
Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Zastúpené: 
Kontaktná osoba: 

Bankové spojenie: 
C. účtu: 
IČO: 

Mesto Senec 
Mierové nám. 8, 903 01 Senec 
Ing. Karol Kvál, primátorom 
Bc. Štefan Pap, IT technik - 0905499768 
Bc . Ľuboš Hlaváč, náčelník MsP Senec, 0911274864 
Dexia banka 
6602827002/5600 

(ďalej len „objednávateľ") 

Dodávateľ: 

Zastúpený: 
Kontaktná osoba: 
IČO: 
DRČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Obchodný register: 

CPE Security, s.r.o. 
Na Hrebienku 12, 811 02 Bratislava 
Martinom Pišným, konateľom spoločnosti 
Róbert Kataník, obchodný riaditeľ - 0903 284 909 
36 663 280 
2022243597 
Tatrabanka, a.s. 
2626179208/1100 
Kresný súd Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č. 41862/B 

(ďalej len „dodávateľ) 

Preambula 

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil podprahový postup verejného obstarávania 
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa dodať Rozšírenie mestského kamerového systému 
vrátane jeho montáže (podľa prílohy č. 1 k tejto zmluve). 

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje tento tovar a tieto práce prevziať a zaplatiť za ne zmluvnú cenu 
podľa či. IV. tejto zmluvy. 

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet diela vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

3.1 

Článok III. 
Termíny plnenia 

Dodávateľ sa zaväzuje, že dodá a uvedie do prevádzky objednávateľovi predmet zmluvy 
v rozsahu podľa prílohy č.l tejto zmluvy do 31.12.2011. 



Článok IV. 
Cena dodávky 

4.1 Cena za dodanie premetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán a v súlade 
s výsledkom verrjného obstarávania v celkovej výške 

23.661,- EURbezDPH 
4.732,20 EUR = DPH 

28.393,20 EUR s DPH 

slovom: dvadsaťosemtisíctristodeväťdesiattri 20/100 EUR s DPH 

Článok V. 
Platenie diela 

Objednávateľ zaplatí dodávateľovi za dodanie tovaru ajeho uvedenie do prevádzky cenu podľa 
bodu 4.1 na základe dodávateľom vystavenej faktúry. 
Doba splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Za deň doručenia sa 
považuje deň písomného prevzatia faktúry objednávateľom. Za deň splatnosti sa považuje deň 
potvrdenia príkazu na úhradu bankou objednávateľa. 

Článok VI. 
Záručná doba za vady 

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za chyby v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. 
6.2. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť vykonaných prác v zmysle § 563 ods. 2, resp. § 429 až 
§ 431 Obchodného zákonníka. 
6.3. Predmet plnenia bude počas 24 mesiacov spôsobilý na zmluvný účel a zachová si počas 
tejto lehoty dohodnuté vlastnosti. 

Článok VII. 
Odovzdanie a prevzatie diela 

7.1. Po vykonaní diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa písomne 5 dní vopred na jeho 
odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia. 
7.2. O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania, ktorého súčasťou je úspešné vykonanie 
dohodnutých skúšok, spíšu zmluvné strany zápisnicu, v závere ktorej objednávateľ výslovne 
uvedie, či vykonané práce preberá alebo nepreberá a z akých dôvodov. 
7.3. Chyby diela zrejme už pri jeho preberaní musí objednávateľ reklamovať už v zápisnici o 
prevzatí. 

Článok VIII. 
Sankcie 

8.1 Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi pri nedodržaní termínov uvedených v článku 
III. zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania. 
8.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z príslušnej 
faktúry pri oneskorenom zaplatení za každý deň omeškania. 
8.3. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté v tejto zmluve uhrádza povinná strana, nezávisle od 
toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktorú možno vymáhať 
samostatne. 



Článok IX. 
Osobitné ujednania 

9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
9.2 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní 
obdrží po dve vyhotovenia. 
9.3. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov 
dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
9.4 Dodávateľ sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným 
partnerom nesprístupni tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije 
pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 
9.5 Vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve medzi objednávateľom a dodávateľom upravené, riadia sa 
všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
9.6 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá 
podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za nevýhodných podmienok, na 
znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

VSenci,dňa23.11.201 V Bratislave, dňa 

„podpísané" 

Ing. Karol Kvál 
primátor mesta 

„podpísané" 

Za dodávateľa: 
Martin Pišný 

konateľ 



Príloha č. 1 k Zmluve o dielo 

Názov materiálu 

Statická 5 megapixelová kamera s nočným 
čiernobielym režimom Arecont Vision 
AV5155DN s antivandal krytom 
Statická 5 megapixelová kamera s nočným 
čiernobielym režimom Arecont Vision 
AV5155DN-16 s antivandal krytom 
Otočná 1,3 MP CCD kamera Ultra HD 
rozlíšenie, Panasonic WV-SW395 s antivandal 
krytom 
Konzola stenová k otočnej kamere 
Injektor Hub PLANÉT PoE-151 1 -port 
Injektor HighPoe+ 
24V AC 3,3A napájači transformátor 
Prepäťová ochrana 
Priemyselný LCD displej 32" LCD STM-32L s 
držiakom 
HDD na rozšírenie diskového priestoru, kapacita 
3TB v RAID1 WD Green 3TB SATA6Gb/s 
Projektová dokumentácia 
Montážne práce vrátane kabeláže (FTP Cat5E, 
koax), žľabov, ochrannej hadice Spiroflex 
a drobného montážneho materiálu. 
Integračné práce a inštalácia SW (vrátane 
integrácia 3x Axis do Geovision) 
S P O L U : 

merná 
jednotka 

ks 

ks 

ks 

ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 

ks 

ks 
súbor 

súbor 

počet 
m,j. 

3 

2 

6 

6 
4 
1 
6 
11 
1 

2 

1 
1 

1 

cena za 
m,j. 

967,00 € 

989,00 € 

2.099,00 € 

129,00 € 
33,00 € 
58,00 € 
45,00 € 
35,00 € 

1.095,00 6 

102,00 € 

150,00 6 
2.000,00 6 

1.120,00 6 

celková cena 
bez DPH 

2.901,006 

1.978,00 6 

12.594,00 6 

774,00 6 
132,00 6 
58,00 6 

270,00 6 
385,00 6 

1.095,00 6 

204,00 6 

150,00 6 
2.000,00 6 

1.120,00 6 

23.661,00 € 

Poznámka: 
Kamery budú umiestnené v antivandal krytoch do vonkajšieho prostredia s riadením teploty. Všetky dáta z 
kamier budú privedené do záznamového systému Mestskej polície, umiestnenom v priestore serverovne, v 
budove Mestskej polície na Kalinčiakovej 19, Senec. Dáta z kamier budú prenášané optickou sieťou MsÚ, 
posledná míľa bude riešená metalickým rozvodom. Dodané kamery sú kompatibilné so súčasným 
záznamovým a zobrazovacím systémom postavenom na softvéry GeoVision 8.4. Súčasťou dodávky je aj 
rozšírenie servera o hardvérové komponenty 2x3TB SATÁ HDD 3,5" zapojené v RAID1. 

Umiestnenie, počet kamier a vybavenie operačného strediska: 
• Areál parku oddychu, bývalý amfiteáter 5 ks kamier - 1 ks otočná kamera, 4 ks statická kamera 
• Križovatka SNP, kruhový objazd Lídl - 1 ks otočná kamera 
• Parkovisko Jesenského - 1 ks otočná kamera 
• Autobusová stanica, Šafárikova ulica - 1 ks otočná kamera 
• ZŠ Tajovského - 1 ks otočná kamera 
• ZŠ Mlynská (areál školy, ihrisko) - 1 ks otočná kamera a 1 ks statická kamera 
• inštalácia rozšírenia systému hardvéru servera pre ovládanie, ukladanie a spracovávanie video záznamov na 
operačnom stredisku Mestskej polície, 

í /V 


