
ZMLUVA O DIELO A POSKYTOVANÍ TECHNICKEJ SLUŽBY TS 04122019

uzatvorená podľa & 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Objednávateľom:

Zhotoviteľom:

medzi:

Rozpočtová organizácia LUKUS / Mestské múzeum Lučenec
Sídlo: Ul. Dr. Herza 240/1, 984 01 Lučenec
IČO: 42313902
DIČ: 2120186662
V zastúpení: Mgr. Tomáš Belko, riaditeľ rozpočtovej organizácie
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Lučenec
Číslo účtu: IBAN SK35 5600 0000 0060 5867 3002

( ďalej len „objednávateľ“)

a

MlHLA, s. r. o.
Sídlo: Ul. Rúbanisko II 418/3, 984 03 Lučenec

IČO: 36 642 860

DIČ: 2022081875

IČ DPH: SK 2022081875

V zastúpení: Mikuláš Hladký, konateľ s. r. 0.

Kontakt: mihla(cDmihla.sk , 0902 376 266

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.

Č. účtu IBAN : SK37 0900 0000 0050 6400 8012

( ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 1.

Predmet plnenia zákazky
l. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa nasledovné dielo:

„kamerový monitorovací systém expozícií Mestského múzea Lučenec“, ( ďalej len „KS“) podľa

Cenovej ponuky zo dňa 3.11.2019 ( ďalej len „Cenová ponuka“), ktorá tvorí Prílohu č. 1 k tejto

zmluve.

2. Zhotoviteľ je prevádzkovateľom technickej služby podľa 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o

súkromnej bezpečnosti; číslo licencie: PT 002267, ktorá tvorí Prílohu č. 2 k tejto zmluve.

3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie

zmluvnú cenu podľa čl. 11 tejto zmluvy.

4. zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vobvyklej kvalite avdohodnutom rozsahu. Súčasťou

zhotovenia diela, je aj dodanie materiálu na jeho vykonanie, vykonanie skúšok jeho funkčnosti,



spísanie protokolu o skúškach a odovzdanie prevádzkových kníh.

Zhotoviteľ je povinný dielo zhotoviť podľa aktuálne platných noriem.

Čl. II.
Čas plnenia

. Obj ednávateľ so Zhotoviteľom sa dohodli na nasledovných termínoch:

1.1. Začatie prác do 3 pracovných dní od podpisu zmluvy o dielo

1.2. Ukončenie prác do 30 dní od podpisu zmluvy.

. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaväzuje sa

objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršie ponúkanej lehote.

. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínov realizácie diela pri:

3.1. Zásahu orgánov štátnej správy, ktoré nezavinil zhotoviteľ.

3.2. Prekážkach spôsobených objednávateľom, alebo treťou osobou, ktorým nemohol zabrániť

ani pri vynaložení úsilia, ktoré možno od neho požadovať.

3.3. Prerušení prác zo strany objednávateľa, alebo neposkytnutí spolupôsobenia podľa Čl. VI.

tejto zmluvy.

3.4. V prípadoch vyššej moci

V uvedených prípadoch zhotoviteľ požadovanú zmenu termínov písomne dohodne

s objednávateľom. Zhotovíteľ vtakomto prípade nie je v omeškaní s ukončením zmluvného diela

a objednávateľ nemá nárok na zmluvnú pokutu dohodnutú pre porušenie tejto zmluvnej povinnosti

a na náhradu vzniknutej škody.

Čl. 111.

Cena diela

Dohodnutá zmluvná cena v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

na riadne a včasne' zhotovenie diela je stanovená v súlade s Cenovou ponukou:

Bez DPH vo výške 6 083,47 Eur

DPH vo výške 1 216,69 Eur

Spolu vo Ľ'ške 7 300,16 Eur
( slovom sedemtisíctristo Eur 2! 16 centov).
V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady spojené s uprataním staveniska po
dokončení montážnych prác.

Čl. IV.

Platobné podmienky
Cenu za zhotovenie diela vyplatí objednávateľ.

Vystavená faktúra musí byť uhradená najneskôr do dňa jej splatnosti.

Po riadnom odovzdaní diela na základe odovzdávajúceho protokolu (odskúšaní KS a
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zaškolení obsluhy), je zhotoviteľ oprávnený vystaviť konečnú faktúru vo výške zmluvnej

ceny diela. Objednávateľ uhradí fakturovanú čiastku na účet zhotoviteľa uvedený na

faktúre. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej prevzatia objednávateľom.

Zhotoviteľ nie je v omeškaní času plnenia, pokiaľ ním vystavená faktúra nebola včas

objednávateľom uhradená, a objednávateľ ju včas prevzal.

Ak je zhotoviteľ v omeškaní podľa Čl. Il. môže objednávateľ účtovať zhotoviteľovi úrok

zomeškania vo výške 0,05% zcelkovej ceny diela za každý začatý kalendárny deň

omeškania.

Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať

objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% 2 nezaplatenej sumy za každý začatý

kalendárny deň omeškania.

Čl. V.

Záručná doba

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok

zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Záručná doba na dodávku a montáž zariadenia sú 2 roky a začína plynúť odo dňa

odovzdania funkčného diela objednávateľovi.

Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má koncový

užívateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu do 48 hodín od uplatnenia
oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom

čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou alebo elektronickou písomnou formou.

V prípade poškodenia KS (neodbomý zásah, úmyselné poškodenie, porušenie pravidiel

obsluhy a pod.) náklady na opravu hradí ten, čo škodu spôsobil alebo koncový užívateľ.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať na KS záručný servis a na základe osobitne uzavretej

servisnej zmluvy pozáručný servis. Cena za pozáručný servis bude stanovená podľa

servisnej zmluvy, ktorú zhotoviteľ za tým účelom uzavrie s koncovým užívateľom.

Zmluvná voľnosť objednávateľa uzavrieť servisnú zmluvu na pozáručný servis KS s treťou

stranou tým nie je dotknutá.

Čl. v1.

Podmienky vykonania diela

Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený
neoprávnenými zásahmi tretích osôb.



2. Objednávateľ umožní vstup pracovníkov zhotoviteľa na stavbu a do miestností, ktoré sú
uzamknuté a je v nich potrebné vykonať montáž vedení a koncových prvkov.
Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.

4. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie predpisov o požiarnej ochrane a bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci.

5. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú spôsobil svojím konaním
vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo
objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.

Čl. VII.

Záverečné ustanovenia
1. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov,

ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami
zmluvných strán.

2. Pokiaľ dôjde k závažnému porušeniu tejto zmluvy V ktoromkoľvek 2 článkov, majú právo
zmluvné strany od zmluvy odstúpiť.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (v zmysle 5 47a Zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v platnom znení).

4. Právo na náhradu škody pri vypovedaní zmluvy nie je dotknuté.
5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každý rovnopis má platnosť originálu. 3

objednávateľ obdrží tri vyhotovenia, zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie.
6. V súlade snariadením GDPR a zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných

údajov ao zmene adoplnení niektorých zákonov zhotoviteľ súhlasí so spracovaním
osobných údajov Mestským múzeom Lučenec za účelom uzavretia zmluvy o dielo.

V Lučenci, dňa 09722"?
Hru-| vuvn„ummu/.cm MIHLA, s.rno.' LULU—S. Rúbanisko u 418/3/ Ur Hma .ua/v €183er Lutwvcc 984 03 Lučenec<tr.) 4: mou?

IČO: 366422“) DIČ: 2022081 .

.................................. . ĺčý/Objednávateľ Zhotoviteľ

?—

Príloha :

Cenová ponuka zo dňa 3.11.2019
Licencia na poskytovanie technickej služby



KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO—ZBORU
VBANSKEJ BYSTRICI

Č. p.:sz—BB-B-1-031/2019—uc V Banskej Bystrici dňa 26- 02. 2019

LICENCIA
NA PREVÁDZKOVANIE

TECHNICKEJ SLUŽBY
č.PT 002267

Obchodné meno

MIMA, s.r.o.
Sídlo právnickej osoby

Rúbanisko II 418/3, Lučenec

IČO

36 642 860

Rozsah činností projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabe
čovacích systém; alebo poplachových systémov a systém»;
a zariadení možř'mjúcich sledovanie pohybu a konania osoby .

v chránenou objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
Platnosť licencie do

26. 02. 2029

; &-
Od ': .čok pečia y

T MV SR 24-010



MIHLA, s.r.o.
Rúbanisko || 413/3 . 984 03 Lučenec . |čo: 36642860 ,

DiČ: 2022081875

Tel: +421 902 376 266 . e-mail: mihngmihlask . www: www.mihla.sk

Č.účtu: 5064008012/0900 , iBAN: SK3709000000095064008012
Číslo licencie na prevádzkovanie technickej služby : PT 002267

Cenová ponuka na monitorovací systém s videoanalýzou

Odberateľ: LUKUS ro Lučenec
Dátum: 03.11.2019

Názov tnvam počet Stručný popis tovaru Cena za 1ks Cena Spolu

Monitorovací systém DAHUA
|P zámamové zariadenie Dahua zo série Pro podporuiúce
technológiu 4K pre ámam, živý obraz a] prehrávanie. Je
možné pripojiť až 32 kamier do rozlíšenia 12 Mpx a dáta

Dahua NVR5832—4KSZ \ľLO 1 ukladať na B pevných diskov SATA lll každý s maximálnou 949,00 € 949,00 €

kapacitou 10 TB. Užívateľ má k dispozicii okrem iného aj

podporu oviádania |P PTZ kamier Dahua a širokú ponuku
videoanalytických funkcii.

4 Mpx dome kanera |P exteriéru—zá, Day/Night s
mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvii 50 rn, 1/3" 4

Megapixel progressive scan CMOS, rozlíšenie 1688 x 1520

Dahua PRO HDW4431 EMP 17 px © 25 fps, fixný objektiv 2,8m I F1 „6, uhol záberu 179,00 € 3 043,00 €

104“, , inteligentné funkcie. korrpresie H_265+ / H.265 !

H16!» I H1“, ONVlF konvalihílné, vstavaný mikrofon,
slot na MicroSD kartu max. 128 GB

Rýchly pevný disk iornůtu 3.5 's kapacitou GTB pre

Pevný disk GTB Z beznečnosmé systémy. 64 MB vyrovnávacia pamäť, 201,00 € 402,00 (
rozhranie SATA 6Gb ! s, 5400 Rpm, prevádära: 24/7

Podstavec pod kameru 17 Prídavný Limec pre uloženie kabeláže 12,91 € 219,47 €

Kategória 6 vodič, vysokovaiitný s použitím bezkysiíkatei medi

Vedenie systému soo dosahuje vyššiu priechodnost' signálu a s tým a) Spojené 0,70 € 420,00 €

prenosové kapacity

inštalácia vedenia 600 Vedenie kabeláže po povrchu alebo v žlabocn 1 .00 € 600,00 €

Kotviaci a spojovací "aerial potrebný pre uchytenie
kabeláže na povrchu
Spustenie Zamarmiku, nastavenie pohľadov a video

Spotrebný spojovací materiál 1 100,00 € 100,00 €

Oživenie SVStému 1
analytyckých funkcií kamier, zaškolenie obsluhy

350'00 € 350'00 €

Celkom bez DPH: 6083,47 e

DPH: 1 216,69 €M 7 300,16 €

MIHLA, s.r.o.
Rúbanisko Ii 418/3

. . . . - 984 03 Lu ec '
Začiatok prac do troch pracovnych dm od podpisu zmluvy o dielo. 'to: 36642860JČ/Di1ář “292208"

Maximálna doba dodania a spustenia systému je tridsat dní po začatí prác. '

Odovzdávaný systém spolu s dokumentáciou na obsluhu a prevádzkovou knihou.
— ' - ' " ' * Museums wo 31099179“ :03'

Samozrejmosiou je zaskolenle obsluhy pre pat osob. “ua?“ so we
Cenová ponuka je platná do 31.12.2019 g/gw .; onsweqvu

'0'1'9 V1HIW
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