Zmluva o dielo č. ALMT-1212-EZS
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka SR

Zmluvné strany :
Zhotoviteľ :
Obchodné meno
Sídlo
IČO
DIČ
IČ DPH
Zapísaná v živnostenskom registri

: Ján ČURILLA – ALARMTEL
: Rovné č. 81, 067 32 okr. Humenné
: 41 583 281
: 1030473554
: SK1030473554
: Obvodného úradu v Humennom pod č. 702-1449

Číslo Licencie na prevádzkovanie
technickej služby v zmysle zákona
č.173/2005 Z.z. o poskytovaní
služieb v oblasti súkromnej
bezpečnosti

: FT 000392, vydaná KR PZ v Prešove

Zastúpený

: Jánom Čurillom

Bankové spojenie
Číslo účtu

: Slovenská sporiteľňa, a.s., - pobočka Humenné
: 462761488 / 0900

/ďalej len "Zhotoviteľ"/

a
Objednávateľ :
Názov
Sídlo
IČO
DIČ
IČ DPH
Zriaďovacia listina zo dňa

: Vihorlatské múzeum v Humennom,
: ul. Námestie slobody č. 1, 066 01 Humenné
: 37 781 391
: 2021446889
:
: 01.04.2012

Zastúpený

: Mgr. Vasilom Fedičom, riaditeľom múzea

Bankové spojenie
Číslo účtu

: Prima banka a.s. pobočka Humenné
: 8906861110/5600

/ďalej len "Objednávateľ“/

sa dohodli
na uzavretí Zmluvy č. ALMT-1212-EZS ďalej len “zmluva”, ktorá určuje rámec podmienok spolupráce zmluvných strán pri
zabezpečovaní realizácie predmetu zmluvy za nasledovných podmienok :

čl. 1.
Predmet zmluvy
1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa :
dodanie a montáž systému elektrickej zabezpečovacej signalizácie (EZS)
1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy v požadovanej kvalite a rozsahu podľa požiadaviek objednávateľa.
1.3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť cenu realizovaného predmetu zmluvy, v zmysle čl.6 tejto zmluvy.
čl. 2.
Čas a miesto plnenia
2.1. Miestom plnenia záväzku zhotoviteľa je objekt : Depozit vihorlatského múzea v Humennom
2.2. Objednávateľ sprístupní miesto dodania pre zhotoviteľa na základe dohody zmluvných strán, najskôr však v deň po nadobudnutí
účinnosti tejto zmluvy.
2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje k nástupu pre výkon realizácie predmetu zmluvy na základe dohody s objednávateľom t.j 12.12.2012
s termínom ukončenia prác 19.12.2012.
2.4. Po vykonaní realizácie predmetu zmluvy vyzve zhotoviteľ objednávateľa, 2 dní vopred na odovzdanie a prevzatie diela, v mieste
plnenia.
2.5. V prípade, ak zhotoviteľ riadne a v stanovenej lehote podľa tejto zmluvy vyzve objednávateľa na prevzatie vykonaného predmetu
zmluvy a objednávateľ toto dielo včas a podľa tejto zmluvy neprevezme, zhotoviteľ nebude v omeškaní až do doby riadneho
prevzatia diela objednávateľom.
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2.6. O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania, ktorého súčasťou je úspešné vykonanie dohodnutých funkčných skúšok,
príslušné atesty, revízne správy atď., spíšu zmluvné strany odovzdávaco – preberací zápis.
čl. 3.
Práva a povinnosti zhotoviteľa
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dohodnutý predmet zmluvy realizovať v požadovanej kvalite, v súlade s technickými a technologickými
postupmi a požiadavkami zo strany objednávateľa.
3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečovať dohodnuté činnosti, spojené s realizáciou predmetu zmluvy, pracovníkmi oprávnenými
a spôsobilými na túto činnosť.
3.3. Pri vykonávaní činností, spojených s realizáciou predmetu zmluvy, postupuje dodávateľ samostatne.
čl. 4.
Práva a povinnosti objednávateľa
4.1. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť cenu realizovaného predmetu zmluvy, podľa dohodnutých podmienok v čl.6
tejto zmluvy
4.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri realizácii predmetu zmluvy na základe dohody s
objednávateľom, vrátane všetkej nevyhnutnej technickej dokumentácie a médií potrebných na výkon predmetu diela.
čl. 5.
Lehota trvania zmluvy
5.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa účinnosti zmluvy do dňa riadneho ukončenia a riadneho prevzatia predmetu zmluvy
objednávateľom.
5.2 Konkrétny termín realizácie jednotlivých častí diela bude stanovený objednávateľom, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
5.3 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy dohodou oboch zmluvných strán alebo výpoveďou v 1-mesačnej
výpovednej lehote z dôvodu závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
5.4 Za závažné porušenie tejto zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje neuhradenie faktúry do 30 kalendárnych dní po lehote
splatnosti.
5.5 Za závažné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje nedodržanie termínu dodávky.
5.6 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strany.
čl. 6.
Cena a platobné podmienky
6.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok na predmet plnenia zmluvy.
6.2. Cena kompletného diela vrátane trechnického príslušenstva je výsledná cena pre objednávateľa a zahŕňa v sebe DPH, dopravné
náklady vrátane doručenia a vyloženia technického príslušenstva , clo, poistné, balenie, náklady na uvedenie do prevádzky a
zaškolenie obsluhy.
6.3. Kalkulácia ceny predmetu plnenia zmluvy bez DPH, celková cena bez DPH i s DPH za predmet zmluvy je uvedená v prílohe č. 1 k
tejto zmluve, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
6.4. Celková cena s DPH za celý predmet plnenia zmluvy je vo výške:
cena spolu za celý predmet zákazky (bez DPH) je 4 729,20 EUR
hodnota DPH pri 20 % je 945,84 EUR
celková zmluvná cena za predmet zmluvy (s DPH) je 5 675,04 EUR
Slovom päťtisícšesťstosedemdesiatpäť eur a štyri centi
6.5. Ceny sú spracované v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., v znení neskorších predpisov, sú
maximálne a záväzné počas platnosti zmluvy.
6.6. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu v súlade so zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov.
6.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 6. tohto článku zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju
zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry yhotoviteľom
objednávateľovi.
6.8. Lehota splatnosti faktúry je 21 dní od dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra je zaplatená v čase, kedy dôjde k odpísaniu
platby z účtu objednávateľa.
čl. 7.
Zodpovednosť za chyby, záruky a servis
7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.
7.2. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť vykonaných prác v zmysle § 563 ods. 2, resp. § 429 až § 431 Obchodného zákonníka. Záručná
doba za jednotlivé komponenty technologických častí je určená ich výrobcom v záručných listoch. Záručná doba za kabeláž a
montážne práce je 36 mesiacov odo dňa ich prevzatia objednávateľom.
7.3. Zhotoviteľ zodpovedá že celé dielo bude počas 24 mesiacov spôsobilé na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté
vlastnosti.
7.4. Dodávateľ sa zaväzuje nastúpiť k odstráneniu poruchy v záručnej dobe najneskôr do 3 pracovných dní od preukázateľného
nahlásenia poruchy, pokiaľ sa obe zmluvné strany nedohodnú ináč.
7.5. Objednávateľ oznámi závadu predmetu dodávky na týchto telefónnych a faxových číslach:
0918 565 051, 0904 155 153, prípadne e-mailom na adrese alarmtel@alarmtel.sk
Zodpovednosť za vady tovaru preberá dodávateľ podľa ustanovení §§ 422 – 428 Obchodného zákonníka.
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čl. 8.
Úroky z omeškania a pokuty
8.1. V prípade nedodržania dohodnutého termínu dodania požadovaného predmetu plnenia vrátane uvedenia do prevádzky môže
objednávateľ účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % za každý deň omeškania zo zmluvnej ceny predmetu plnenia
bez DPH
8.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo
výške 0,04 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
8.3. Ak zhotoviteľ mešká s nástupom na opravu alebo odstránením nahlásenej poruchy, v zmysle čl. 7. bod 7.4 tejto zmluvy, môže
objednávateľ účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % za každý deň omeškania z celkovej zmluvnej ceny predmetu
zmluvy bez DPH .
čl. 9.
Vyššia moc
9.1. Zmluvní partneri sú zbavení zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tejto zmluvy v prípade,
že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich
nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, povstanie atď.
9.2. Ten zmluvný partner, ktorý sa odvolá na vyššiu moc, je povinný toto oznámiť druhej strane najneskôr do 5 dní od vzniku tejto
skutočnosti a požiada o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia.
9.3. Na požiadanie zmluvného partnera, ktorému boli avízované okolnosti vyššej moci je povinný avízovateľ predložiť hodnoverný
dôkaz.
9.4. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom
doručenia oznámenia.
9.5. Ak okolnosti vyššej moci netrvajú dlhšie ako 3 mesiace, zmluvní partneri sú povinní plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tejto
zmluvy, pričom lehota plnenia sa predlžuje o dobu trvania vyššej moci.
čl. 10.
Záverečné ustanovenia
10.1. Zmluvné strany prehlasujú, že v čase uzavretia tejto zmluvy nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili, alebo vylučovali
uzavretie takejto zmluvy, resp. ktoré by mohli byť vážnou prekážkou k jej splneniu.
10.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade
akýchkoľvek zmien oprávnených zástupcov ostáva táto zmluva naďalej v platnosti, pokiaľ sa zmluvné stany nedohodnú inak.
10.3. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác stanovený v článku 1 tejto zmluvy.
10.4. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov, ktoré musia byť odsúhlasené písomne (emailom) oboma zmluvnými stranami a stanú sa jej neoddeliteľnou súčasťou.
10.5. V prípadoch, ktoré nie sú v zmluve uvedené, riadi sa vzťah zmluvných partnerov ustanoveniami Obchodného zákonníka SR.
10.6. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej
strane.
10.7. Prípadný spor budú zmluvné strany prednostne riešiť dohodou. V prípade neúspechu sa zmluvné strany dohodli, že ktorákoľvek
strana má právo predložiť spor na rozhodnutie Okresnému súdu v Humennom, Slovenská republika.
10.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :
- príloha č. 1 – Cenová kalkulácia predmetu zmluvy
10.10. Zmluva bola vyhotovená v troch exemplároch, pričom zhotoviteľ dostane jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
10.11. Podpísaním tejto Zmluvy Strany prehlasujú, že sú oboznámené s obsahom jej Príloh a v plnom rozsahu ich akceptujú.
Ustanovenia zmluvy majú prednosť pred jej prílohami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Rovnom dňa 12.12.2012

V Humennom dňa 12.12.2012

zhotoviteľ

objednávateľ

Ján Čurilla
.....................................................
podpis a pečiatka

Mgr. Vasil Fedič
................................................................................................
podpis a pečiatka
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Príloha č.1
k zmluve o dielo č. ALMT-1212-EZS

CENOVÁ KALKULÁCIA PREDMETU ZMLUVY

Technológia EZS :
Počet
ks/m

Cena bez DPH

Spolu bez
DPH

PARADOX
DIGIPLEX
EVO192

DIGIPLEX EVO zbernicová ústredňa EZS so
spoločným
montážnym
programovaním
a
jednoduchou užívateľskou obsluhou, 8 častí, 16
klasických slučiek priamo na doske, 32 dvier pre
kontrolu prístupu, 192 slučiek celkom, 254
zbernicových modulov, 999 užívateľských kódov,
2048 záznamov v pamäti udalostí, časovač
nezávislý od napájania, digitálny komunikátor na
diaľkový prenos správ, podpora GSM/GPRS
modulu PCS200, podpora telefónneho hlasového
modulu VDMP3 (8 čísiel), podpora modulu
internetového pripojenia IP100 (obsluha, kontrola,
e-maily). LCD klávesnice v slovenčine, komfortná
klávesnica Grafica zobrazujúca až 32 pôdorysov,
technický program WinLoad, pripojenie na PC cez
modul 307USB, cez GPRS, cez Internet, alebo cez
modem, užívateľský program NEware a NEware
ACC (správa kódov a kariet, prehliadanie pamäti a
i.), možnosť flashovania verzie priamo na objekte,
manuálne odpínateľný výstup AUX, systém
DIGIPLEX EVO192 je certifikovaný na NBÚ ako
zabezpečovací
systém,
systém
DIGIPLEX
EVO192 je certifikovaný na NBÚ ako prístupový
systém

1

94,00 €

94,00 €

Doplnkový
zbernicový
zdroj

PARADOX
PS-17

Zdroj s jednosmerným výstupom 12V/1,75A,
komunikuje s ústredňou po zbernici, čo zaisťuje
neustálu kontrolu nad jeho stavom (DIGIPLEX vie
o výpadku AC, slabom akumulátore a preťažení
výstupu), spínaný zdroj s malými rozmermi
automatické prepnutie na záložný akumulátor
elektronická poistka na výstupe, 1 výstup PGM

1

67,00 €

67,00 €

Skrinka pre
ústredňu
EVO192 a
PS-17

AWO 000

Štandardná plechová skrinka s rozmermi 32 x 30 x
9 cm pre ústredne DIGIPLEX, otvory na osadenie
plošných spojov, ochranný kontakt dvierok je
súčasťou dodávky

2

18,00 €

36,00 €

Transformátor
pre napájanie
ústredne a
zdroja

TR40VA

Transformátor 40VA v plaste pre skrinku AWO

2

18,00 €

36,00 €

Záložný
akumulátor
EZS (pre
EVO192 a PS17)

DiaMec
12V/7,2Ah

:

2

14,20 €

28,40 €

Expandér EZS rozšírujúci
modul

ZX-8 (APR3)

Expandér EZS-ZX-8 je modul pre rozšírenie
analógových vstupov k ústredni EVO192

3

87,10 €

261,30 €

Ovládacia
klávesnica EZS

PARADOXDIGIPLEX
EVO-K656

Dotyková ovládacia LCD klávesnica EZS (budova
depozit-2ks, hosp.budova-1ks)

3

120,90 €

362,70 €

Pohybový
detektor EZS

PARADOX PRO

Analógový infra-detektor s releovým výstupom,
duálne
snímanie,
automatická
teplotná
kompenzácia, prepínateľná citlivosť, tieniaci
kovový štít proti vysokofrekvenčnému rušeniu,
pracovná teplota -10 až +50 stupňov

29

18,00 €

522,00 €

Druh

Poplachová
zabezpečovaci
a ústredňa EZS

Typ

Technický popis

Akumulátor 12 V / 7,2 Ah
151x65x93.5mm, hmotnosť : 2.62 kg

rozmery
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Šošovka
záclonová

PARADOX CU

Šošovka pre detektory PARADOX, charakteristika
záclonová, dosah 15m

16

7,60 €

121,60 €

Šošovka dlhá

PARADOX LR

Šošovka pre detektory PARADOX, charakteristika
dlhá, dosah 35m (chodba poschodie depozitu

2

8,70 €

17,40 €

Detektor
rozbitia skla

PARADOX
GLASSTREK

Snímač rozbitia skla, duálny, pamäť poplachu,
dosah 8m

16

29,00 €

464,00 €

Komunikátor
PCO

SPIN KM-8

Nadhovorový komunikátor prenosu poplachového
signálu na PCO OR PZ v Humennom
prostredníctvom pevnej metalickej linky ST, a.s.

1

169,80 €

169,80 €

Spolu bez
DPH:

2 180,20 €

Odborné technické práce EZS :
Druh

Typ

Technický popis

JV

Cena bez DPH

Spolu bez
DPH

Ústredňa EZS

Technik

Kompletáž
zabezpečovacej
ústredne
EZS
(osadenie transformátora, dosky plošného spoja,
zapojenie záložného akumulátora)

1

15,00 €

15,00 €

Pomocný
napájací zdroj
EZS

Technik

Kompletáž pomocného napájacieho zdroja PS-17
(osadenie transformátora, dosky plošného spoja
zdroja PS-17, zapojenie záložného akumulátora)

1

15,00 €

15,00 €

Ústredňa EZS a
pomocný zdroj
PS-17

Technik

Pripojenie zariadení do elektroinštalačnej siete
230V AC so samostatným istením v rozvádzači EI

2

40,00 €

80,00 €

Ovládacia
klávesnica EZS

Technik

Osadenie, zapojenie a nastavenie ovládacej LCD
klávesnice K656

3

10,00 €

30,00 €

Expandér ZX8

Technik

Osadenie a zapojenie rozšírovacieho modulu
analógových vstupov pre ústredňu EZS

3

20,00 €

60,00 €

Technik

Výmena optickej šošovky pre rozptyl a dosah IR v
detektore PARADOX PRO+

18

3,00 €

54,00 €

Technik

Osadenie, zapojenie a
pohybového detektora EZS

záberu

29

9,00 €

261,00 €

Detektor
rozbitia skla
EZS

Technik

Osadenie, zapojenie a akustické
detektora trieštenia skla EZS

nastavenie

16

9,00 €

144,00 €

Komunikátor
PCO

Technik

Osadenie, zapojenie a nastavenie komunikátora
prenosu poplachového siignálu meraním pomocou
osciloskopu

1

90,00 €

90,00 €

Technik

Kompletné
nastavenie
a
programovanie
zabezpečovacej ústredne EZS ako celku,
nastvenie častí, časov ústredne, vlastností
systému,
nastvenie
výstupov
pomocou
programovacieho softwaru VINLOAD

1

350,00 €

350,00 €

Šošovka CU,
LR
Pohybový
detektor EZS

Ústredňa EZS

nastavenie

Spolu bez
DPH:

1 099,00 €

Kabeláž - EZS :
Druh

Typ

Kabeláž

Žľab LV

Kabeláž

Kábel EZS

Technický popis

Počet
ks/m

Cena bez DPH

Spolu bez
DPH

Elektroinštalačný žlab LHD - 20/20, biely, vkladací

250

0,68 €

170,00 €

Kábel Cat.5e UTP (U/UTP) - PVC AWG24 - (Cudrôt)

350

0,56 €

196,00 €
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Kabeláž

Kábel
napájania
230V AC

Kábel CYKY - 3Cx1,5, pre napájanie ústredne a
zdroja EZS

Kabeláž

Spotrebný
materiál

Kabeláž

Práca

20

0,70 €

14,00 €

Hmoždinky, skrutky, natĺkacie hmoždinky,
spojovacie svorky a svorkovnice, uťahovacie
pásiky a ďalší spojovací spotrebný materiál

1

90,00 €

90,00 €

Značenie káblovej trasy, vytvorenie káblového
kanála, prierazy, zaťahovanie káblov, pokládka
káblových zväzkov do žľabov, krytovanie žľabov,
kompletáž káblových rozvodov

1

800,00 €

800,00 €

Spolu bez
DPH:

1 270,00 €

Legislatíva EZS :
Typ

Druh

Legislatíva

OPaOS+
Povinná
dokumentácia
EZS pre PZ

Technický popis

Východisková odborná prehliadka a odborná
skúška EZS (revízia), prevádzková kniha EZS,
povinná dokumentácia PZ (technická
dokumentácia, náčrt rozmiestnenia prvkov EZS,
údaje na pripojenie PCO, plán prístupových ciest
zásahu, popis poplachových zón), poučenie
obsluhy, odovzdavací zápis, protokol o prvotnej
funkčnej skúške EZS

Počet

Cena bez DPH

Spolu bez
DPH

1

180,00 €

180,00 €

Spolu bez
DPH:

180,00 €

Rozpočtová rekapitulácia :
Technologia EZS bez DPH :
Techn. práce EZS bez DPH :
Kabeláž EZS bez DPH :
Legislatíva EZS bez DPH :

V Rovnom dňa 12.12.2012

4 729,20 €

Celková cena :

5 675,04 €

objednávateľ

Ján Čurilla
.....................................................
podpis a pečiatka

Cena bez DPH :
DPH 20% :

V Humennom dňa 12.12.2012

zhotoviteľ

Mgr. Vasil Fedič
................................................................................................
podpis a pečiatka
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2 180,20 €
1 099,00 €
1 270,00 €
180,00 €

945,84 €

