Evidenčné čislo zmluvy zhotoviteťa: 002/20l9

DK

objednávatel'al MsP/1 9/00002

Rámcová dohoda
uzavretá v Zmysle § 269 ods. 2 obchodnébo zákonníka
ako wýsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č, 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektoÝch zákonov

ZmluÝné střany

objedná}Étel"| Hlavnémo§toslovenskejropublikyBratislava
Prirnaciáine nám, 1, 8l4 99 Bťalislava
Sídlo:
Z,astbpeíý lng. arch. Matuš Vallo, primáto.
00603481
lco:
20203't2596
DIč:
BanLoVé §pojenie|

účtu:

Číslo

ČSoB Bratislava. a,s.
sKl375 000 0o0o 000 2582 8293

(ďal9i len,,objednávatel")

zhotovitel'l

obohodné meno: MoREZ GROUP a.s.,
Novozámocká 89, 94905 Nitra
adresa
zápis v obchodnom .egistri, vložka oddiel: oS NiTRA, Vl.č.;10326nÝ, odd.sa
Štatutárny ziistupca: Peter Repa
Bankové sóoienie: UniCrediL Bank
morez@morez.sk
IBAN SK11 l1ll 0000 0014 0868 6004

sidla:

email:
IBANI
SWIFT (BIc)
Ičo
DIč

IlNcRsKBx

36659126
202222,1152
Licencia ía píevádzkovanie technickej služby č; PT 001890
(ďa]ej len,,zhotovitel"')

(ďalej spolu aj ,,zmluvné strany")

PreaEbula
objednávat§ť vykonal postup v srllade s § ll7 zákona é.343 /2015 Z. z. o verejnom
ob§tarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len
,,ZoVo"), predmetom ktorého je ,,Modemizácia dopravnýoh kamieť mestského kamerového
sy§tému hlavného mesta sR Bratislava so zapo.jením do kamerového systému". Do
pr9dmetného postupu zadávania zákazky predložiI súťažnrlponukLr aj zhotovitel'. Na základe
vyhodnoíenia súťažnýchponítk predložených v zmysle predmetného postupu zadávania
zákazky zmluvné strany uzavťetím tejto rámcovej dohody (ďalej len,,dohody") prejavujú svoju

r

ienky a spósob realizácie predmetu dohody v zmysle vyhiáseného

,p"a..
obslarávan'u.

9:h"9 ":
,l9l,Y
vereJneno

ar, ,
predmet dohodv

i. Predm€tom dohody je modernizácia dopravných kamier mestského kamerového
systtmu
híavnéhomesLa SR Brarislava (d'alej "VKs'')ao zapojennn do kamerového
sýstemu. Bližsia
§peclTIkácia predmefu 7mluryje uvedená v prílohe č.l.
2.
budú pripájať. do ex;strúúcejdátovej siete podl'a požiadaviek objednávatel'a.
5T*r..".5řan}
Zmluvné
sa dohodIi. )e jednotlivé časti pIneniá diela 1djale.j lcn ..čia"(kové dielo'',
podťa_ tejto dohody sa budú realizovať na základe jednotlivých
objednávok

objednávalel'a. ktoré budú V)chádzať 7 podmienok dohodnLrtých v tql'ro doňode,
3. spln€''im éiastkovéhopŤedmetu dohody sa rozumie zhotovenie
každéhočiastkovéhodiela
podla bodu 2 tohlo článku. objednávatel' sa za,tázuje riadne a vča§ dodanó čiastkové
dleLo prevziať a zaplatiť dohodnutu cenu na základe faktúry vystavenej zhotovitelbm
v
súlade. s jednotlivou objednávkou objednávatel'a. Dodané čiasúvédielo
bride po áotovení
potvldené pťeberacim protokolom,

čtz

Termín zhotoveuia diela a miesto p|nenia
].

Termín zhotovenia čia§tkového diela
objednávatel'a zhotovitelbvi.

je do 14 dní odo dňa

doručenia objednávky

2. Miesto plnenia čiastkového diela určíobjednávatel' v jednotlivej objednávke.
3, Objednávku doručuje objednávatel' emailom na adresu zhotoviiei.ďa

objednávka sa považuje

za doručenú najneskóť na 3. deň od odos]ania emailu, aj k§d.ju zhotoviteJ.rieprečítal.

čt. s
Cena predmetu dohody
Celková zmluvná cena za predmot dohodyje stanovená podl'a zákona NR SR č. 18lí996
Z. z. o
cenách_ v znení ne§korších predpisov, vyhlášky MI SŘ č. 87/1996 Z. z,
o cenách, ktorou sa
vykonáva zákon o cenách v znení neskotšíoh predpisov. V prílohe č. t sú obsiahnuté všetky
na die|o a §lužby súvisiace s jeho zhotovéním s po'drobne rozpísanými jednotkovými
:1klady
cenaml.
2. FaktúIa bude obsahovať okem náležitosti stanovených o§obitnými plávnymi
predpi§mi aj
1.

na§ledovné údaje:

a)

označenie ,,faktúra, daňový a účtovnýdoklad'' ajeho číslo,
b) názov a adresu sídla objednávatet'a a zhotovitel.a, adresu, na ktoru má byť faktúra zaslaná,
c) popis vykonaných prác a dodálok,
d) použitý materjál sjednotkovými cenami a dobou záruky
e) označebie banky a čísloúčtu,na ktorý sa má úhrada zreálizovať',
deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotujej splatnosti, dátum vzniku daňovej
povinnosti,
g) ť§k9 fakturovanej čia§tlcy bez DPH, DPH a celkovú sumu s DPH v eurách,
h) objednávatel'om potvrdený servi§ný přotokol,

0

i)
j)

pečiatku a podpis zhotovitel'a
súča§ťoufaklliry bude preberaci plotoko], ktorý bude obsahovať súpis zariadení
s
výrobnými číslami,srlpis vykonaných prác a emailom potvldená objed;ávka.

3,

Faktúfa musí spíňaťvšetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra bude
obsohovať' nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateť je oprávnený ju vrátiť a zhotovitel'
je poviíný faktúru podl'a obarskteru nedostatku opraviť, dopIniť alebo vystaviť novíl. V
takomto pripade sa preruší lehota jej §platnosti a nová lohota splatno§ti Začne plynúť
pťevzatím nového, resp, upraveného daňového dokladu objednávatel'om.

prlpade, že faktúra nebude obsahovať náležito§ti uvedené v príslušnýchprár,rrych
predpisoch a v bode 2 tohto článku, objednávat9f vťáti faktúru Zhotoviteťovi na
prepracovanie § tým, že nová lehota jej sp]atnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej

4.V

faktL!ry objednávatel'ovi.

5.Faktúry sú splatné do 30 dní odo dňa ich dorrrčenia objednávatel'ovi.
6.Za spíáýne vyčí§lenie sadzby DPH podta zákona é. 22212004
neskoršíoh predpisov zodpovedá zhotovitol' v plnom rozsaltu.

Z. z. o DPH

y zneni

7.Cena obsahuje všetky náklady súvisiace s pTedmetom tejto dohody Wátane cestovných
nákladov,

č1.1

Práva a povinnosti zmluYDých §trán

l. objednávatel' poskytne zhotoviteťovi pri plnení predmetu

tejto dohody všetku §účinnosť,ktorú

od n§ho možno s prihliadnutlm na túto dohodu a Zákon spravodlivo požadovať,

2. zhotovitel' je povinný:

a)

odovzdať každéěiastkové dielo v plnom rozsahu v dohodnutom tefmine a v
bezohybnom stave, Diolo mu§í byť pri prgberani funkčnéa odskúšanéZa pritomnosti
oprávnených os6b objednávateťa.

b) pri odovzdávaní predmetu dohody predviesť funkčnosť dodaného diela

a

plotokoláme ho odovzdať splnomocnenému zástupcovi objednávatel'a v mieste dodania

diela,
počas realizácio pledm€tu dohody po§tupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu objektov
a maj€tku objednávatel'a a aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osób.
d) pťijať teohnické, organizačnéa personáIne opatrenia v primeťanom ťozsahu za účelom
zabezpeéenia ochrany osobných údajov v súlade s č1. 32 nariadenie ě,20161619 o
ochrane fyzichých os6b pri §pfacúvaní osobných údajov a o volhom pohybe takýchto
údajov (GDPR) a § 39 zákona č. 18/20]8 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
ne§korších predpisov,
e) zodpovedať za všetky škody z vlastnej viny, ktoré vznikli objednávatel'ovi a tetím osobám
v súvislosti s dodaním predmetu dohody a s tým súvisiacim vykonaním prác a služieb
podl'a tejto dohody.
3. odovzdať objednávatel'ovi spolu s dielom nasledovné doklady:

c)

a)
b)
o)

preberajúci protokol,
záIučnélisty,
súpis zariad9ní s výťobnými číslamia srlpis vykonaných prác,
pokyny
d)
pre obsluhu a používanie zaíiadeníkame.ového sy§tému.
4. Zhotovitel' sa zeyázuje pri vykonávaní próo na zhotovení diela plniť povinnosti právnic§/ch
os6b, ktoré objednávatel'ovi vyplývajú zo vš9obecne Záviiznýoh práVnych pr9dpi§ov v SR a v
plnom rozsahu zodpovedá za prípadné porušenie povinností v oblasti bezpečnosti a
oohrany zdravia pri práci a v oblasti ochrany pred požiarmi.
5, Zhotoviter nieje oprávnený poveriť zhotovením diela inú osobu.
ó. zamestnanci zhotovitel'a §ú povinní zachovávať mlěanlivosť a oohranu všetkých informácií, o
kto4ýoh sa dozvedeli pri realizácii pťedmetu dohody, aj po zhotovení diela.

Záruka

čL5
a

vady diela

prislušným
1. Zhotoviteť zodpoýedá za to, že zhotovené dielo podl'a tejto dolrody zodpovedá
Gohnickým nórmám platným v Slovenskej republike na zhotovenie diela a požiadavkám
obj ednávatel'a,

2. Zí']uóná doba na každéčiastkovédielo je 24 mesiacov, na kamery je 36 mesiacov a
nu p.a"" 24 mesiacov, odo dira pl9vzatia čiastkovéhodiela objednávatel'om,
3. Zhotoviter zodpovedá za kvalitu a za skryté vady diela,
4. Zhotovitel'jo povinný do l0 pracovných dní od doručenia písomnej ťeklamáoie (emailom algbo
poStou; oinarnit otlednavatel'ovi, ii reklamáciu uznáva, V prípade neuznania reklamácie
'uveaiJ aavoay jej nouznania a bozodkladne ich predloži písomne objednávateťovi,

5. Zhotovitel'je povinný v prípaile uznania reklamáci€ vady od§trániť na vlastné náklady, Miestom
náklady spojené
uplatnenia Žá.uky po'celi dóbu záručnej doby dielaje miešto plnenia diela, Všetky
s'uplatnenlm reklamáoie po oelú dobu záručnoj doby na celé dielo znáša zhotovitel,
6. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nespíáYnou manipuláciou,
podťa príslušných
Z. V p.rpua., ak sa zmluvné'strany nedohodnú, budú postupovať primerane
ustanovení obchodného zákonníka.

čL6

zmluvné pokuty
1.

Zmluvné strany s8 dohodli na týchto zmluvných pokutáoh:
a) pri nedodržaní termínu áotovenia diela podl'a čl, 2 Zmluvl,je objednávatel'zaoprávnený
každý, aj
iplatniť si voči zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %o z cely diela

'

b)
'

začatý deň omeškania.

pri omeškeníobjednávatel'a s tihradou riadne vystavenej fakfilry v lehote podLa čl, 3 bod

0,05
3. aonoay má zhótovitel' právo uplatniť si Voči objednávatel'ori zínluvnú pokutu vo ťške
ozo
deň
omeškania,
z ceny neuhradenej lakrur} za každý, aj 1flčalý
rcklamo,1aného tovaru
2, Za vadaé p|ler,ie zaplatí áotoviteť zmhrvnú pokutu vo výške 0,0 5 Vo ,z oeny

-

l srr""i*"r,

prác

za každý deň,

po-kial' tieto nebudú odstránené

v

lehote určenej

objednávaterom,

o zrnluvnej pokute nie je dotknutý prípadný náŤok na rxáhradu škody v celom
touto dohodou inou
.oraur,ru, tto.a urrit<ne átuvnej strane z nesplnenii páyinnosti upravených
zmluvnou stranou, kloré sú zml ulou pokutou zabezpeč9né,

3, U§knoveniami
-'

čl.,l

vla§tnícke právo k zhotovenému dielu
Zmluvné straŤ}y §a dobodli, že objednávatel'nadobúda vlastnícke p,ávo a právo na použitie
diels ihneď po prevzatí diela.

čt. *
zánik zmluÝT
l, Dohoduje možnéukoněiť nasledovrre:
písomnou dohodou zmluvných stíán,

a)

b) písomnou wýpovedbu objedrr.ívatel.a v d.lojlne§ačnej Výpovedn9j dobe, ktoíá začínaplynliť
9*. *"siaca.nasledujúceho po a".*" i Ypo',.ie a*r,.j Á lu',;..j ,,.*".
c), |ť.
pisomnym odsnipenim
objedná\arl'a. od_ zmlury r pípadi nedostaročného plnenia
.

^

predmefu dohody zo stíany zhotovitel'a zu nedosratocné 'plnoná
pámetu aonoay sa
považuje nedodržiavanie kvalitatitŤych parametrov poZiadavřk'naiechnickri
a
uroveň
kvality staaovených objednávate|.onr. odsúpenie od aór1ooy
l'ieinne' dňom doručenia
omámenia o odstúpenidruhqi zmlurnej
2. Zhotoriteť borie na vedomie, že uložený zákaz účasti
áotovitel'a vo verejnom obstarávani podl'a
§ 182 ods. 3 písm. b) a písm. c) zíkona o verejnom obstarávaní zakladá dóvod na ukončenie
dohody výpovedbu podťa bodu 1 písm. a) tohto čjánku.

'"i.

sLran".

čt. s

záverečnéustanoveaia
1.

Táto dohoda,nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými
stranami a účinnosťdňoln

dni jej zverejnenia na \.\ebovom sídle obiednávatel.a,
::.':9Y]1:,.
.po _
NeocdellLelnou súčasťourámcovej dohody je
Priloha č. l

-

Špeoifilcicia preclmeru Óohod; a cena,
2. zm]uva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov
dria účinnosti
ury, prip. do \,yčeryania
_odo
celkovej zmluvnqi ceny. prIp. do úspešného
ukončenia
p.o""ru
u'"..inÉt,o-obstarávania
.
,
.. Vlo0ernlzacla a zabe,.pečenie Zárrrčného
a poláručného servisu kamerověho sysrémr.r''. podl.a
toho, ktoní skltďnoď naskne skfu pri dodržanízákona č,343/2015
z. z. o u.."ino-'ot.tunaum
u o
-zmene a doplneni niektorjch z.ikonoV s finančným limiIom
69 q99.00 c ue, ripu.
Zmeny.tejtodohod) je možnévykonať len lormou pisomnjch doclarkov.
4.
v piatich rcvnopisoch, p.e;bjedná;atel'a ťi .vlhotovenia a pre
T::^*|_xŤJ:_!,:':"ená
znotovlt9l a dve vyhotovenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujt1, že ich vól'a vyjadrená
V tejto dohode je slobodná a vážna, túto
dohodu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadnÁ nevjhodných podmienár.,
u i"r,áruunu
o?"*r"na svoju Vóru by' liazané toulo dohodou Zmluwé sř6n) \,yjadíujúuor.nos"
svojimi
l'|,J!
podplsmr.

z

/1 l-

V Bratislave. dňa,

vNilre,

dl'ia.

(/,

?@1

Ing, ařch. Matťlš

primátor

l,"a."au-pr"ás.t.ar\n.tuu
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