
 

 

ZMLUVA O DIELO  Technická služba  

§ 7. ods.1 Zák. Č. 473/2005  

l. Zmluvné strany  

1.0bjednávateľ: 

SK a ŠZ mesta Trnava  

2.Dodávateľ: 

Pavol Bottek ml. - PDP ALARM  

so sídlom: Hlavná 17. Trnava 917 01  

Zastúpen)': Ing. Martin Turčan - Riaditel'  

IČO: 00598135  

Bankové spojenie:  

Č. účtu:  

telefón: 033/32 36430 - Ing. Martin Turčan  

so sídlom: Tajovského 3. Trnava  

číslo licencie: FT OO 1342  

IČO: 47223391  

Bankové spojenie:  

Č. účtu:  

telefón: 0902433 820  

ll. Predmet zmluvy: lP Karnerový systém  

Technická služba podľa §7 ods.l zák. čA73/2005 o SB  

l.Predmet diela:  

Kamerový záznamový systém WBOX umiestnený:  

Mestská plaváreň Zátvor, Rovná 9, Trnava 917 01  

Celý systém bude nainštalovaný a sprevádzkovaný podľa bodu 3.  

2.Špecifikácia diela:  

a/  Rozsah práce je stanovený na základe osobného jednania medzi zástupcom  

objednávateľa Romanom Baranovičorn a dodávateľom z dňa 14.02.2017,  

bl  Práce budú vykonané podľa pracovného postupu a časového harmonogramu tak. aby  

odovzdanie diela TS bolo najneskôr do dvoch pracovných dní po sprevádzkovaní, ak  

nedôjde z vážnych dôvodov k nepredpokladaným udalostiam.  

3.V)'mera dodávky materiálu: Kamerový systém WBOX  

l.Stacionárna IP dome kamera  

2,NVR záznarnové zariadenie 2T8 HOD  

3.LCD LFD monitor  

-l.Kabeláž  

5.Inštalačné príslušenstvo  

6.Pridružený materiál  

Dodávku zariadenia. kabeláž a montáž technológie zabezpečí dodávateľ.  

3ks  

1 ks  

1 ks  

III. Doba plnenia:  

Dodávateľ vykoná dielo do: 31.03.2017 

IV. Cena diela:  

V súlade so zákonom č.196/2000 Zb. O cenách sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej cene za  

zhotovené dielo špecifikované v oddieli ll. tejto zmluvy a to vo výške:  

Cena za zhotovenie:  1 368 EUR s DPH  

Platobné podmienky:  

Objednávateľ sa za. äzuje, že uhradí dodávateľov i po prevzatí diela faktúru do 14 dní od jej  

\') stavenia. Poskytnutie technickej služby bude faktúrované po jej dokončení a odovzdaní  

zariadenia do trvalej prevádzky.  



 

 

Penalizácia:  

V prípade omeškania so zaplatením faktúry zaplatí objednávateľ zmluvnú pokutu vo výške 0,1   

z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.  

V. Vlastnícke právo na zhotovenú vec  

Vlastnícke právo na zhotovenú vec prechádza na objednávateľa okamihom odovzdania (podpisom  

odovzdávacieho protokolu a plnej úhrady fakturovanej ceny).  

VI. Podmienky vykonania diela  

 al  Bezpečnost" práce a požiarna ochrana sa riadi platnými bezpečnostnými predpismi  

a ustanoveniami tejto zmluvy.  

 bl  Objednávateľ zoznámi technikov vykonávajúcich inštaláciu diela s bezpečnostnými  

zásadami v objekte.  

 c  Objednávateľ zabezpečí pre účely skladovania jednu uzamykateľnú miestnosť na  

skladovanie materiálu a náradia dodávateľa.  

VII. Povinnosti zmluvných strán  

 al  Dodávateľ je povinný vykonať dielo v dohodnutom čase a kvalite.  

 bl  Dodávateľ odovzdá dielo po dokončení písomne objednávateľovi.  

 el  Dodávateľ vykoná zaškolenie užívateľa a správcu systému.  

VIII. II é ustanovenia  

Nesplnenie ustanovení o záväzkoch objednávateľa zakladá dodávateľovi právo na okamžité  

odstúpenie od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na zaplatenie faktúry za do vted)  

dodávateľom vykonané práce.  

IX. Záruka  

Dodávateľ ručí za kvalitu ním vykonaných prác (diela) podľa tejto zmluvy počas 24 mesiacov od  

dátumu odovzdania objednávateľovi za podmienok uvedených v odovzdávacorn protokole. Ako  

záručný list slúžia \ šetky faktúry. kde sú vypísané všetky výrobky a použit), materiál.  

Reklamácia porúch zariadení musí byt" ohlásená dodávateľovi podľa cdovzdávacieho protokolu.  

Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť reklamované poruchy v čo naj kratšej lehote na základe podmienok  

stanovených v odovzdávacom protokole.  

X. Záverečné ustanovenia  

Zmluv a je vyhotovená v dvoch exemplároch. každ)' účastník obdrží jeden exemplár. Všetky  

dodaik , k tejto zmluve budú vykonané len v písomnej forme. označené poradovými číslami  

a podpísané osobami oprávnenými jednať vo veciach tejto zmluvy.  

Otázky v tejto zmluve neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom.  

Účastníci si zmluvu prečítali. súhlasia s celým jej obsahom a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.  

 V Trnave dňa:30.3.2017 ...... .  
 

Zmluva bola zverejnená dňa 30.3.2017

 

Za dodávateľa:   

 

 

Za objednáva'  

Správa kult. a šport. :;Y'  

mesta TI'  

Hlavná "  

917 OO Tr1NA~  

/  



KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU  
V TRNAVE  

 

 c. p.  LIC-33-12/2013  

 

v Trnave  

 

ri!la 19.11.2013  

 

 

 

 

 

~!\ PRLVAuZKOVANIL  

 

TECHNICKEJ SLUŽBY  

č. FT 001342  

 
 

 

DAIUI11 d miesto narodenia  

 

Pavol Bouek  

02.02.1 C)C)I  

Trnava  

 

Rodné číslo  

 
vliesto trvalého (nhl.isenóho) poby ti! Trnava  

 

PS(

~  

 

91708  

 

Obchodné meno  

IČO  

Rozs. II rinuosr:  

Platnost' licencie do  

1I..liesto cinnosti fyzickej osob}  

 

 

Pavol Bottek ml. - PDP ALARM  

47223 391  

~ 7 ods. I zákonn č. 4731200S Z. z. o súkromnej bezpečnosti  

\ rozsahu projektovanie. montáž. údržba. revízia cl oprava  

19.11. .20:23  

Trnava, ul. .l.G Tajovského 5630/3  
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OdlJJLDk pl'éicHk)  

cl podpis  

 


