvedený termín je záväzný, jeho nedodržaním sa dostáva dodávateľ do omeškania.
Dodávatel‘ však nebude v omeškaní, pokial‘ zo strany obj ednávatel‘a nebude k času
dodania a vykonania Diela zabezpečená možnost‘ realizácie NN elektrických prípojok
alebo možnost‘ napoj enia sa na stávajúce NN elektrické zdroje ako to predpokladajú
Technické prilohy.

3. Dodávatel‘ je povinný písomne informovat‘ objednávateľa minimálne 5 dní vopred
o termíne začatia realizácie Diela a osobitne dohodnút‘ s obj ednávatel‘om termín
zaškolenia pracovníkov obj ednávatel‘a na prevádzkovanie, obsluhu a užívanie
Kamerového systému.

4. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza a dodávatel‘ potvrdzuje, že vyhlásenie núdzového
stavu, výnimočného alebo mého pohyb osób, výkon podnikania alebo výkon inej činnosti
obmedzujúceho stavu, alebo prijatia nariadení a pod., nie je aj vzhl‘adom na pripravenost‘,
personálne a materiálové zabezpečenie dodávatel‘a prekážkou v riadnom a včasnom
dodaní, zhotovení a realizácii Diela podl‘a tejto zmluvy a nebude považované na strane
dodávatel‘a za okolnost‘ vyššej moci.

Článok 6
Spósob potvrdenia vykonaných prác a výkonov,

spósob odovzdania a prevzatia Diela,

1. Dodávatel‘ vykoná a odovzdá objednávatel‘ovi Dielo najneskór v dohodnutom termíne
podl‘a článku 5 tejto zmluvy. Dodávatel‘ je povinný najmenej 3 pracovné dni pred
odovzdaním Diela vyzvat‘ obj ednávatel‘a na prevzatie Diela a obj ednávateľ je povinný
najneskór v posledný deň takto stanovenej lehoty dostavit‘ sa na preberacie konanie. Deň
pwborn~ic~ho konEtnia inusi b~t‘ uslaiioveiiý na bcž~iiý placovliý duň. N~tjtw~ko~ pu
preberacom konaní je dodávatel‘ povinný uskutočnit‘ zaškolenie.



2. Dodávatel‘ je povinný pri odovzdaní Diela odovzdat‘ objednávatel‘ovi všetku
dokumentáciu súvisiacu s Dielom, návody na použitie, manuály, revízne správy k novým
nemeraným prípojkám ako aj všetkým mým častiam Diela kde sa podl‘a platnej právnej
úpravy revízie vyžadujú, certifikáty a atesty, všetky prístupové a mé údaje ohľadom
použitého software potrebné pre jeho používanie, úpravy, zmenu a pod., ako aj akékol‘vek
mé doklady, nevyhnutné pre riadne užívanie, obsluhu a údržbu Kamerového systému.
Táto dokumentácia musí byt‘ v slovenskom jazyku, obj ednávatel‘ móže akceptovat‘ aj
dokumentáciu v českom jazyku.

3. 0 odovzdaní a prevzatí Diela, sa spíše preberací protokol, ktorý musí byt‘ podpísaný
oboma zmluvnými stranami. Preberací protokol musí obsahovat‘:
- identifikáciu objednávatel‘a a dodávatel‘a a identiflkáciu osób konajúcich v ich mene
- popis odovzdávaného Diela minimálne v štruktúre podl‘a Čl. 3 ods. 1 tejto zmluvy,
- popis zistených vád a nedorobkov s ich rozdelením na vady podstatné

neodstránitel‘né, vady podstatné odstránitel‘né, vady nepodstatné neodstrániteľné
a vady nepodstatné odstránitel‘né

- lehoty na odstránenie vád pri vadách odstránitel‘ných a spósob ich odstránenia
- nároky obj ednávateľa pri vadách neodstránitel‘ných
- súpis odovzdaných dokladov, listín, informácií na mých ako papierových nosičoch
- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán potvrdzujúce súhlas s obsahom

preberacieho protokolu
- výslovné vyhlásenie obj ednávatel‘a, že Dielo preberá.

4. V prípade, ak počas preberacieho konania boli zistené vady alebo nedorobky a tieto boli
spísané v preberacom protokole, nie je obj ednávatel‘ povinný dielo prcvziat‘. Dodávatel‘ je
povinný odstránit‘ vady a nedorobky, ktoré majú odstránitel‘ný charakter v lehote
a spósobom stanoveným v preberacom protokole a súčasne upokojit‘ nároky
obj ednávatel‘a pri vadách neodstránitel‘ných. Pokial‘ medzi zmluvnými stranami nedójde
k dohode o nárokoch objednávatel‘a ohľadom vád neodstrániteľných, použijú sa primerane
ustanovenia článkU 9 tejto zmluvy. Po odstránení zistených vád a nedorobkov sa
uskutoční nové preberacie konanie.

5. Dielo sa považuje riadne zhotovené a odovzdané obj ednávatel‘ovi až okamihom podpisu
preberacieho protokolu, v ktorom nebudú uvedené žiadne odstránitel‘né vady a nedorobky
a za predpokladu, že ohl‘adom vád neodstrániteľných dospeli zmluvné strany k dohode
o nárokoch obj ednávatel‘a s tým súvisiacich.

Článok 7
Cena Diela a spósob jej úhrady

1. Zmluvné strany dohodli cenu Diela podl‘a tejto zmluvy v celkovej výške 33.320,00 EUR
bez DPH.

2. Tu uvedená celková cena Diela je pevná a konečná a móže byt‘ menená len v súlade
s touto zmluvou. Pre prípadnú úpravu ceny Diela a ak sa jedná o položky uvedené vo
Výkaze výmer. platia jednotkové ceny uvedené vo Výkaze výmer.



3. Objednávatel‘ je povinný cenu Diela podl‘a tejto zmluvy zaplatiť dodávatel‘ovi na základe
riadne vystavenej faktúry. Dodávatel‘ je oprávnený vystavit‘ faktúru Po riadnom a úplnom
zhotovení celého Diela bez vád a nedorobkov a jeho prevzatí objednávatel‘om podl‘a či. 6
tejto zmluvy.

4. Splatnost‘ faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia obj ednávatel‘ovi.

5. V pripade omeškania obj ednávatel‘a s úhradou ceny Diela vzniká dodávateľovi nárok na
zaplatenie úroku z omeškania vo výške stanovenej platnými právnymi predpismi.

Článok 8
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Dodávatel‘ sa zaväzuje, že na požiadanie objednávatel‘a doručené mu najneskór do 30 dní
odo dňa začatia realizácie Diela, rozšíri Dielo (práce naviac), bez nároku na zmenu
termínu dokončenia Diela, o d‘alšie kamery alebo prvky alebo komponenty Kamerového
systému v súlade s takouto požiadavkou obj ednávatel‘a za predpokladu, že nie je daná
prekážka technického charakteru pre takéto rozšírenie (najmä nemožnost‘ pripojenia na
potrebné rozvody). Cena Diela bude upravená dodatkom k tejto zmluve, pričom sa
použijú jednotkové ceny uvedené vo Výkaze výmer, ak by sa jednalo o položky
neuvedené vo Výkaze výmer, je potrebná dohoda zmiuvných strán. Celková cena Diela Po
zohl‘adnení prípadných naviac prác nemóže prekročit‘ finančný limit pre zákazky podl‘a ~
117 Zákona o VO.

2. Dodávatel‘ zaručuje obj ednávatel‘ovi, že po dobu minimálne 5 rokov odo dňa uplynutia
záruk tejto zmluvy bude na požiadanie alebo objednávku obj ednávatel‘a vykonávat‘ servis
a údržbu Kamerového systému. Údržba Kamerového systému spočíva v činnostiach
pravidelných preventívnych prehliadok v lehote 2 x za kalendárny rok. Cas na vykonanie
údržby sa určí na základe dohody zmluvných strán. Rozsah činnosti preventívnej
prehliadky je súčast‘ou tejto zmluvy ako príloha Č. 4.

3. Za výkon údržby Kamerového systému podľa ods. 2 tohto článku patrí dodávatel‘ovi
odmena v zmysle aktuálneho cenníka služieb dodávateľa znížená o 10 % z ceny za hodinu
v mieste údržby Kamerového systému poskytnutých služieb dodávatel‘a. Odmena
dodávatel‘a nepokrýva náklady na náhradu spotrebovaného materiálu pri výkone údržby
technického systému a cestovné náklady účtované podl‘a platného právneho predpisu
upravujúceho cestovné náhrady.

4. Dodávatel‘ nie je oprávnený poverit‘ realizáciou časti Diela inú osobu.

5. Dodávatel‘ je povinný pri realizácii Diela dodržiavat‘ všetky záväzné predpisy
o dodržiavaní bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

6. Dodávatel‘ je povinný vykonávat‘ školenie a zaučenie svojich pracovníkov v zmysle
všetkých platných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany pri práci
a ochrany pred požiarmi, ako i preverovat‘ ich vedomosti a sústavne zabezpečovat‘
kontro[u dodrži~‘vania týclito [Cdp~o ~. [)od‘~v‘k~ľ zud1)u~~dá Ld L~zp~čI1ubl ~vuj kk



pracovníkov a tretích osób, zdržiavajúcich sa v mieste vykonania Diela počas jeho
vykonávania.

7. Dodávatel‘ sa zaväzuje vybavit‘ svojich pracovníkov zodpovedajúcimi ochrannými
osobnými pracovnými prostriedkami v zmysle všetkých právnych predpisov a nariadení.

8. Dodávateľ je povinný zabezpečit‘ a zodpovedá obj ednávatel‘ovi za dodržiavanie všetkých
právnych predpisov v oblasti zamestnávania, pracovnoprávnych vzt‘ahov, nelegálnej
práce, nelegálneho zamestnávania a pod. vo vzt‘ahu k osobám, ktoré pre dodávatel‘a
vykonávajú v súvislosti s realizáciou Diela podl‘a tejto zmluvy akúkoľvek činnost‘.
V prípade, ak z dóvodu porušenia tu uvedenej povinnosti dodávatel‘a vznikne
obj ednávatel‘ovi škoda, alebo bude obj ednávatel‘ovi udelená sankcia zo strany správnych
orgánov, zavázuje sa dodávatel‘ túto škodu alebo sankciu nahradit‘ obj ednávatel‘ovi do 30
dní odo dňa uplatnenia nároku na jej zaplatenie zo strany obj ednávatel‘a.

9. Všetky znečistenia a odpady, spósobené alebo vyvolané vykonaním Diela je dodávatel‘
povinný odstránit‘ a zlikvidovat‘ na vlastně náklady a na vlastně nebezpečenstvo.

10. Dodávatel‘ je povinný na vlastné náklady odstránit‘ všetky škody ktoré vznikli následkom
porušenia povinností dodávatel‘a a to bezodkladne, ako to bude možné, pritom musí
zohl‘adniť požiadavky objednávatel‘a a mých dotknutých osób.

11. Dodávatel‘ je povinný pri realizácii Diela postupovat‘ tak, aby bol minimalizované dopady
na chod obce, rešpektovat‘ všetky povolenia a vyj adrenia predložené mu zo strany
obj ednávatel‘a najmä v súvislosti s prípadnými rozkopávkovými prácami, zabezpečit‘
v pinom rozsahu bezpečnost‘ cestnej premávky pri realizácii Diela a zjazdnost‘ miestnych
komunikácií a pokial‘ uviest‘ pre odovzdaním Diela obj ednávatel‘ovi všetky pozemky
a stavebné objekty, akýmkol‘vek spósobom dotknuté realizáciou Diela do póvodného
stavu.

12. Obj ednávateľ zabezpečí príslušné správne povolenia a administratívne rozhodnutia! resp.
súhlasy na realizáciu Diela, najmä na zhotovenie NN a mých potrebných prípojok
a rozvodov, ako aj možnost‘ napojenia sa na existujúceho MN prípojky a rozvody ako je
uvedené v Technických prílohách.

13. Povolenia a súhlasy od tretích osób k právnym vzt‘ahom týkajúcich sa nehnutel‘ného
majetku na ktorom bude osadený Kamerový systém v súvislosti s realizáciou Diela podľa
tejto zmluvy sú vecou Obj ednávatel‘a, ktorý nesie sám zodpovednost‘ za ich existenciu.
Dodávatel‘ nie je povinný ani zaviazaný tieto akokol‘vek obstarávat‘ alebo skúmat‘ ich
rozsah alebo platnost‘.

14. Objednávatel‘ ako prevádzkovatel‘ Kamerového systému si je vedomý a zaväzuje sa
uskutočnit‘ technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti osobných
údajov pri ich spracúvaní podl‘a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údaj ov a o vol‘nom pohybe
takýchto (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov.

(~1ánok 9
Záruka, nároky z vád
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1. Dodávateľ poskytuje Obj ednávatel‘ovi záruku na Dielo v trvaní 24 mesiacov.

2. Záručná doba začína plynút‘ dňom prevzatia a odovzdania riadne a bez vád a nedorobkov
zhotoveného Diela, a to podl‘a postupu uvedeného v článku 6 tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej špecifikácii vád:

a) podstatné neodstránitel‘né vady sú vady, ktorých odstránenie je technicky a reálne
nemožné alebo ktorých odstránenie by si vyžadovalo neúmerne vysoké, hospodársky
neodóvodnitel‘né náklady a tieto bránia, obmedzujú alebo znemožňujú užívanie Diela
na stanovený účel,

b) nepodstatné neodstránitel‘né vady sú vady, ktorých odstránenie je technicky, reálne aj
hospodársky nemožné, a tieto len nepatrným spósobom bránia, znemožňujú alebo
obmedzujú užívanie Diela stanoveným spósobom,

c) podstatné odstránitel‘né vady sú vady, ktorých odstránenie je technicky aj hospodársky
možné a tieto bránia, znemožňujú alebo obmedzujú užívanie Diela stanoveným
spósobom,

d) nepodstatné odstránitel‘né vady sú vady, ktorých odstránenie je technicky aj
hospodársky možné a tieto len nepatrným spósobom bránia, znemožňujú alebo
obmedzujú užívanie Diela stanoveným spósobom.

4. Objednávatel‘ má nasledovné nároky pri výskyte vyššie menovaných druhov vád:

a) pri podstatných neodstránitel‘ných vadách má obj ednávateľ právo (alternatívne):
- na zníženie ceny Diela
- na odstúpenie od zmluvy

b) pri nepodstatných neodstránitel‘ných vadách má obj ednávatel‘ právo požadovat‘ od
dodávatel‘a zníženie ceny Diela.

c) pri odstránitel‘ných vadách má obj ednávatel‘ právo požadovat‘ od dodávatel‘a
odstránenie vady v lehotách určených nižšie.

5. Objednávatel‘ má podl‘a predchádzajúceho odseku právo vol‘by nároku, ktorý mu vzniká
pri torn ktorom druhu vád. Obj ednávateľ nie je oprávnený Po oznámení nároku
dodávateľovi tento menit‘, s výnimkou ak sa zmluvné strany dohodnú písomne inak.

6. Dodávatel‘ je povinný na vlastné náklady začat‘ s odstraňovaním akýchkoľvek vád Diela
do 48 hodín od okamihu nahlásenia vady obj ednávatel‘om a odstránit‘ vady Diela v rámci
vykonaného servisného zásahu, resp. pri komplikovaných pripadoch najneskór do 5 dní.

7. Objednávatel‘ je povinný oznámit‘ dodávatel‘ovi výskyt vady bezodkladne, ako sa o nej
dozvie alebo ako sa mu stane známou. Za spinenie povinnosti obj ednávatel‘a oznámit‘
vady v primeranej lehote, ktorej dodržanie podrnieňuje existenciu nároku obj ednávatel‘a,
sa považuje nahlásenie vady do 3 dní odo dňa jej zistenia. Odo dňa oznámenia vady
dodávatel‘ovi sa plynutie záručnej doby k Dielu prerušuje a záručná doba pokračuje v
plynutí dňom, nasledujúcim Po dni protokolárneho potvrdenia odstránenia vady
zmluvnými stranami. Objednávatel‘ oznámi dodávatel‘ovi vady písomne, formou
doporučeného listu alebo e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
V piip~‘dc ~‚k ~a jedná o ~Ltu‘%cLLt, kto[á ii~i.~ii~~w udkktd d [u‘~i ~Luk ~‘.kudy ua ~
zdraví osób alebo na mom majetku, je objednávatel‘ oprávnený oznámit‘ vady telefonicky



poverenej osobe dodávatel‘a. Telefonické oznámenie vady musí byt‘ do 24 hod. potvrdené
niektorým z vyššie uvedených spósobov.

8. V prípade, ak dodávatel‘ napriek oznámeniu vady obj ednávatel‘om túto v stanovenej
lehote neodstráni, je obj ednávatel‘ oprávnený odstránit‘ oznámenú vadu sám alebo zadat‘
odstránenie vady tretej osobe, a to na náklady dodávatel‘a.

Článok 10
Zmluvné sankcie

V prípade, ak sa dodávatel‘ dostane do omeškania s plnením termínov vykonania Diela
podl‘a článku 5 tejto zmluvy, zaväzuje sa objednávatel‘ovi zaplatit‘ zmluvnú pokutu vo
výške 0,5 % z celkovej ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania.

2. V pripade, ak sa dodávateľ dostane do omeškania s odstraňovaním vád Diela podl‘a
článku 9 tejto zmluvy, zaväzuje sa objednávatel‘ovi zaplatit‘ zmluvnú pokutu vo výške
200,-EUR za každý aj začatý deň omeškania.

3. Zmluvné pokuty sú splatné do 7 dní odo dňa uplatnenia nároku na ich zaplatenie.
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody presahujúcej výšku
zaplatenej zmluvnej pokuty.

4. Obj ednávatel‘ je oprávnený započítat‘ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tohto
článku na Cenu Diela.

Clánok 11
Nebezpečenstvo škody na diele, vlastnícke právo

1. Nebezpečenstvo škody na Diele a vlastnícke právo k Dielu prechádza na obj ednávatel‘a
dňom odovzdania a prevzatia Diela podľa článku 6 tejto zmluvy.

2. Dodávatel‘ vyhlasuje a objednávateľovi zaručuje, že vo vzt‘ahu k akejkol‘vek časti Diela,
ktoré podlieha autorskoprávnej ochrane je jeho autorom, resp. že je oprávnený na základe
osobitného zmluvného vzt‘ahu s autorom udelit‘ obj ednávatel‘ovi nevýhradnú,
neobmedzenú a časovo neohraničenú licenciu / sublicenciu na používanie v Slovenskej
republike.

3. Uzatvorením tejto zmluvy dodávateľ poskytuje obj ednávateľovi oprávnenie a súhlas na
používanie časti Diela podl‘a ods. 2 všetk~i spósobmi predpokladanými autorským
zákonom platným v Slovenskej republike a to v rozsahu podľa ods. 2 tohto článku, pokial‘
nie je touto zmluvou dané mé obmedzenie. Odplata za tu uvedené oprávnenie a súhlas sú
zahrnuté v cene Diela.

Článok 12
Piedčasné ukončeaile 1)Iflt11(I~íÍ a účtiíuostí žmluvy
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1. Túto zmluvu je možné zrušit‘ dohodou obidvoch zmluvných strán, dohoda musí byt‘
uzatvorená v písomnej forme a jej obsahom musí byt‘ dojednanie o vzájomnom
vysporiadaní oboch zmluvných strán.

2. Túto zmluvu je možné jednostram-ie zrušit‘ odstúpením jednej zo zmluvných strán, a to
výlučne zo zákonných dóvodov, z dóvodov vyššej moci a z dóvodov uvedených v tejto
zmluve.

3. Obj ednávatel‘ je oprávnený od tejto zmluvy pokial‘:

3.1 dodávatel‘ prekročí dohodnuté termíny zhotovenia Diela o viac ako 14 dní,
3.2 na majetok dodávatel‘a bude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bude začaté

korikurzné konanie alebo bude podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie, alebo
bude povolená reštrukturalizácia, pnp. návrh na začatie konkurzného konania bude
zamietnutý pre nedostatok majetku dlžníka, resp. bude začaté mé obdobné konanie
podl‘a právnych predpisov platných v krajine sídla dodávatel‘a,

3.3 dodávatel‘ nezaručuje, na základe nedostatku kvalifikovaných pracovných síl alebo
technického vybavenia alebo nekvalitného materiálu, riadnu a včasnú realizáciu Diela,

3.4 sa obj ednávatel‘ rozhodne Djelo nerealizovat‘; v tomto prípade obj ednávatel‘ uhradí
dodávatel‘ovj preukázané vynaložené náklady a vzniknuté škody, u ktorých má však
dodávatel‘ povinnost‘ zabezpečit‘, aby takto vzniknuté škody boli čo najnižšie
(povinnost‘ minimalizácie škód)

3.5 dodávatel‘ jednostranne zmení cenník servisných úkonov a výkonov tak, že zvýši ceny
za ne v priemere viac ako tvoní miera inflácie zverejnená ECB za obdobie od
poslednej úpravy cenníka ‚ pri prvej zmene cenníka za obdobie odo dňa účinnosti tejto
zmluvy.

4. Dodávatel‘ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpit‘ pokiaľ:
4.1 objednávatel‘ riadne a včas neuhradí dodávatel‘ovi Cenu Diela a neučiní tak ani

v dodatočnej 14 dňovej lehote písomne mu určenej zo strany dodávatel‘a,
4.2 objednávatel‘ opakovane podstatným spósobom porušuje a neplní si ním podl‘a tejto

zmluvy prevzaté povinnosti a to napriek písomnej výzve a k náprave nepríde ani do 7
dní odo dňa doručenia takejto výzvy dodávatel‘a.

5. V prípade odstúpenia od zmluvy z dóvodu výskytu udalosti, spadajúcej pod tzv. vyššiu
moc majú obe zmluvné strany nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov a žiadna
zo zmluvných strán nie je oprávnená uplatňovat‘ si voči druhej zmluvnej strane žiadne mé
nároky, s výnimkou nárokov z vád Diela podl‘a tejto zmluvy.

6. Pokial‘ za odstúpenie objednávatel‘a od zmluvy zodpovedá dodávateľ, tak je povinný
dodávatel‘ nahradit‘ obj ednávatel‘ovi všetky týmto vzniknuté preukázané nutné náklady a
škodu. Pokial‘ za odstúpenie dodávatel‘a od zmluvy zodpovedá obj ednávatel‘, tak je
povinný obj ednávatel‘ nahradit‘ dodávateľovi všetky týmto vzniknuté preukázané nutné
náklady a škodu, povinnost‘ minimalizácie škód týmto nie je dotknutá.

7. Ani jedna zo zmluvných strán nie je oprávnená zmluvu vypovedaf.



Článok 13
Osobitné ustanovenia

Dodávatel‘ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu obj ednávatel‘a
previest‘ práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu (a to ani čiastočne), ani
postúpit‘ jeho pohl‘adávky (ani v časti) na tretiu osobu. Takisto nie je dodávatel‘
oprávnený zriadit‘ k jeho pohľadávkam z tejto zmluvy záložné právo ani zabezpečovací
prevod práv.

2. Dodávatel‘ udel‘uje podpisom tejto zmluvy objednávateľovi súhlas na spracovanie jeho
osobných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy v rozsahu potrebnom pre plnenie
povinností a uplatňovanie práv z tejto zmluvy, a to na dobu trvania práv podl‘a tejto
zmluvy, pričom pokial‘ nevyplýva inak z platnej právnej úpravy, súhlas dodávatel‘a
nezaniká skór ako budú vysporiadané všetky vzt‘ahy, práva a povinnosti z tejto zmluvy
vyplývajúce. Dodávateľ je oprávnený súhlas so spracovaním osobných údajov
kedykol‘vek písomne odvolat‘.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že akékol‘vek vzájomné pohl‘adávky, nároky alebo povinnosti
podl‘a tejto zmluvy sú oprávnené si započítat‘ iba Po predchádzajúcej písomnej dohode,
pokial‘ z tejto zmluvy nevyplýva inak.

4. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že všetky informácie, skutočnosti, okolnosti a údaje
týkajúce sa tejto zmluvy a spolupráce podl‘a tejto zmluvy, t. j. všetky dáta a všetky
databázy, všetky správa, technické nákresy, návrhy, dokumentácia, listiny, analýzy
a ďalšie údaje, sú dóverné a tvoria obchodně tajomstvo zmluvnej strany, ktorá ich
vyhotovila alebo druhej zmluvnej strane sprístupnila alebo inak poskytla (d‘alej aj ako
„Chránené informácie a skutoěnosti“).

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že Chránené informácie a skutočnosti budú využívat‘
výbradne pre potreby spolupráce podl‘a tejto zmluvy, a to vždy v záujme druhej zmluvnej
strany s tým, že zachovajú o všetkých Cbránených informáciách a skutočnostiach
mlčanlivost‘ a že tieto Chránené informácie a skutočnosti sami akokol‘vek nevyužijú
v rozpore s týmto účelom a ani neumožnia ich využitie akoukol‘vek tret‘ou osobou.

6. Zmluvné strany sa zaväzujú k tornu, že vykonajú všetky nevyhnutné opatrenia k tomu,
aby zamedzili sprístupnenie Chránených informácií a skutočností akejkol‘vek tretej osobe
a!alebo využitiu Chránených inforrnácií a skutočnost‘ou akoukol‘vek tret‘ou osobou.

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú druhů zrnluvnú stranu okamžite písomne
informovat‘ (postačuje e-mail) o torn, že Chránené inforrnácie a skutočnosti boli
akokol‘vek neoprávnene zverejnené či sprístupnené akejkol‘vek tretej osobe, alebo že
došlo k akémukol‘vek porušeniu povinností týkajúcich sa Chránených inforrnácií
a skutočností s tým, že bezodkladne vykonajú všetky nevyhnutné opatrenia potrebné
k zamedzeniu d‘alšieho šírenia Chránených informácií a skutočností.

8. Povinnosti týkajúce sa Chránených informácií a skutočností sú zmluvné strany povinné
plnit‘ po dobu trvania tejto zrnluvy ako aj po jej skončení.

9. Po~kytnutie Clii úueii ý(.1i i1II~J11iIáCi1 d SkUWč~tO~ii /U ťkČ(~i()tt~ f)1t1(~tt1a P0‘‘ifl1~0sti pod1~
tejto zmluvy, využívania Kamerového systému osobám, u ktorých je zachovávanie
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mlčanlivosti zákonnou povinnosťou, osobám, vo vzt‘ahu ku ktorým je tieto nevyhnuté
alebo potrebné poskytnút‘ za účelom napinenia účelu tejto zmluvy, alebo osobám,
u ktorých príslušná zmluvná strana zabezpečí zachovanie mlčanlivosti, nie je porušením
vyššie uvedených povinností.

Článok 14
Doručovanje

Pokial‘ nie je v tejto zmluve uvedené inak, musia byt‘ akékoľvek písomnosti podl‘a tejto
zmluvy doručené osobne, doporučenou poštou s doručenkou alebo kuriérskou službou
na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, alebo na inú zmluvnou
stranou písomne oznámenú adresu.

2. Písomnostj sa budú považovat‘ za doručené za nasledovných podmienok: (i) dňom ich
prevzatia osobou oprávnenou prijímat‘ písomnosti za adresáta, (ii) odmietnutím
prevzatia písomnosti adresátom, (iii) uplynutím odbernej lehoty na prevzatie zásielky
uloženej na pošte, ak adresát nebol zastihnutý, a to bez ohl‘adu na to, či sa adresát
o uložení zásielky dozvedel alebo nie.

Článok 15
Záverečné ustanovenja

Právne vzt‘ahy touto zmluvou neupravené sa spravujú Obchodnými objednávacími
a nákupnými podmienkami Obce Lozorno, znenie ktorých tvorí neoddelitel‘nú Prílohu
č.3 tejto zmluvy. V pripade rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy a Obchodnými
objednávacími a nákupnými podmienkami Obce Lozorno majú prednost‘ a pre zmluvné
strany sú záväzné ustanovenia tejto zmluvy.

2. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa na zmluvný vzt‘ah založený
touto zmluvou nevzt‘ahuje.

3. Táto zmluva nadobúda platnost‘ dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a účinnost‘ dňom nasledujúcim Po dni zverejnenia tejto zmluvy v súlade s osobitn~
predpisom. .

4. Táto zmluva bola uzatvorená na základe výsledkov verejného obstarávania podl‘a
Zákona o VO pre predmet zákazky Kamerový systém pre obec Lozorno, interné číslo
zákazky u objednávatel‘a 2 1/2020.

5. Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete tejto zmluvy
a nahrádza všetky predošlé dohody medzi účastníkmi, či už písomné alebo ústne.

6. Akékol‘vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonat‘ len písomne vo forme
dodatkov a so súhlasom obidvoch zmluvných strán.

7. Ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane úplne alebo čiastočne neplatným,
neučinnyn~ aiebo nevykonateFn«1i~ ue[~ti‘.1~ (‚‘[U (L(~(k LĹL[(ů P~LttLĹ~t‘, LL~iIHIU~ť u[Qbu
vykonatel‘iiosL‘ oslalných ustanovení tejto zmluvy. Neplatné, neúčinné alebo
nevykonatel‘né ustanovenie bude nabradené platným, účinným alebo vykonatel‘ným



ustanovením, ktoré sa podl‘a možnosti čo najviac približuje k póvodne zamýšl‘anej vóli
zmluvných strán.

8. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa nadia príslušnými
ustanoveniami slovenského Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

9. Zmluvné strany sa zaväzujú nešit‘ prípadné spory z tejto zmluvy prednostne dohodou.
Pokial‘ zmluvné strany nedospejú k dohode, je ktorákol‘vek zo zmluvných strán
oprávnená predložit‘ spor na rozhodnutie výlučne súdu vecne, miestne a kauzálne
príslušnému podl‘a slovenského Civilného sporového poriadku.

10. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnost‘
originálu. Pre každú zo zmluvných strán je určené jedno vyhotovenie.

11. Prilohy:
Príloha Č. 1 — Výkaz výmer
Príloha Č. 2a — Grafkké vyznačenie umiestnenia Kamerového systému
Príloha Č. 2b — Popisno-graf~cká situácia jednotlivých kamier a prípojok
Príloha Č. 2c — Opis technického riešenia Kamerového systému
Príloha Č. 3 — Obchodné objednávacie a nákupné podmieriky Obce Lozorno
Prílohy Č. 4 - Rozsah činnosti preventívnej prehliadky Kamerového systému

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dókladne prečítali, jeho obsahu
porozumeli, že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vóľu prostú akýchkoľvek omylov, že túto
zmluvu neuza‘várajú v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok~ čo potvrdzujú podpismi
osób oprávnených v mene zmluvných strán konať

V ..ť~:Ĺf~ dňa ...~ D

Zvac S~W~g~ iČo:~agii 1
DIČ: 2020208872

(dodáv iČ DPH: 8K2020208872
tel.: 0341772 5331

~v~c ~ •.r.o 034177431 41
~S~í 11~~6~1~~ ta~ O34‘77~ 5a32~J~

Mgr. Ľuboš Tvrdoň Ing. M~foš Zváč

dňa.~

starosta obce Lozorno konatel‘





Prĺioha č.1 Cenová kalkulácia

ľ výkaz-výmer Lozorno
Kamery +_inštalácia_kamier

Popis . . Merná Cena v € bez Cena v € bez dph
Zariadenia-Sluzby (Specifikacia zanadeni-sluzieb) Pocet . .( Názov) jednotka dph za Mj spolu

8 Mpx kompaktná kamera IP exteriérová, Day/Nights mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit
50 rn, 1/2,5‘ 8 Megapixel progressive scan STARVISTM CMOS, rozlišenie 3840 x 2160 Px @ 15 fps,

8 Mpx IP citlivosť 0,05 lx! Fl .6 (Color), 0 lx/Fl .6(IR ON), motor zoom objektiv 2,7—12 mm! Fl .6, 4x optický
kamera s IR zoom, uholzáberu 102~—39°, BLC, HLC, AWB, AGC, DWDR, inteligentné funkcie, kompresie 17 ks 399,00 € 6 783,00 €
dosvitom do H.265+/ H.265 / H.264+ / H.264, ONVIF kompatibilně, alarm l/O 2/1, audio l/O 1/1, slot na MicroSD

50m kartu max. 128 GB, napájanie 12V DC, 958 mA, ePoE, pracovná teplota Od -30 ~C do +60 ~C, P

67, rozmery 273,2 x 95,0 96,4 mm, hmotnosť 1,07 kg

2 Mpx Full HO Al prístupová ANPR kamera, Day/Night, 1/2.8“ 2 Megapixel CMOS, rozlišenie 1920 x
1080 px, snímkovanie 25/30 fps, citlivosť0,005 lx! F1.3 (Color), Ox! F1.3 (IR on), IR LED přísvit
3—8 rn, motorický zoom objektiv 2,7—13,5 mm, uhol záberu H: 1 19°—32°, V: 65~—18~, AWB, AGC,
3DNR, CBR, WDR, kompresia H.265! H.264M / H.264H / H.264B, ONVIF kornpatibilné, audio l/O

LPR kamera 1/1, alarm l/O 3/3, 2x RS-485 rozhranie, RJ-45 (100/l000Base-T), MicroSD karta max. 64 GB, 1 ks 652,00 € 652,00 €
pracovná teplota Od -30 ~C do +65 ~C, IP 67, napájanie DC 12 V, P0E+ (802.3at), spotreba < 24 W,
rozmery 297 ~ 124 x 108 mm (s držiakom 482 x 124 ~ 196 mm), držiak na stenu je súčasťou
balenia, hmotnosř 1,9 kg

Prepojovací Prepojovaci box pre kompaktnú kameru slúžiaci pre prepojenie kabeláže 17 ks 19,00 € 323,00 €
box

Montážny 17 ks 1200€ 204,004
adapter
Skrinka Kovový rozvádzač v rozmere 300x300x200mm, krytie lP65 16 ks 57,00 € 912,00 €

P E kt lportový gigabitový POE injektor. Standard IEEE8O2.3af, IEEE8O2.3at, max. dodávaný výkon 30 W, 18 k 3300€ 59400€O inje or 48V. Přenosová rychlost až 10/1 00/1 000 Mb/s FD. ‘ ‘

Služby MOntáž./Uchytenie kamery v exteriérovom kryte 18 x 114,00 € 2 052,00 €

OptickélMetalické vedenie (Zhotovenie potrebnej kabeláže)
Popis . . . Merná Cena v € bez Cena v € bez dph

Zanadenia-Sluzby (~pecifikacia zanadeni-sluzieb) Počet . .( Nazov) jednotka dph za Mj spolu
Kábel DROP 12v1 2km SMO9!125 G.657A2 Corning LSZH 6250 m 0,58 € 3 625,00 €

Kábel Samonosný exteriérový ethernetový kábel Cat5E 915 rn 0,33 € 301,95 €

Kotva Průběžny zavěs DS-2 pro kabel s prům.max.4mm(DROP) 220 ks 2,33 € 512,60 €

Kotva Kotva pro kulatý 2-6mm FO kabel DROP FTTx G.657A 60 ks 2,86 € 171 ‚60€

Patchcord Prepojovaci Optický patchord duplex SM 9/125um, 2m 36 ks 10,50 € 378,00 €

Kazeta FTTH Box interierovy s uchytom zvaru (6vlákien)+2SC spojka+ochrana zvaru 6x+2xpigtail 16 ks 23,00 € 368,00 €

Opt.Pigtail Pigtail Fiber Optic SC 9/125 SM,1 rn,0,9mm 36 ks 1,60 € 57,60 €

SC Spojka spojka SC SM/MM ‚průchozí ztráty <0.2dB 36 ks 1,90 € 68,40 €

Služba Zváraniei-meranie optického SM vlákna 9/125um 1 x 1 700,00 € 1 700,00 €

IM inštalačný materiál,patchkable,listy,zasuvky,objimky,svorky... 1 x 570,00 € 570,00 €

Bezdrótová IP sada v pásme 60 GHz, prenos do 1000 Mbps, vysielač + prijírnač so smerovými
Wifi sada anténami, dosah do 1,5 km, exteriérové prevedenie, krytie IP 65, pripevnenie na tyč, lx RJ-45 3 x 435,00 € 1 305,00 €

vstup, napájanie 12—57 V DC, POE 802.3aaf/at, súčasťou balenia zdroj a PoE injektor

Služba Zhotovenie el pripojky na mieste instalacie kamery 7 x 361,00 € 2 527,00 €

Služba Zhotovenie optického,elektrického,LAN rozvodu, vrátane prenájmu montážnych plošin,inej potrebnej 1 x 5 600,00 € 5 600,00 €
techniky a rezijnych nakladov

Dispečing (monitorovacie stredisko)
Popis . - - Merná Cena v € bez Cena v € bez dph

Zariadenia-Sluzby (Špecifikácia zariadeni-sluzieb) Počet . .( Názov) jednotka dph za MI spolu
Switch 8 portový stolový switch 10/100/l000Mbit,metalické prevedenie,bez ventilátora 16 ks 23,00 € 368,00 €

Switch 24 portOvý switch 10/1 00/1 000Mbit, metalické prevedenie,montáž do racku 1 ks 82,85 € 82,85 €

Rack Nástěnný rozvaděč jednodílný 12U (Š)600x(h)595 1 ks 128,00 € 128,004

Videorekordér IP sieřový 32kanálový, záznam / živý obraz! prehrávanie vo 4K, OS Linux, Ouad
core procesor, podporované formáty Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG,

‚ . záznam max. do 320 Mbps ‚ maximálne rozlíšenie 12 Mpx na kameru, alarm I/O 16/6, 8x SATA IINahravacie 3.5“ HDD, max. 10 TB (bez HDD), podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua a ITC karnier, ANPR 1 ks 890,00 € 890,004
zaridenie podpora, reset tlačidlo, smart ventilátor, 2x RJ-45 port (10/100/1000 Mbps), lx HDMI(4K) + lx HDMI

+ 2x VIdA, lx N~J4tib, ix It0~J~, 4x U0L3 (2x U60 3.01, Ia u~AIA, iu~uiwiy2U, ‘140,0 “

tibO I liii. I irr‘otiio~t 6bb kg (tw‘ I 11)1))

Napájacia lišta Napájací panel 19“ 8x230V,3m kábel, vypínač, prepáťová ochrana, tepelná poistka 1 ks 23,00 € 23,00 €

Opt.vana Opticka vana s osadenym panelom,SC spojkami,kazetami 1 ks 57,00 € 57,004

UPS Záložný zdroj s výkonom 1000VA,min 1x230 fr,zásuvka 1 ks 95,00 € 95,00 €



31,5“ Full HD CCTV DID LCD monitor pre prevádzku 24/7, max. rozlíšenie 1920 x 1080 px, pomer
strán 16:9, pozorovací uhol 178° /178°, 16,7 mil. farieb, odozva 5 ms, lx VGA vstup, lx audio

Monitor vstup, lx audio výstup, 2x HDMI vstup, kontrast 1200:1, jas 300 cd/m2, napájanie 100—240 V AC, 2 ks 422,00 € 844,00 €
zabudované reproduktory, stojan na stöl, kompafibilný 5 VESA 100, rozmery 731,2 x 435,6 x 79,2

mm, 5,4 kg

Prevodnik Optický prevodník a rýchlosťou 1 0/1 00/1 000 Mbit s SC konektorom 24 ks 29,00 € 696,00 €

HDD 6T8 HDD určený pre prevádzku 24/7 4 ks 225,00 € 900,00 €

Polica Polica do 19“ Racku.250mm nosnost max 15kg cierna/seda 2 ks 13,00 € 26,00 €

Služba InštaláciaHWiZapojenie HW/nastavenie 1 x 38000 € 380,00 €

Služba Zaškolenie obsluhy kamerového systému-implementácia SW I x 125,00 € 125,00 €

Sumarizácia projektu
Kamery + inštalácia kamier 11 520,00 €

Optické/Metalické vedenie (Zhotovenie potrebnej kabeláže) 17 185,15 €

Dispečing (monitorovacie stredisko) 4 614,85 €

Celkom spolu bez dph: 33 320,00 €
20% dph: 6 664,00 €

Celkom spolu s dph: 39 984,00 €
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Kamera 1: Výjazd Stupava. Kameru uz ma obec zakupenu (nie je nutné zhotoviť nemeranú prípojku
z rozvodu NN slete)
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Kamera 2: Zberný dvor (napájanie je možné prípojky na zbernom dvore)
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Kamera č.3: Športové Námestie (napájanie možné z budovy ŠK Lozorno)

Kamera č.4: Areál ŠK (napájanie možné z budovy ŠK Lozorno)
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Kamera č.5: Požiarna zbrojnica (napájanie možné z budovy požiarnej zbrojnice)
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Kamera č.6: Dvor obecného úradu (napájanie možné priamo z budovy Obecného úradu Lozorno)

“~r~ ~
LI, -.-..._._ ‘

. *

)-‘.

~ .‚



Kamera č.7: Dom Kultúry (napájanei možné z budovy Domu Kultúry)
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Kamera č.8. Cintorín (napájanie možné z budovy Domu smútku, nutné osadíť stÍp na rohu vpravo)
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Kamera č.9: Materská škola (napájanie možné z budovy materskej školy)
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Kamera č.1O: Ihrisko (pripojiť na existujúcu nemeranú prípojku z rozvodu NN siete)
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Karnem čil: Základná škola (prlpojlť na exlstujúcu pr(poJku z rozvodu NN slete)
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Kamera č.12: Práčovňa - presunutá na krlžovatlw Potočná Vendel(nska (nutné zhotovlť nemeranú
pr(pojku z rozvodu NN slete)
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Kamera č.13: Výjazd na Lozorno, LPR kamera (nutné zhotoviť nemeranú prípojku z rozvodu NN siete)
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Kamera č.14: Námestie „Jelšová“ (nutné zhotoviť nemeranú prípojku z rozvodu NN siete)
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Kamera č.15: Zvončínska utica (pripojiť z existujúcej RVO NN siete)

Kamera č.16: Poľnohospodárske družstvo - kamera zrušená.
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Kamera č. 17: Jelšová ulica (napájanie z nemeranej prípojky Kamera č 18)
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Kamera č. 18: Jelšová ulica (Nutné zhotoviť nemeranú prípojku z rozvodu NN siete)
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Kamera č. 19: Priehrada - (Kamera v tejto etape zrušená)
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Opis technického riešenia kamerového systému obce Lozorno:

V priestoroch obecnej polície Lozorno bude vybudované monitorovacie stredisko kde budú
uchovávané záznamy z kamier. V sieťovom uzamykateľnom rozvádzači o rozmere min 12U/500m
bude nainštalované 32 kanálové nahrávacie zariadenie schopné ukladať záznam až rozlíšení 4K po
dobu l5tich dní. Nahrávacie zariadenie bude osadené min. 4 kusmi 6TB harddiskov určených pre
prevádzku 24/7. K záznamovému zariadenlu budú ako zobrazovacie jednotky pripojené 2ks 32“ LCD
monitorov určených na prevádzku 24/7. V systéme bude pripojených 18 kusov P kamier, z toho lks
2mpx LPR kamery schopnej zaznamenávať EČV vozidiel až do rýchlosti 40km/h a l7tich kamier
s vysokým rozlíšením 8 megapixelov a nastaviteľným vari-fokálnym objektívom zabezpečujúcim uhoJ
záberu 39°-102°. Kamery budú disponovať funkciami min. BLC,HLC,AWB,AGC,DWDR aby bola
zabezpečená optimálna kvalita vyhotovovaného záznamu. Kamery budú nainštalované na vybraných
pozíciách 1-18 uvedených v prílohe s názvom: priloha_Iozorno_1.jpg. Napájanie kamier bude
zabezpečené 14 z existujúcich prípojok el. energie, a 4 nových nemeraných prípojok el. energie.
Bližšia špecifikácia prípojných miest uvedená v prílohe s názvom priloha_Iozorno_2.pdf. Prenos dát
z kamier bude realizovaný po novovybudovanej optickej sjeti a súčasťou riešenia budú i bezdrátové
vysokorýchlostné bod-bod spojenia. Optické trasy a bezdrátové spojenia sú znázornené v prílohe 1.
s názvom: priloha_lozorno_1.jpg.. Optická sieť bude realizovaná 12 vláknovým singlemode
samonosným drop káblom aby bola zabezpečená dostatočná rezerva pre d‘alší rozvoj systému.
Optická kabeláž bude ukončená v distribučných skrinkách na stÍpoch, kde budú umiestnené aktívne
prvky ako napájacie poE injektory (zdroje), sieťové prepínače (switche), optické prevodníky, optické
distribučné boxy.



OBCHODNÉ OBJEDNÁVACIE A NÁKUPNÉ

PODMIENKY OBCE LOZORNO

(ver. 01/2019 Znenie účinné od 01.06.2019)

Nasledujúci text predstavuje záväzné znenie objednávacích a nákupných obchodných
podmienok Obce Lozorno, Obecný úrad Lozorno so sfdlom Hlavná 1, 900 55 Lozorno, IČO
00 304 905 (ďalej aj ako „Obec“).

Všetky ustanovenia týchto obchodných objednávacích a nákupných podmienok Obce Lozorno
(d‘alej aj ako „Podmienky“) sú súčasťou podmienok a obsahu

(i) obj ednávok Obce na dodanie tovarov a služieb pre Obec,
(ii) potvrdených ponúk tretích osůb na dodanie tovarov a služieb pre Obec a
(iii) zmlúv uzatvorených Obcou ako kupujúcim, obj ednávatel‘om resp. inak

definovaným právnym postavením Obce v príslušnom zmluvnom vzt‘ahu

a na základe ktorých Obec obj ednáva, kupuje alebo inak definovaným sp6sobom nadobúda
tovary od tretích osób alebo sú jej poskytované služby zo strany tretích osób (ďalej aj ako
„DodávateP~‘) a sú pre zmluvné strany vyššie uvedených právnych vzťahov závžzné, pokiaľ
platnosť týchto Podmienok alebo platnost‘ niektorého ustanovenia z nich nie je v písomnej
objednávke Obce, Obcou akceptovanej písomnej ponuke Dodávateľa alebo v zmluve
uzatvorenej medzi Obcou a Dodávateľom výslovne vylúčená.

Obec Lozorno ako verejný obstarávateF móže platnosť týchto podmienok alebo ich akejkoľvek
časti vylúčiť v procese verejného obstarávania.

Akékoľvek odlišné obchodně alebo zmluvné podmienky Dodávatel‘a, ktoré Obec výslovne v
písomnej forme neuzná, nie sú pre Obec žiadnyrn spösobom záväzné a netvoria súčast‘
vzájomných dojednaní. V tomto zmysle nie je Obec viazaná žiadnymi obchodnými
podmienkami Dodávateľa, mými všeobecnými obchodiiými podmienkami ani žiadnymi
ďalšími či mými podmienkami či zmluvnýnii ustanoveniami alebo výhradami, bez ohľadu na
to, či boli Dodávatel‘om uvedené na akomkoľvek návrhu, cenovej ponuke, sadzobníku,
potvrdení o príjme, faktúre, dodacom liste alebo podobnom doklade alebo dokumente. Žiadny
priebeh pinenia, priebeh obchodnej operácie ani obchodně zvyklosti nebudú využité alebo
vykladané za účelom smerujúcim k zmene týchto Podmienok, pokiaľ s tým Obec výslovne
pisomne a vopred nesúhlasí.

Tovarmi a službami sa pre účely týchto Podmienok rozumejú produkty, tovary, činnosti,
služby, resp. ině výkony a pinenia Dodávateľa (ďalej aj ako „Dodávky“), o dodanie ktorých
má Obec záujem a dodanie ktorých Obec závazne u Dodávateľa objedná vo forme písomnej
objednávky, potvrdenia písomnej ponuky alebo návrhu predtožených Obci Dodávateľom, vo
forme uzatvorenej písomnej zmluvy alebo mým hodnoverným spósobom, obsah ktorého je



možné zreteľne a bez možnosti dodatočnej úpravy zachytit‘ elektronickými formami
komunikácie (napr. e~mail a pod.).

Pokial‘ sa pre účinnosť zrntuvného vzťahu medzi Obcou a Dodávateľom, ria ktorý sa vzťahujú
tieto Podmienky, vyžaduje zverejnenie príslušného dokumentu, nastáva účinnost‘ takéhoto
zmluvného vzt‘ahu najskór v deň nasledujúci Po dni nasledujúcom po dni zverejnenia
príslušného dokumentu v súlade s osobitnými predpismi.

IL

Objednávky, penuky a zmluvy

1. Nepotvrdené Objednávky Obce na uskutočnenie Dodávky sú záväzné po dobu uvedenú
v každej jednotlivej objednávke. Pokiaľ táto doba v objednávke uvedená nic je, platí, že
Obec je objednávkou viazaná Po dobu 7 dní odo dňajc doručcnia Dodávateľovi, ak v tejto
dohe nedójde k potvrdeniu objednávky zo strany Dodávateľa a nebude osobitne
dohodnuté inak, objednávka stráca svoju platnosť, zaniká a Obec ňou nic je viac viazaná.
Toto neplatí, ak je objednávka len potvrdením pry predloženej ponuky Dodávateľa alebo
ak je realizovaná na základe uzatvorenej rárncovej zmluvy.

2. Ponuky Dodávatel‘a na uskutočnenie Dodávky pre Obec sú závazné minimálne Po dobu
30 dní odo dňa doručenia ponuky Obci.

3. Uzatvorenie zmluvného vzťahu na základe objednávky Obce nastáva najskör mornentom
písomného potvrdenia takejto objednávky Dodávateľom, uskutočneného v čase platnosti
objednávky.

4. Uzatvorenie zmluvného vzfahu na základe ponuky Dodávatel‘a nastáva najskór
momentom písorriného potvrdeaia takejto ponuky Obcou, uskutočneného v čase platnosti
ponuky.

5. Moinentom uzatvorenia písomnej zmluvy na uskutočnenie Dodávky je moment,
v ktororn je príslušnú. zmluva podpísaná poslednou zmluvnou stranou.

6. Pokial‘ je v potvrdení objednávky alebo v potvrdení ponuky uvedená akákoľvek výhrada
alebo zmena voči ich póvodne predloženému zneniu alebo obsahu, nebude takto
potvrdená objednávka alebo ponuka považovaná za akceptovanú, resp. potvrdenú, ale za
nový návrh, ktorý vyžaduje následné potvrdenie druhou zinluvnou stranou.

7. Objednávky, ponuky a ztnluvy potvrdené a uzatvorené v zrnysle vyššie uvedeného sú
záväzné pre Obec aj pre Dodávateľa.

8. Ak dójde Po potvrclení objednávky alebo ponuky k uzatvoreniu osobitnej zmluvy, sú pre
zmluvné strany závazné a platia ako dojednané údaje uvedené v takejto osobitnej zmluve,
a to aj v prípade, ak sú odlišné od údajov uvedených v predchádzajúcej písomnej
akceptácii objednávky alebo ponuky.

9. Akékol‘vek nadväzujúce alebo vedľajšie dojednania alebo dohody musia byť uskutočnené
výlučne v písomnej forme a musia byť písomne potvrdené všetkýrni zmluvnými
~tranaini



10. Potvrdená objednávka, potvrdená ponuka a uzatvorená zmluva sa pre účely týchto
Podmienok ďalej označujú aj ako „Záväzný dokument“.

11. Obec Lozorno zverejňuje objednávky a zmluvy na základe osobitného predpisu, ktorý
určuje prípady, v ktorýeh je ich zverejnenie podmienkou ich účinnosti. Obce Lozorno
zverejní tieto spösobom a v lehotách stanovených zákonom.

„.

Uskutočnenie Dodávky

Pokial‘ nic je v súlade s týmito Podmienkami dohodnuté inak, je Dodávateľ povinný
uskutočnjf a realizovat‘ Dodávku v čase a v mieste uvedenom v Záväznom dokumente.
Zapojenie subdodávateľaje možně len s predchádzajúcim písomnom sůhlasom Obce.

2. V pripade, že s Dodávkou je spojené či už v zmysle Záväzného dokumentu, v zmysle
platnej právnej úpravy alebo v znysle obchodnej praxe aj dodanie súvisiacich
dokumentov (návody na obsluhu, certifikáty, revízne správy a pod.), prípadne mých pre
riadne užívanie alebo prevádzku súvisiacich náležitostí, súčastí alebo príslušenstva, je
Dodávateľ povinný tieto dodat‘ najneskór spolu s Dodávkou, všetky takéto doklady,
dokumenty a písomnosti musia byť aj v slovenskom jazyku.

3. Uskutočnenie a realizácia Dodávky sa potvrdzuje podl‘a povahy Dodávky na dodacom
liste alebo na preberacom protokole, ktorý bude podpísaný oboina zmluvnýrni stranami
a bude na nich vyznačený dátum a čas uskutočnenia Dodávky, meno a priezvisko osoby
odovzdávajúcej a preberajúcej. V prípade dodania služby, z povahy ktorej vyplýva, žejej
dodanie nie je možné potvrdit‘ riiektorým z tu uvedených spösobov, sa vykoná podľa
možnosti aspoň záznam alebo mé potvrdenie o obsahu a rozsahu dodanej služby.

4. Obec nic je povinná prevziat‘ Dodávku a neznáša náklady Dodávky spojené s vrátením
tovaru, nápravou Dodávky alebo uvedením do póvodného stavu, pokiaľ Dodávka
vykazuje akékoľvek vady, nic je úplná alebo nie je uskutočnená v čase a v mieste
uvederiom v Záväznom dokumente alebo nie je zo strany Dodávateľa pripravený a
podpísaný písomný dokument podľa bodu 2 tohto článku. Za vadu Dodávky sa okrem
zrejmých a zjavných vád považuje aj dodanie mého ako dohodnutého množstva alebo
dodanie inej ako dohodnutej kvality.

5. Obec takisto nic je povinná Dodávku prevziať a nemóžu jej byt‘ zo strany Dodávatel‘a
účtované žiadne navyše náklady, pokiaľ prevzatiu Dodávky bránia okolnosti majúce
charakter vyššej moci. V takomto pripade zmluvné strany dohodnú iný termín
uskutočnenia Dodávky.

6. Akékoľvek obaly súvisiace s Dodávkou a pre ňu obvyklé sa považuj Ú za súčasť Dodávky,
pokiaľ v Záväznorn dokumente nie je ustanovené inak (napr. vratné obaly). Náklady
spojené so spätným prevzatím vratných obalov znáša v celom rozsahu Doclávateľ a takéto
vratné obaly je Dodávatel‘ povinný prevziať od Obce najneskór do 5 pracovných dní odo
dňa doručenia výzvy Obce na ich prevzatie Dodávateľom. Pokiaľ si Dodávatel‘ nesplní
tťltc) 5VO~i1 l)0Vlflfl(~1~ je ( )hee ~pn‘l.vti~iiú. vyůčtuvtď inu ~eLkv náklady ~pojc11é ~o



zabezpečením odoslania a odoslaním takýchto vratných obalov Dodávateľovi atebo
s likvidáciou takýchto vratných obalov. Dodávateľovi nevzniká v tejto súvislosti žiadny
nárok na náhradu škody alebo na poskytnutie mého pinenia zo strany Obce.

Iv.

Ceny a platobné podmienky

1. Pokiaľ nie je dohodnuté alebo z mého písomného dokumentu nevyplýva inak, platí, že
záväznou a dohodnutou ‚ konečnou a neprekročiteľnou cenou Dodávky je cena uvedená
v Záváznom dokumente.

2. Cena Dodávky podľa Záv~izného dokumentu sa vždy rozumie v mene Euro a vrátane dane
z pridanej hodnoty, ak nic je v Záväznorn dokumente výslovne uvedené inak.

3. V cene Dodávky sú vždy zahrnuté aj všetky náklady Dodávateľa spojené s dopravou
a doručením Dodávky na miesto určenia, vrátane prípadného poistného a pod., ako aj
odmeny a ině pinenia spojené s prevodom alebo prenosom práv z duševného vlastníctva
v spojitosti s Dodávkou. Pokial‘ nie je osobitne dohodnuté inak, nie je Dodávateľ
oprávnený uplatňovať si voči Obci žiadne ďalšic náklady alebo ich náhradu, pripadne
požadovať d‘aIšie pinenia nad rámec podľa Záväzného dokumentu v súvislosti
s uskutočnením a dodaním Dodávky.

4. Dodávateľ nic je oprávnený vystavit‘ faktúru alebo iný daňový alebo nedaňový doklad
spósobom, z ktorého by vyplývala povirmosť Obce poskytnúť akékoľvek predbežné
fínančné pinenie, najmä úhradu ceny Dodávky alebo jej časti pred okarnihom jej riadneho
a včasného uskutočnenia. Obec Lozorno zálohy ani platby vopred neposkytuje.

5. Dodávateľ je povinný za účelom úhrady ceny Dodávky vystaviť faktúru v čase
a s náležitosťami podľa platných právnych predpisov.

6. Lehota splatnosti faktúryje 30 dní odo dňa doručenia riadne a v súlade s platnou právnou
úpravou vystavenej faktúry Obci.

7. Za deň úhrady faktúry sa považuje deň odpísania. fakturovanej sumy z Účtu Obce.
8. V prípade Dodávky Stavebných prác podľa týchto Podmienok, celková cena ktorých

prevyšuje sumu 30.000,-EUR, je Obec oprávnená zadržať pri úbrade každej vystavenej
faktúry čiastku vo výške 5% fakturovanej sumy s DPH (d‘alej len „Zádržné«), ktoré bude
Dodávatel‘ovi vyplatené v súlade s týmito Podmienkami.

9. Obec uhrádza faktúry zásadne bezhotovostným prevodom na účet Dodávateľa vedený
v tuzeniskej banke alebo v banke v člcnskom štáte EÚ.

10. V prípade omeškania Obce s úhradou faktúry vzniká Dodávatel‘ovi nárok na zaplatenie
úrokov z omeškania vo výške stanovenej osobitným právnym predpisom.



‚V.

Vlastnícke právo, právo z duševného vlastníctva, prechod nebezpečenstva

Vlastnícke právo k Dodávke prechádza na Obec dňom uskutočnenia Dodávky v súlade
s týmito Podmienkami.

2. V prípade, ak predmetom Dodávky sú činnosti alebo výkony Dodávateľa, na ktoré sa
vzťahuje ochrana z práv z duševného vlastníctva, zaväzuje sa Dodávateľ a Obci zaručuje,
že v rámci uskutočnenia Dodávky prevádza na Obec a na Obec prechádzajú aj všetky
práva vyplývajúce z práv z duševného vlastníctva spojených s Dodávkou v rozsahu,
v akom je ich prevod alebo prenos podľa platnej právnej úpravy možný a účinný, a že
v prípade potreby uvedené na výzvu a požiadavku Obce potvrdí aj v osobitnom
dokumente, v ktorom bude takýto prevod alebo prenos práv z dušeného vlastníctva
upresnený alebo osobitne zmluvne upravený.

3. Dodávatel‘ ďalej Obci zaručuje, že uskutočnením a realizáciou Dodávky neporušuje
žiadne slovenské či zahraničné autorské práva, patenty, ochranné známky, registrované
návrhy či akékol‘vek ině práva z duševného vlastnictva alebo práva týmto obdobné.

4. Nebezpečenstvo Škody na predmete Dodávky prechádza na Obec najskór momentoin
riadneho uskutočnenia Dodávky Dodávateľom a jej prevzatím Obcou v súlade s týmito
Podmierikami.

V.

Zodpovednost‘ za vady, záruka

Pokiaľ nie je ohl‘adom zodpovednosti za vady dohodnuté inak, preberá Dodávateľ
zodpovednosť za vady Dodávky podľa zákonných predpisov.

2. Dodávatel‘ zodpovedá za vady Dodávky (a to aj skryté vady), ktoré mala Dodávka v čase
prechodu nebezpečenstva škody na predniete Dodávky na Obec.

3. Záručná doba na predmete Dodávky je 24 mesiacov odo dňa prevzatia Dodávky Obcou
v súlade s týmito Podinierikami, ustanovenia osobitných platných právnych predpisov
určujúce závázným sp6sobom prípadnú dlhšiu záručnú dobu týmto nic sú dotknuté. Ak
je prednietom dodávky stavba alebo stavebné výkony a práce je záručná doba dohodnutá
na dobu 36 niesiacov. Pokiaľ osobitný právny predpis alebo písomné vyhlásenie
dodávateľa stanoví dlhšiu záručnú dobu platí táto dlhšía záručná doba za dohodnutú.
Záručná doba začína plynút‘ odo dňa prevzatia Dodávky bez vád a nedorobkov Obcou
v súlade s týmito Podmienkami.

4. Dodávateľ zodpovedá za vady Dodávky, ktoré vzniknú alebo sa prejavia počas trvania
záruky.

5. Vady, za ktoré zodpovedá Dodávateľ zo záruky, je Obec povinná bezodkladne Po ich
zisterií písomne oznámit‘ Dodávateľovi, najneskór však do uplynutia záručnej doby.



6. Dodávateľ je povinný akékoľvek vadné Dodávky podl‘a voľby Obce bezodkladne
opravif, nahradiť, resp. znovu vykonat‘, a to na vlastně náklady a na vlastně
nebezpečenstvo.

7. V prípade, ak Dodávatel‘ nesplní riadne a včas svoju povinnosť odstrániť vady Dodávky,
je Obec oprávnená bez ujmy práv Obce zo zodpovednosti za vady a zo záruky tieto vady
odstránit‘ alebo nechat‘ odstránit‘, a to na náklady Dodávatel‘a. Pokial‘ to nebude možné,
je Obec oprávnená odstúpit‘ od Záväzného dokumentu.

8. Použitie ustanovení * 427 a 428 Obchodného zákonníka sa vylučuje.

VL

Zodpovednosť za škodu

Dodávatel‘ je zodpovedný za všetku škodu spósobenú priamo alebo nepriamo Obci ako
aj vo vzt‘ahu k tretím osobám v dčsledku porušenia akejkol‘vek jeho povinnosti podľa
týchto Podmienok, Záväzného dokumentu alebo všeobecne záväzných právnych
predpisov.

2. Dodávateľ Obec, jej zástupcov a zamestnancov odškodní, zbaví prfpadných nárokov
mých a nebude ich činit‘ zodpovednými za žiadne žaloby, súdne spory alebo správne
konania, nároky na náhradu škody, rozsudky, záväzky, úroky, právne poplatky, náklady
a výdavky tretích strán akejkol‘vek povahy (vrátane okrem mého za konkrétne, nepriarne,
vedl‘ajšie či následné náhrady škody) bez ohl‘adu na to, či vznikli pred alebo Po
uskutočnení Dodávky, boli spósobené alebo údajne spösobené akýrnkoľvek spósobom
konania, opomenutím, chybou, porušením výslovnej alebo implicitnej záruky či
povinnosti Dodávatel‘a, alebo nedbanlivosťou Dodávateľa (alebo kohokoľvek
konajúceho v jeho mene pod jeho vedením, riadením alebo poverením),

3. Obec nenesie voči Dodávateľovi zodpovednosf za žiadnu stratu príjmov, ušlý zisk alebo
mé náhodné, priame alebo nepriame či následné škody, aj keď hola na možnost‘ vzniku
takých škód upozornená.

VII.
Osobitné ustanovenia týkajúce sa Dodávek stavebných prác a stavebných výkonov

Ustanovenia týchto Podmienok sa vzťahujú aj na Dodávky, predmetom ktorých je
dodanie, zhotovenie, resp. prevedenie stavebných prác, stavebných výkonov a činností,
ako aj na zhotovenie diela / stavby, alebo jej časti (vrátane opráv a úprav a pod.
existujúcich stavebných diel a stavebných prvkov) (v texte aj ako „Stavebné práce“),
ktoré na základe Záväzného dokumentu realizuje Dodávatel‘ pre Obec.

2. Dodávatel‘ realizuje Stavebné práce na vlastně nebezpečenstvo a na vlastnú
zodpovednosť.



3. Všetky v rámci realizácie Stavebných prác dodávané materiály a výrobky musia
zudpovedat~ teclwickýiii požiadavkáin na výslavbu, mat‘ platné atesty a certifikáty, spÍňat‘
všetky technické normy aině záväzně predpisy a Dodávateľje povinný počas realizácie
Stavebných prác zabezpečit‘ v obvyklom rozsahu kontrolně skúšky použitých materiátov,
ako aj stavebných častí dieta. Podstatné časti diela, stavebné materiály, výrobky, ich
hlavně časti a pod. je Dodávatel‘ povinný vopred predložit‘ Obci na schválenie.

4. Záväzok Dodávateľa k dodaniu Stavebných práv zahřňa aj jeho povinnosť vykonat‘
i nepredvídané práce (t. j. aj ked‘ ich Záväzný dokument neurčuje ako súčasť Dodávky),
ak ich realizácia je alebo sa stane nevyhnutnou pre riadnu a úplnú realizáciu Dodávky
tak, aby Dodávka bola pine funkčná, prevedená podl‘a projektovej dokunientácie (ak je
pre dané Stavebné práce spracovaná) a za podmienok príslušných správnych povolení.

5. Dodávatel‘ je povinný preverif miesto realizácie Stavebných prác a projektovú
dokumentáciu k Stavebným prácam. Uzatvorením Záväzného dokumentu Dodávatel‘
vyhlasuje a Obci zaručuje, že miesto realizácie Stavebných prác a projektová
dokumentácia sú bez akýchkoľvek faktických vád, ktoré by bránili realizácii Stavebných
prác alebo by mali za následne predfženie termínu realizácie Stavebných prác alebo vplyv
na cenu Stavebných prác. Dodávatel‘ bene na vedoinie, že všetky náklady a škody spojené
so zisteniami alebo stavom, ktorý pri vynaložení odbornej starostlivosti mohli byt‘
Dodávateľom zistené pred uzatvorením Závázného dokumentu alebo pre začatím
Stavebných prác, znáša v celom rozsahu Dodávatel‘ a nebudú mu poskytnuté žiadne
plnenia v súvislosti s opomenutím alebo zanedbaním vyššie uvedenej kontroly, zároveň
nie sú takéto dósledky důvodom na zmenu dohodnutých termínov pinenia.

6. Pokial‘ nie je dohodnuté osobitne inak, je Dodávatel‘ povinný si na vlastné náklady
a nebezpečenstvo zabezpečíť všetky potrebné povolenia na realizáciu Stavebných prác,
vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, zariadenie vhodného staveniska, napojenia na
potrebné inžinierske siete pre účely rcalizácie Stavebných prác a pre potreby staveniska
(vrátane meracfch zariadeaí spotreby energií), ochranu stavby a staveniska, koordináciu
s mými dodávatel‘mi, čistotu a poriadok (na dennej báze), likvidáciu odpadu vzniknutého
v súvislosti s realizáciou Stavebných prác, používanie všetkých ochranných pracovných
prostniedkov a pomócok a označenie svojich pracovníkov a zmluvných partnerov
spósobom jednoznačne preukazujúcim príslušnosť k Dodávateľovi (ině osoby móžu byt‘
zo stavby vykázané).

7. Obec je oprávnená kedykoľvek požadovať vykonanie kontrolu realizácie Stavebných
prác, resp. oprávnená poveniť svojho zaniestnanca alebo tretiu osobu, aby takúto kontrolu
vykonávala v mene Obce (d‘alej len „Zástupca Obce“). Dodávatel‘je povinný poskytnút‘
Zástupcovi Obce všetku potrebnú súčinnosť k vykonaniu takejto kontroly, vrátane
prístupu k všetkých častiam stavby a dokumentácii Stavebných prác (najma, nie však
výlučne k stavebnému denníku, do ktorého móžu Zástupca Obce vykonávať zápisy).

8. Akékoľvek Stavebné práce, ktoré majú byt‘ v priebehu d‘alších práe zakrytě, musia byt‘
vopred skontrolované Zástupcom Obce. Bez príslušného záznamu o vykonanej kontrole
nemöže dójsf k zakrytiu Stavebných prác. Ak k zakrytiu napriek absencii kontroly d6jde,
je- Obec oprávnená vyžadovat‘ odkrytie Stavebných prác. Pokiaľ bude zistené, že
Stavebné práce neboli prcd zakrytím riadne vykonané, znáša náklady odkrytia Dodávatel‘,
inak (Jb~c‘,



9. Pokiaľ sú v Záväznom dokumente dohodnuté etapy Stavebných prác, musia byť takéto
etapy vždy skontrolované Zástupcom Obce. O takejto kontrole sa vykoná záznam.
Kontrola neznamená prevzatie Stavebných prác ani ich časti.

10. Priebežne zistend vady a nedorobky Stavebných prác musia byt‘ bezodkladne odstránené
na náklady Dodávateľa. Zástupca Obce je kedykoľvek ak bude zistené, že realizácia
Stavebných prác sa uskutočňuje v rozpore so Závžzným dokumentom, projektovou
dokumentáciou, povoleniami, platnou právnou úpravou alebo platnými normami, alebo
ak vykazuje závažné vady, oprávnený nariadif prerušenie Stavebných prác až do doby,
kým bude dohodnutý spósob ďalšieho postupu. Dodávateľovi v súvislosti s tu uvedeným
nevzniká žiadny nárok na zmenu ceny, na zmenu dohodnutých termínov realizácie
Stavebných prác alebo na akékol‘vek ině pinenie (vrátane škody) zo strany Obce.

11. Obec je oprávnená kedykol‘vek znížit‘ rozsah Stavebných práv a ich vykonanim poveriť
tretiu osobu. Dodávatel‘ovi náleží v tomto prípacle náhrada ceny už preukázateľne za
účelom realizácie Stavebných prác obstaraných materiálov a výrobkov, Po úhrade takejto
ceny a dodaní týchto materiálov a výrobkov Obci sa tieto stávajú prevzatím v súlade
s týmito Podmienkami vlastníctvom Obce.

12. Prípadné naviac práce požadované Obcon (mé ako podl‘a bodu 4 tohto článku) sa
Dodávateľ zavazuje uskutočniť, podmienky naviac prác budú osobitne dohodnuté.

13. Prvá polovica Zádržného (50%) bude Dodávatel‘ovi vyplatená do 30 dní odo dňa
oclovzdania a prevzatia Stavebných prác bez vád a nedorobkov. Druhá polovica
Zádržného (50%) bude Dodávateľovi vyplatená do 30 dní po uplynutí záručnej doby
vzt‘ahujúcej sana Stavebné práce, ak budú všetky v záručnej doby uplatnené nároky Obce
na odstránenie vád riadne a včas vysporiadané.

14. O odovzdaní a prevzatí Stavebných prác sa spíše pisomný protokol, ktorý podpisuje
Zástupca Obce a Dodávateľ. V protokole musia byt‘ zaznamenané všetky zistené vady
a nedorobky spolu s uvedením lehoty na ich odstránenie. V prípade neodstrániteľných
vád (bez ohľadu na ich povahu) nie je Obec povinná Stavebné práce prevziaf, je však
oprávnená požadovať primerané zníženie ceny Stavebných prác. Po odstránení zistených
vád a nedorobkov sa uskutoční opätovné preberacie konanie. Protokol z preberacieho
konania, neobsahujúci zápis o vadách a nedorobkoch je podkladom pre fakturáciu
zvyšnej časti ceny Stavebných prác.

15. Záručné doby začínajú plynůf až dňom nasledujúcim Po dni podpisu preberacieho
protokolu o realizácii Stavebných prác bez vád a nedorobkov.

16. Po skončení Stavebných prác a ich odovzdaní Obci je Dodávatel‘ povinný vypratat‘
stavenisko a miesto realizácie Stavebných prác od všetkých ním vnesených veci
a stavenisko uviesť do pövodného stavu.

17. Nebezpečenstvo škody na realizovaných Stavebných prácach prechádza na Obec
okamihom odovzdania zrealizovaných Stavebných prác Obci bez vád a nedorobkov.

18. Vlastníkom realizovaných Stavebných prác je od počiatku Obec. Vlastnícke právo
k materiálom, výrobkom a stavebným častiam diela prechádza na Obec okamihoni ich
zabudovania do realizovanej stavby.

19. Akákol‘vek Dodávateľova výhrada vlastníctva k dielu, jednotlivým materiálom,
výrobkom a stavebným častiam a pod., Ic vylúčená a neakceptovaná.



20. V prípade, že realizácia Stavebných prác vyžaduje uzatvorenie akýchkol‘vek dohód alebo
riešenie vzťahov s tretími osobami, je Dodávatel‘ povinný takéto zabezpečíť na vlastně
náklady, pričom v mene Obce je oprávnený konat‘ len pokial‘ mu k tornu bude udelené
osobitné poverenie alebo plnomocenstvo.

VIII.
Odstúpenie od Závázného dokumentu

Obec je oprávnená odstúpit‘ od Záväzného dokumentu z dóvodov uvedených v týchto
Podmienkach, z dóvodov uvedených v platných právnych predpisoch, ako aj v prípade,
ak:
- v prípade, ak na Dodávatel‘a bob začaté konkurzně alebo reštrukturalizačné konanie,

Dodávateľ Sa domáha oddlženia, bola na Dodávatel‘a začatá likvidácia prípadne ině
konanie podobného charakteru,

- sa vyskytnú okolnosti, pre ktoré Obec nemöže svoje záväzky splniť, alebo ich móže
splnit‘ len za cenu výrazne vyšších nákladov, ak tieto okolnosti nespósobila a nemohla
leh ani predvídať, aiiiim zabránit‘,

- u Dodávatel‘a došlo k ukončeniu jednej zjeho činností, bez ktorej nie je možné
spinenie účelu Záväzného dokumentu,

Dodávateľ neuskutočnil Dodávku alebo niektorú z jej častí riadne a včas,
Dodávatel‘ napriek upozorneniu zo strany Obce opakovane porušuje povinnosti
vyplývajúce mu zo Záväzného dokumentu alebo z týchto Podmienok,
akékoľvek pinenie Dodávateľa vykazuje vady.

2. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Záväzného dokumentu z dövodov uvedených
v týchto Podinienkach a z dóvodov uvedených v platných právnych predpisoch.

3. Účinky odstúpenia nastávaj Ú dňom doručenia o oznámenia o odstúpení druhcj zmluvnej
strane.

4. Ak k odstúpeniu došlo z dóvodov, za ktoré nezodpovedá Dodávatel‘ alebo z dóvodov,
ktoré Dodávateľ nezavinil, má Dodávateľ nárok na náhradu nákladov vynaložených na
uskutočnenie Dodávky ku dňu účinnosti odstúpenia. Ak k odstúpeniu došlo z dóvodov na
strane Dodávateľa má Obec Lozorno právo na náhradu škód, ktoré jej tým vznikli.

Ix.
Dodržiavanie právnych a mých predpisov

Dodávateľ je povinný dodržiavaf všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné
a vzt‘ahujúce sa na tieto Podmienky, Záväzný dokument a predmet Dodávky vrátane
okrem mého všetkých predpisov týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov a nelegálneho
zamestnávania, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany
pred požiarmi, ako aj platné slovenské a európske technické normy vzt‘ahujúce sa na
r~~‘~k y, jdi~ ~l‘i~ali. ‚/1á(‘tu~ ~L eL~I1ýL~Ii piái~.



2. V prípade, že sa plnenie Dodávateľa uskutočňuje v priestoroch Obce, je Dodávatel‘
(vrátane všetkých jeho zamestnancov a ním poverených osób) povinný dodržiavať aj
interně predpisy Obce, najmä predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a ochrany pred požiarmi.

3. Pokiaľ sa na predmet Dodávky vzťahuje akákoFvek SYN, EN alebo iný technický predpis
musí im predmet Dodávky zodpovedat‘ v pinem rozsahu.

X.
Mlčanhivosť a transparentnost‘

Akékoľvek údaje, ktoré Obec poskytne Dodávatel‘ovi, bez ohľadu na to, či boli
poskytnuté v písomnej alebo ústnej podobe, sa považujú za důverné informácíe (ďalej aj
ako „P~verné informácie«).

2. Dodávatel‘ je povinný zachovávat‘ mlčanlivosť o všetkých Dóverných informáciách
poskytnutých mu zo strany Obce abbo mene Obce.

3. Dodávateľ použije všetky Döverné informácie len na účely pinenia Dodávky a povinností
podl‘a zmluvného vzťahu založeného Závázným dokumentem.

4. Pokiaľ to nevyžadujú platné právne predpisy, Dodávateľ bez získania predchádzajúceho
súhlasu Obce nezverejní, neoznámi ani neodpovie na žiadost‘ žiadnej inej osoby o
poskytnutie Dóverných informácií alebo informácií týkajúcich sajeho zmluvného vzt‘ahu
s Obcou, ani nevydá žiadne vyhlásenie ani mým spósobom neurobí vyhiásenie,
oznámenie alebo podanie v súvislosti so zmluvným vzťahom s Obcou.

5. Ak je alebo bude Dodávatel‘ zo zákona povinný poskytnúť akékol‘vek Dóverné
informácie, bezodkladne pošle oznámenie Obci tak, aby sa Obec mohla domáhať
neodkladného opatrenia alebo mého vhodného ochranného prostriedku a/alebo ho zbavila
povinnosti dodržiavat‘ tieto ustanovenia o mlčanlivosti.

6. Dodávatel‘ vyhlasuje, že ve svojej podnikatel‘skej praxi a pri realizácii dodávky pre Obec
Lozorno nepoužíva a nebude používat‘ žiadne také postupy abebo nástroje, ktoré by
akokoľvek v rozpore splatným právonl alebo dobrými mravmi ovplyvňovali alebo
mohli ovplyvnit‘ Obec Lozorno,jej orgány alebo jej zamestnancov alebo ňou poverených
tretích osób pri uplatňovaní práv a oprávnených záujmov Obce Lozorno vo vzt‘ahu
k Dodávateľovi. Dodávatei‘ sa najm~. zaväzuje, že nebude týmto osobám ponúkať žiadne
pinenia ani ich prísľuby, ktorě priamo nesúvjsia s Dodávkou. Dodávatel‘ sa tiež zaväzuje,
že oznámi starostovi obce Lozorno (a v prfpade ak by sa malo jednať priame o neho
členem obecnej rady obce Lozorno) každý svoj poznatok o tom, že akýkol‘vek orgán obce
Lozorno alebo jeho člen, alebo ktokol‘vek ze zamestnancov obce Lozorno alebo ňou
poverená tretia osoba požadovala priame alebo nepriamo takéto pinenie nesúvisiace
s Dodávkou abebo čo i len prísi‘ub takéhoto pinenia. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na
poskytnutie a prijatie drobných rekiamných alebo marketingových predmetov
zanedbatel‘nej hodnoty, ktorě sa obvykle používajú v obchodnej praxi.



XI.
Ochrana osobných údaj ov

Dodávatel‘ sa zaväzuje, že bude dodržiavaf platně právne predpisy v oblasti ochrany
osobných údajov.

2. Dodávatel‘ udel‘uje podpisom Záväzného dokumentu Obci súhlas na spracovanie jeho
osobných údajov uvedených v Záväznom dokumente v rozsahu potrebnom pre pinenie
povinností a uplatňovanie práv z predaetriého zrnluvného vzt‘ahu, a to na dobu trvania
tohto zmluvného vzt‘ahu, pričom pokiaľ nevyplýva inak z platnej právnej úpravy, súhlas
Dodávatel‘a nezaniká skór ako budú vysporiadané všetky vzťahy, práva a povinnosti
z predmetného zmluvného vzt‘ahu vyplývajúce.

3, Dodávatel‘ je oprávnený súhlas so spracovanim osobných údajov keclykoľvek písonlne
odvolat‘.

XII.
Doručovanie

Písomnosti sa doručujú na adresu sídla zmluvnej strany uvedenej v Záväznom
dokmnente, pokiaľ sa ztnluvné strany riedohodnú inak. Zmenu sídla alebo adresy na
doručovanie je zinluvná strana, ktorej sa zmena týka, povinná bezodkladne písomne
oznámiť druhej zrnluvnej strane. Pfsomnosti určené obci Lozorno sa doručujú na Obecný
úrad Lozorno, Hlavná 1,90055 Lozorno.

2. Písomnost‘ sa považuje za doručenú dňom jej skutočného doručenia, t. j. doporučene
poštou s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu určenú podl‘a týchto Podniienok,
kuriérom atebo osobným doručením príslušnej zmluvnej strane. Ak pripadne posledný
deň lehoty na sobotu, nedel‘u alebo sviatok, je posledným dňom tejto lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň. Za deň doručenia pisomnosti sa považuje aj deň, v ktorý
zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnost‘ prevziat‘, alebo v
ktorý máme uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na príslušnej pošte.

3. Fri elektronickom doručovaní písomností prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) sa
písomnosť považuje za doručenú Po doručení potvrdenia od príjemcu ojej prijatf.
Elektronické doručovanie je možné len v prípadoch predpokladaných týznito
Podmienkami.

XI.
Všeobecné ustanovenia

Dodávateľ nic je oprávnený bez predchádzajúceho písomněho súhlasu Obce postúpit‘
svoje pohl‘adávky voči Obci na tretiu osobu, zriadit‘ k nim záložné právo ani
zahp~čovací pr~vo(l práv. Prevod práv a povinností zo zmluvného vzt‘ahu, na ktorý sa



apiikujú a \zťahujú tieto Podmienk\‘ zo strany Dodá\ tci‘a na tretiu osobu je mo~n kn
s predehádzajúcim písomn~ ni súhlasom Obce.

2‘ Právnc vzťali~ medzi Obcon a DodávateFom sa spravujú pr~ nvm poriadkom platným
‚~ Slovenskej republike.

3‘ Na zniluvné vzťahv na ktoré sa aplikujú a ‘zťahujů úcto Podmienl‘~v sa nevzťahuje
Dohovor OSN o zniluváeh o niedzinárodnej kúpe tovaru.

4‘ Prípadné spory budO riešcné‘ pokiaľ zmluvné strany nedospejú k vzájomnej dohode,
súdom veene a miestac prísiušn~m pod]‘a (‘ivilného sporového poriadku.

5‘ Poldal‘ by niektord ustanovenie t~chio Podmienok a ďalších dotknut~eh dohód holo akbo
sa stalo neplatným aleho neúčinn‘,~m, nic je r~m dotknutá platnost‘ a účinnost‘ PodniknuL
a Záviizného dokumentu aiw celku‘ Neplatné alebo neúčinné ustanovenie sa zmiuvné
strany zaväzujú nahradit‘ takÝm platn~m a účinnÝm ustano‘ eníni. Mok bude najiep~ie
zodpo«edať ekonomickému účelu neplatného akho neúčinného ustano\ coin.

6. Tieto Podmienky platia a sO účinné od 01 ‚06‘2019 a spravujú sa nimi všetky zmluvné
vzťah‘ medzi Ohcou a Dodávateľmi dohodnuté. vzniknuté aleho realizované po tomto
dni. pre ktoré ‚je v Záväznoni dokumente uskutočnen~ odkaz na úcto Podniienky‘

7‘ Zmena alebo dopinenie týchlo podniienok nadobudne účinnost‘ dOom jeli zvere,jnenia na
internetovom sidle Obec Lozorno‘ Táto zmena a doplnenic sa nevzťahujú na vzťahy.
ktoré vznikli peed ieh účinnost‘ou. ihaže bude medzi Ohcou Lozorno a Dodávatel‘om
výs hovne dohodn lité na h‘

V Lozorne. dňa 31.05.2019

Mgr~ Ľuboš Tvrdoň
starosta obce Lozorno



Príloha Č. 4 - Rozsah Činnosti preventívnej prehliadky

1. Kontrola a údržba SW na monitorovacom stredisku
2. lnštalácia updatov v rámci zakúpenej ročnej licencie na nahrávací SW
3. Kontrola a údržba HW (PC) na monitorovacom stredisku
4. Kontrolu a test záznamového média a zariadenia - pevný DISK
5. Očistenie komponentov HW na monitorovacom stredisku od prachu a mých nečistót
6. Kontrola a test funkčnosti kamier
7. Cistenie kamier od prachu a mých nečistót
8. Kontrolu napájacích zdrojov (vrátane pevných prívodov),
9. Vizuálna kontrola optického vedenia
10. Aktuálne servisné požiadavky obsluhy kamerového systému


