Mestská časť Košice – Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice
VÝZVA
na predkladanie ponúk v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení zmien a doplnkov.
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mestská časť Košice – Juh
Sídlo:
Smetanova 4, 040 79 Košice
IČO:
00691046
DIČ:
2021186882
Štatutárny orgán: JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Gabriela Verebová
Telefón: +421 55 720 80 34
Pracovný kontakt pre vysvetlenie výzvy:
gabriela.vereboa@kosicejuh.sk, tatiana.sedlakova@kosicejuh.sk
Pracovný kontakt pre vysvetlenie technických požiadaviek:
jozef.lapcak@kosicejuh.sk , telefón: +421 55 720 80 35

2. Názov predmetu zákazky:
Dodanie a montáž 3ks HD kamery
Zákazka (zmluva) je na: dodanie tovaru
CPV kód: 35125300-2 HD kamery
3. Opis predmetu zákazky:
Dodanie a montáž 3 ks otočných Full HD kamier
Minimálne technické a funkčné požiadavky na dodávku otočnej kamery pre kompatibilné
pripojenie do jestvujúceho Mestského kamerového systému.
Spoločné požiadavky:
Cenová ponuka musí obsahovať dodanie celého predmetu zákazky v rozsahu určenej
technickej a funkčnej špecifikácie vrátane nevyhnutných služieb spojených s dodaním,
montážou, sprevádzkovaním, zabezpečením príslušných skúšok viažucich sa k predmetu
zákazky.
Ponuka musí obsahovať návrh ceny za kompletné dodanie predmetu a musí zahŕňať cenu:
- za dodanie 3 ks otočných Full HD kamier s požadovanou technickou špecifikáciou,
- za oživenie kamier spustenie do riadnej prevádzky,
- za uvedenie kamier do trvalej prevádzky vrátane prvej odbornej prehliadky a skúšky,
- za inžiniersku činnosť a technickú dokumentáciu ( minimálne v rozsahu „situácia
s rozmiestením prvkov kamerového systému“ a „bloková schéma“ ),
- za všetky pridružené výkony a dopravné náklady,
- za licenciu MBV-XCHAN-50 pre každú kameru,
- za dodávku a montáž optických prevodníkov v počte 3 ks pre uvažované kamery.
Vzhľadom na priestorové možnosti jestvujúceho dátového rozvádzača obstarávateľ
požaduje dodať aj spoločný organizér s integrovaným napájacím zdrojom pre optické
prevodníky inštalovateľný do 19“ dátového rozvádzača s výškou max. 4U. Organizér
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musí obsahovať celkovo minimálne 12 slotov ( teda aj rezervu 4 sloty ) pre optické
prevodníky. Napájanie z napájacej lišty dátového rozvádzača je zabezpečené
obstarávateľom. Prevodníky musia mať minimálne nasledujúce vlastnosti:
o 1 x 10/100 Mbps BASE-T/TX port ( RJ 45 )
o 1 x 100 BASE-FX optický port (duplex SC, 1310nm, SM 9/125 um, dosah 48
km)
o LED alebo iná indikácia: napájanie a optická linka/aktivita dát
o MTBF >100.000 hodín
o záruka na prevodník vrátane napájacieho zdroja potvrdená výrobcom na min. 3
roky
Verejný obstarávateľ – objednávateľ požaduje od zhotoviteľa:
- pri odovzdaní diela do užívania doložiť východiskovú správu o odbornej prehliadke
a odbornej skúške elektrického zariadenia podľa STN 33 1500, STN 332000-6 pre
všetky vybudované napájacie body.
Dodávka a montáž 3 ks otočných Full HD IP PTZ kamier – technické a funkčné
minimálne požiadavky a požiadavky na umiestnenie a plnenie predmetu zákazky :
Požadované miesta inštalácie:

1. Kamera - Bytový dom- Mudroňova 36, 040 01 Košice
Body napojenia:
 Kamera Bytový dom, Mudroňova – záber OC Fresh, parkovisko pred nemocnicou,
samotná nemocnica, časť sídliska Železníky

2. Kamera -Bytový dom Jantárová 4, 040 01 Košice
Body napojenia a spôsob ukončenia:
Kamera Bytový dom Jantárová 4 – záber bude mať na železničnú stanicu, výbeh pre
psov, parkovisko pred byt. domom, kde je množstvo krádeží. Záber má na ulicu Krivú
a zaberie aj časť det. ihriska na Fibichovej ulici.
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3. Kamera - Bytový dom Ludmanská 5, 040 01 Košice
Kamera Bytový dom Ludmanská 5 – záber má na škôlku a detské ihrisko –
bezbariérové aj multifunkčné, taktiež časť OC Cottbus

Požiadavky na inštaláciu:
-

Inštalácia kamery musí byť možná na rameno umožňujúce jednoduchú údržbu
z plochej strechy resp. balkónu či loggie bez potreby použitia vysokozdvižnej plošiny
( viď obr. dole ).

min. 1 m
rameno otočné v základni

-

-

-

Rameno musí byť vyhotovené z nehrdzavejúceho materiálu alebo s nehrdzavejúcou
povrchovou úpravou so životnosťou min.10 rokov. Táto požiadavka platí aj pre všetky
montážne adaptéry ( napr. strmene pre montáž na stĺp, držiaky zdrojovej časti, držiaky
el. rozvádzača atď.).
Každá kamera musí byť vybavená elektrickým rozvádzačom s minimálnym krytím
IP65. Rozvádzač musí byť vybavený prepäťovou ochranou, prúdovým chráničom
a informatívnym jednofázovým meraním spotreby el. energie.
Pre každý elektrický rozvádzač je potrebné v návrhu a rozpočte uvažovať elektrickým
prívodným káblom od lokálneho zdroja el. energie v dĺžke zameranej uchádzačom
vrátane nosných častí ( káblový žľab, ochranná trubka, závesné lanko a pod..).
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-

Každý el. rozvádzač resp. kamera musí obsahovať dátový prevodník metalický
ethernet na optický, typ SM s nasledujúcimi požadovanými parametrami:
o 1 x 10/100 Mbps BASE-T/TX port ( RJ 45 )
o 1 x 100 BASE-FX optický port (duplex SC, 1310nm, SM 9/125 um, dosah 48
km)
o MTBF >100.000 hodín
o priemyselné prevedenie s rozsahom pracovných teplôt -40 až + 70 st. C (
požiadavka platí aj pre napájací zdroj )
o záruka na prevodník vrátane napájacieho zdroja potvrdená výrobcom na min. 3
roky

Minimálne požiadavky na otočnú kameru:
-

-

-

-

Výrobca kamery musí mať minimálne 10 rokov skúseností s výrobou a vývojom
kamerových systémov. Je potrené predložiť prehlásenie výrobcu ponúkanej kamery
v slovenskom alebo českom jazyku ( v prípade iného jazyka je potrebné doložiť
úradný preklad dokumentu ).
Výrobca kamery musí poskytovať minimálne 5 rokov servisnú podporu na
ponúkaný model od dátumu ukončenia výroby. Je potrené predložiť prehlásenie
výrobcu ponúkanej kamery v slovenskom alebo českom jazyku ( v prípade iného
jazyka je potrebné doložiť úradný preklad dokumentu ).
Výrobca kamery musí poskytovať záručnú dobu minimálne 2 roky na ponúkaný
model kamery. Je potrené predložiť prehlásenie výrobcu ponúkanej kamery
v slovenskom alebo českom jazyku ( v prípade iného jazyka je potrebné doložiť
úradný preklad dokumentu ).
Kamera musí byť certifikovaná v súlade s CE
Základná charakteristika:
o PTZ Deň / Noc HD kamera, progressive scan
o Rozlíšenie 1920 x 1080 bodov (HD 1080p) pri 30 obr/s. , formát obrazu
16:9
o priame pripojenie k LAN pomocou H.264 a JPEG kompresie
o súlad s ONVIF Profile S štandardom
o Podpora nasledujúcich trasovacích módov:
 256 užívateľom definovaných prepozícií
 1 x preset tour s 256 prepozíciami a definovateľným časom medzi
presetmi
o Presnosť PTZ +-0.1 stupeň
o Variabilná rýchlosť pan/tilt:
 Manuálny režim ovládania 0.1 až 80 stupňov/s.
 Automatický režim medzi prepozíciami : 280 st./s.
o proporcionálny zoom ( automatická zmena rýchlosti otáčania v závislosti od
zoom-u )
o Stabilizácia obrazu
o Dynamický rozsah min. 80 dB
o inteligentná videoanalýza obsahu obrazu integrovaná v kamere
o 24 nezávislých, plne programovateľných privátnych zón
o 30 x zoom objektív f=4.3 až 129 mm, 12 x digitálny zoom
o integrácia svetla na čipe CCD s predĺžením expozičnej doby
o minimálna citlivosť vo farebnom režime pri vypnutej integrácii a pri IRE
30: 0.65 lux
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o minimálna citlivosť vo farebnom režime pri zapnutej integrácii a pri IRE
30: 0.07 lux
o minimálna citlivosť v ČB režime pri vypnutej integrácii a pri IRE 30: 0.2
lux
o minimálna citlivosť v ČB režime pri zapnutej integrácii a pri IRE 30: 0.015
lux
-

-

-

-

-

-

-

-

Podpora ukladania videodát a kompatibilita so SW BOSCH Video Record Manager
IP konektivita
o konfigurácia kamery a plné ovládanie cez sieť
o dual streaming
Vstavaná inteligentná video analýza obsahu obrazu (VCA)
o automatická adaptácia na zmeny environmentálnych podmienok
VCA musí mať min. 8 samostatných úloh definovaných užívateľom, z toho
minimálne 3 úlohy musí kamera umožňovať vykonávať súčasne. Pre každú úlohu
nadradený bezpečnostný systém musí vykonať samostatný alarmový scenár.
o dostupné úlohy:
 Zanechaný objekt
 Odobratý objekt
 Objekt v detekčnom poli
 Zotrvanie v detekčnom poli nad stanovený čas – Loitering
 Zmena podmienok ( zastavenie sa objektu )
 Sledovanie trasy
 Opustenie detekčného poľa
 Vstup do detekčného poľa
Kryt kamery
o Robustný hliníkový kryt
o Akrylátová polguľa
o Krytie IP66 (NEMA 4X) štandard
Snímací Senzor
o Typ 1/2.8“ ExmorCMOS , progresívny scan
o počet aktívnych bodov 1920 x 1080
Video Stream
o Video kompresia H.264, M-JPEG
o Dátový tok : 9.6 kbps až 6 Mbps
Obraz
o Day/Night: Color, Mono, Auto
o Dynamický rozsah: 80 dB
o BLC On / Off
o AGC: On / Off
Sieť
o Protokoly: IPv4, IPv6, UDP, TCP, http, HTTPS, RTP, IGMP V2/V3, RTSP,
FTP, DHCP, SNMP, 802.1x, DNS, SMTP, UPnP, DiffServ (QoS)
o 10/100 Base-T, auto-sensing, half/full duplex, RJ45
Pracovná teplota -40°C to +60°C
Kamera musí byť plne kompatibilná s hlavným riadiacim softvérom mestského
kamerového systému a systémom riadenia video steny BOSCH VIDEO
MANAGEMENT SYSTEM 5.0 Professional
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4. Predpokladaná hodnota zákazky:
bez DPH
17 500 €
s DPH
21 000 €
5. Základné zmluvné podmienky:
- Miesto dodania tovaru: Bytový dom, Mudroňova 36, 040 01 Košice,
Bytový dom, Ludmanská 5, 040 01 Košice,
Bytový dom, Jantárová 4, 040 01 Košice.
- Lehota na dodanie predmetu zákazky: 15 dní od účinnosti zmluvy
- Splatnosť faktúr: 15 dní
6. Lehota na predkladanie dokladov a ponúk: 18.11.2015 do 12:00 hod.
Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Pri doručení poštou na adresu verejného obstarávateľa.
Pri osobnom doručení do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Juh,
Smetanova 4, 040 79 Košice.
7. Stanovenie ceny
Do ceny je potrebné zapracovať aj cenu za dopravu na miesto dodania tovarov. Cenu
je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej kvality
a ďalších požiadaviek uvedených vo výzve. Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V
ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a výšku DPH a cenu s DPH. Ak
uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.
Cena predmetu zákazky nesmie prekročiť stanovenú výšku s DPH: 21 000 €.
8. Predkladanie dokladov a ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuku uchádzač zašle spolu s
dokladmi, ak sú požadované a doručia sa verejnému obstarávateľovi v stanovenej
lehote v uzatvorenej obálke s uvedením názvu zákazky, s označením –
„NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mestská časť Košice - Juh, Smetanova 4, 040 79 Košice.
Ponuky zaslané po termíne, v inom jazyku, alebo ak doklady nebudú predložené
podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo uchádzač nebude spĺňať podmienky
účasti alebo nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa výzvy, takéto
ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované.
9. Podmienky účasti sú nasledovné :
Je potrebné predložiť:
- doklad o oprávnení vykonávať predmet zákazky - výpis z obchodného registra resp.
živnostenský list,
- platnú licenciu na poskytovanie technickej služby,
- technický list ponúkanej kamery s uvedenými parametrami požadovanými verejným
obstarávateľom v opise predmetu zákazky.
- kompletný návrh technického riešenia v rozsahu:
- Textový opis riešenia
- Bloková schéma riešenia
- Kompletný výkaz/výmer
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Odbornú spôsobilosť preukáže:
- predložením platného certifikátu o oprávnení inštalovať a vykonávať servisnú činnosť
na ponúkanú technológiu vystaveného výrobcom resp. autorizovaným zástupcom pre
SR,
- predložením referencií o dodávke ponúkanej kamery pre Mestský kamerový systém
(MSK) Košice za obdobie 2013, 2014, 2015. Referencie musia byť potvrdené
odberateľom s uvedeným názvom firmy a kontaktom na zodpovednú osobu
odberateľa,
- odbornou spôsobilosťou spravovať jestvujúci systém BOSCH VMS 5.0 Professional,
predložením referencie o dodávke systému BOSCH VMS 5.0 verzia PRO v množstve
min. 1 systém. Referencia musí byť potvrdená odberateľom s uvedeným názvom
firmy a kontaktom na zodpovednú osobu odberateľa.
- vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov
uvedených vo výzve.
10. Obhliadka miesta plnenia zákazky:
Záujemcom sa odporúča vykonať fyzickú obhliadku miesta, aby si sami overili a
získali informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s
obhliadkou miesta znáša v plnom rozsahu záujemca. Obhliadka miesta bude vykonaná
v termíne po vzájomnej dohode.
Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta, si dohodnú
obhliadku s Ing. Jozefom Lapčákom na tel. č. 055/720 80 35, najneskôr v termíne do
16.11.2015.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. Úspešným uchádzačom bude ten, kto
bude mať najnižšiu celkovú cenu za celý predmet zákazky a splní všetky požiadavky
uvedené v opise predmetu zákazky.
12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ktorej cena za
predmet zákazky bez DPH bude vyššia ako limit v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní,
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak
cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených
verejným obstarávateľom na predmet zákazky a zároveň právo zrušiť súťaž ak sa
podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená a tiež v prípade, ak ani jeden
uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
- nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky podľa § 9 ods.
9, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku,
- každému uchádzačovi verejný obstarávateľ písomne oznámi výsledok vyhodnotenia
jeho ponuky,
- úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a ostatným oznámi že
neuspeli,
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri
tomto postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
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13. Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy:
Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy (viď. príloha), ktorá
bude v súlade s jeho ponukou. Ak návrh zmluvy úspešného uchádzača nebude v
súlade s jeho ponukou a s požadovanými podmienkami uvedenými vo výzve, alebo
bude mať neprijateľné podmienky, verejný obstarávateľ vyzve uchádzača na
odstránenie nedostatkov. Ak úspešný uchádzač neodstráni nedostatky v stanovenom
čase, bude to považované za odstúpenie od jeho ponuky. V takom prípade bude
vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy ďalší uchádzač s ďalšou najlepšou ponukou
obdobným postupom.

................................................
JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta
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Príloha:

Zmluva o dielo č. ...........

Uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)
..................................................................................................................
Čl. I ZMLUVNÉ STRANY
Mestská časť Košice – Juh
Smetanova 4
040 79 Košice

1. OBJEDNÁVATEĽ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Tel.:
Fax.:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:

JUDr. Jaroslav Hlinka, starosta
055 / 720 80 11
055 / 682 71 24
PRIMA BANKA SLOVENSKO a. s.
SK 6656000000000404443019
00691046
2021186882

(ďalej len „objednávateľ“)
2. ZHOTOVITEĽ:
Sídlo:
Registrovaná v Obchodnom registri Okres.
súdu Košice I, vložka č. .........., oddiel
Štatutárny zástupca:
Tel.:
Fax.:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Licencia na prevádzkovanie TECHNICKEJ SLUŽBY č. :
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)
Čl. II PREDMET DIELA
1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela na základe cenovej ponuky zo dňa ................:
„Dodanie a montáž 3ks HD kamery“,
ktorých špecifikácia a umiestnenie je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy a tvoria jej
nedeliteľnú súčasť.
Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu podľa podmienok uvedených v čl. V.
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2. Zhotoviteľ vykonáva rozsah činnosti podľa § 7 ods. 1 zákona číslo 473/2005 Z. z.
o súkromnej bezpečnosti v rozsahu vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba,
revízie a opravy pridelenou licenciou .......................
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a
nebezpečenstvo.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na kvalitatívno-technickej úrovni podľa parametrov
určených vo výzve.
Čl. III MIESTO PLNENIA
1. 1 ks PTZ kamera pre bytový dom Mudroňova ul. č. 36 , 040 01 Košice a 1ks PTZ kamera pre
bytový dom, Jantárová 4, 040 01 Košice, 1ks PTZ kamera pre bytový dom Ludmanská 5, 040
01 Košice.

Čl. IV ČAS PLNENIA
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť objednávateľovi predmet diela do 15 dní od účinnosti
zmluvy.
2. Montáž predmetu diela bude prevedená podľa platných Slovenských technických noriem o
elektrických zariadeniach.
Čl. V CENA DIELA

1.Dodávka:
2.Montáž:
3.Celková suma bez DPH:
4.DPH 20%:
5.Fakturovaná suma s DPH:
6. Ak počas realizácie diela nastanú zmeny nariadeniami objednávateľa alebo zmenou

zákonov, ktoré boli podkladom pre stanovenie zmluvnej ceny, potom sa dohodne nová
cena. Dodatok ku zmluve musí mať písomnú formu.

7. Ak objednávateľ bude požadovať výkon, ktorý nebol zmluvne dohodnutý, má zhotoviteľ

nárok na osobitnú úhradu. Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce nad rámec zmluvy bez
súhlasu objednávateľa.

8. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu alebo odchylne od predmetu diela, nebudú
uhradené. Na požiadanie je ich povinný zhotoviteľ odstrániť v primeranej lehote, alebo
po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.
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Čl. VI VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním
objednávateľovi.

2. O odovzdaní predmetu diela sa spíše preberací protokol, ktorý podpíšu obe strany.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vykonané práce od začatia realizácie diela až do dňa vydania
protokolu o prevzatí prác na všetkých zariadeniach. Od toho dňa preberá zodpovednosť za
prevzaté práce objednávateľ.

4. Ak zhotoviteľ písomne požaduje po dokončení prác a dodávok odovzdanie diela pred
uplynutím termínu dokončenia podľa zmluvy, je objednávateľ po overení odborným
dozorom povinný práce a dodávky prevziať do 3 dní od vyzvania. Dokončením prác sa
rozumie, že dielo je v takom stave, že môže slúžiť svojmu účelu.

5. Prevzatie diela môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia. Prevzatím diela
prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
6. Materiály a výrobky zabezpečované zhotoviteľom, ktoré nezodpovedajú zmluve a
požadovanej kvalite, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť
bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ.

7. Zhotoviteľ zodpovedá za škody v zmysle § 373 a nasl. obchodného zákonníka spôsobené
vlastným zavinením, ako i za
vlastných záväzkov.

škody zavinené osobami, ktoré používa na splnenie

8. Zhotoviteľ počas celej doby výstavby je povinný rešpektovať interné predpisy, nariadenia
a pokyny objednávateľa týkajúce sa ochrany, obrany a bezpečnosti.
Čl. VII TERMÍN PLNENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zrealizovať predmet diela najneskôr
do 20 dní od účinnosti zmluvy.

2. Plnenie

termínu je podmienené včasným plnením pripravenosti, ktoré zabezpečoval
objednávateľ.

3. Dohodnuté sankcie za nedodržanie termínu podľa článku VII. bodu 1 sú 0,05% z ceny diela
za každý deň omeškania.

Čl. VIII PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Objednávateľ neposkytuje preddavok.
2. Po odovzdaní diela dodávateľ vyhotoví faktúru, ktorou vyúčtuje cenu diela.
3. Faktúra je splatná do 15 dní odo dňa jej doručenia.
4. Za oneskorenú úhradu faktúry je úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň
omeškania z dlžnej sumy.
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5. Faktúra sa považuje za uhradenú zo strany objednávateľa dňom odpísania finančných
prostriedkov z jeho účtu.
6. Objednávateľ má právo zadržať 10% z ceny diela, ak dielo nebude riadne a včas
odovzdané.
Čl. IX ZÁVÄZKY OBJEDNÁVATEĽA PODMIEŇUJÚCE PLNENIE ZMLUVY

1. Objednávateľ poskytne potrebnú súčinnosť, zabezpečí pripravenosť na zhotovenie diela
nasledovne:
- zabezpečí povolenie na pripojenie elektrickej prípojky 230 V na rozvádzač bytového
domu, Mudroňova 36, Košice, Ludmanská 5, Košice, Jantárová 4, Košice.

2. Objednávateľ je povinný dodržať pokyny zhotoviteľa a záručné pokyny a podmienky.
Čl. X ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKY

1. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela podľa tejto zmluvy po dobu dvoch rokov
podpisu protokolu a odovzdaní a prevzatí diela na dodávku a montáž kamier.

odo dňa

2. Zhotoviteľ zodpovedá za odstránenie vád, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania a vád, na
ktoré sa vzťahuje záruka.

3. Zhotoviteľ ručí za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej doby záruky vlastnosti
stanovené príslušnými technickými normami.

4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené mechanickým poškodením, zásahom
nepovolanej osoby vrátane užívateľa, alebo iným neodborným zásahom.

5. Rovnako záruka zaniká, ak budú poškodené plomby výrobcu a zhotoviteľa.
6. Za vadu sa nepovažuje a záruka sa nevzťahuje na stav (poškodenie či zničenie), v dôsledku
pulzného prepätia.

7. Záručná doba na dodávku BOSCH IPTV je 36 mesiacov a záručná doba na montáž je 24
mesiacov.

8. Servis zariadenia je dohodnutý do 24 hodín od nahlásenia poruchy.
Čl. XI ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Odstúpenie od zmluvy musia zmluvné strany oznámiť druhej strane písomnou formou.
2. Zmluvné strany môžu až do dokončenia prác od zmluvy odstúpiť v prípadoch, ktoré
stanovuje zmluva alebo v prípadoch stanovených v § 344 Obchodného zákonníka.

3. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, zhotoviteľovi prináleží úhrada
len za skutočne vykonané práce. Pritom objednávateľovi zostávajú zachované nároky na
náhradu prípadnej škody.
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4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy ak ju objednávateľ neplní, alebo poruší povinnosti z
nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác.

5. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných

cien. Pritom zhotoviteľovi zostávajú zachované nároky na úhradu prípadnej vzniknutej
škody.

6. Pre prípad zastavenia prác z viny objednávateľa, vzniká zhotoviteľovi nárok na náhradu
škody v preukázanej výške.

Čl. XII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu možno doplniť alebo zmeniť na základe súhlasu
oboch zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zo zmluvných strán a účinnosť
nasledujúci deň po jej zverejnení na web stránke objednávateľa.

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po jednom obdrží zhotoviteľ a tri
objednávateľ.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť deň po
dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa www.kosicejuh.sk.

5. Obchodný vzťah založený touto zmluvou sa riadi ust. Obchodného zákonníka č.513/1993
Zb.

6. Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že

súhlasia s jej obsahom, že táto bola
spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v
tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje
podpisy.

7. Prílohou k zmluve je cenová ponuka IPTV s ktorých špecifikácia
v prílohe číslo 1 tejto zmluvy a tvoria jej nedeliteľnú súčasť.

a umiestnenie je uvedené

V Košiciach, dňa: .....................
zhotoviteľ

objednávateľ

------------------------------

--------------------------------------Mestská časť Košice – Juh
JUDr. JAROSLAV HLINKA
starosta
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