ZMLUVA
o poskytovan í služby bezpeč nostnej och rany objektu prostred n íctvom pu ltu centralizovanej
ochrany uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 a nasledujúcich zák. č . 51311991 Z.z. Obchodného
zákonn ĺ ka v znen ĺ neskorších predpisov v spojení so zák. Č . 47312005 Z.Z. o poskytovaní služieb
v oblasti súkromnej bezpe čnosti a o zmene a dopinení niektorých zákonov

medzi
Dodávate ľom:

CORADO - SOAT, spol. s r.o.
Párovská 2, 949 01 Nitra
Zapísaná: OR OS Nitra, odd. Sro, vložka Č . 418/N
Č íslo licencie: PS000620
Tel.: 03716511 941-3
Tel. dispečink:
Fax: 03716557 923
E-mail: corado@corado.sk
l Č o: 34104569
Dl Č : 2020406784
l Č DPH: SK2020406784
Bankové spojenie: Tatra

V zastúpení:

Mgr. Jaroslav S O M O R - prevádzkový riadite ľ, spinomocnená osoba
a

Objednávatelom: Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svtoplukovo nám. 4, 949 01 Nitra
Tel.: 03717721581
Fax: 037/65 248 71
E-mail: dabnr@dab.sk
I Č O: 00164895
DI Č : 2021246623
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:SK12 8180 0000 0070 0031 0609
V zastúpen ĺ :

Ján G R E Š Š O - riadite ľ, DAB v Nitre

Č lánok 1
Predmet zmluvy, miesto a č as pinenia

1.1.
a)

Predmetom pineniaje:
Dopinková fyzická ochrana objektu objednávate ľa prostredníctvom zásahovej skupiny
a elektronického zabezpe čovacieho systému /ďalej len ,,EZS/ na hlásenie narušenia
objektu pripojením na pult centralizovanej ochrany / ďalej len ,,PCO/ u dodávate ľa.
Uvedenie zariadenia EZS do prevádzky objednávate ľom tak, aby toto bolo v zmysle STN
33 4591-8 a podmienkami tejto zmluvy.
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Č lánok 3
Cena za službu

3.1.
3.2.

Mesačný poplatok za predmet pinenia tejto zmluvy je =66 € + DPH.
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Č lánok 4
Platobné podmienky

Za poskytnuté služby v zmysle zmluvy zašle dodávate ľ objednávate ľovi faktúru po uplynutí
príslušného kalendárneho mesiaca, na ktorý sa pinenie a úhrada faktúry vz ťahuje.
4.2. Objednávate ľ sa zaväzuje dodávate ľovi uhradiť faktúru v lehote do 10 dní odo d ňa jej
vystavenia. V prípade omeškania objednávate ľa s úhradou faktúry má dodávate ľ právo
uplatnit si voči objednávate ľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý
deň omeškania úhrady.
Ostatné služby, poskytované pod ľa individuálnych
objednávok, budú dodávate ľom
4.3.
fakturované osobitne v lehote do 4 dní po ich spinení. Objednávate ľ faktúry uhradí v lehote
do 10 dní odo d ňa ich riadneho doru čenia objednávate ľovi. Pre prípad omeškania platby
platí penaliza čný záväzok z bodu 4.2. tejto zmluvy.
4.1.

Č lánok 5
Závereč né ustanovenia

5.1

Akéko ľvek zmeny alebo dopinenia tejto zmluvy mäžu by ť uskutočnené iba formou
písomných dodatkov riadne podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných
strán.
5.2
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva mäže byt ukon čená nasledovnými späsobmi:
5.3.1. Písomnou dohodou zmluvných strán.
5.3.2. Písomnou výpoveďou niektorou zo zmluvných strán bez udania dävodu; výpovedná lehota
je trojmesačná a začína plynú ť prvým d ňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doru čená druhej zmluvnej strane.
5.3.3. Okamžitým zrušením bez dodržania výpovednej lehoty zo strany dodávate ľa v prípade
nepinenia záväzkov objednávate ľa v zmysle Článku 3 a 4 a bodov 5.4. tejto zmluvy.
5.3.4. Okamžitým zrušením bez dodržania výpovednej lehoty zo strany objednávate ľa v prípade
podstatného porušenia zmluvy zo strany dodávate ľa. Za podstatné porušenie tejto zmluvy
sa považuje najmä porušenie bodov 5.4., nedodržanie záväzku, ktorý späsobí
objednávate ľovi škodu a spáchanie trestného Činu dodávate ľom alebo jeho
zamestnancami.
5.4.
Utajované skuto čnosti:
Obe zmluvné strany sa zaväzujú bez Časového obmedzenia udržiavat v tajnosti všetky
skutočnosti a informácie, ktoré v zmysle vyhlásení bodov 5.4.1. a 5.4.2. sú zmluvnými
stranami považované za obchodné tajomstvo.
5.4.1. Dodávate ľ považuje za predmet obchodného tajomstva:
a) celý obsah Zmluvy o poskytovaní služby bezpe čnostnej ochrany a jej dodatkov,
b) zoznamy svojich pracovníkov vyhotovené pre potrebu dodávate ľa.
c) telefonický rozhovor, ktorý dodávate ľ v rámci skvalitnenia poskytovanej služby mäže
nahrávať s odberate ľom alebo jeho poverenými osobami.
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5.4.2. Objednávate ľ považuje za predmet obchodného tajomstva:
a) všetky informácie o projektovej dokumentácii a zabezpe čovacej technike,
b) informácie o Časovom harmonograme aktivovania a deaktivovania EZS,
c) informácie o stráženom objekte,
d) informácie o zamestnancoch objednávate ľa a ich pracovnom zaradení, ktoré by mohli by ť
zneužité pri trestnej Činnosti namierenej proti pracovn ĺ kom a majetku objednávate ľa.
5.5. Zmluvné strany sa dohodli, že vzniknuté spory budú predmetom rokovania zmluvných
strán v sídle odberate ľa. V prípade nedosiahnutia vzájomnej dohody, spory budú riešené
v súdnom konaní.
5.6.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmiuvu si riadne pre čítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu k nej pripájajú podpisy oprávnených os6b.
5.7.
Zmluva je vyhotovená v Štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
podp ĺsaní dva.
5.8.
Ostatné vztahy a podmienky neupravené v tejto zmluve sa
riadia príslušnými
ustanoveniami zák. č. 51311991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorš ĺch predpisov
a zák. Č. 47312005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpe čnosti a o zmene
a dopinení niektorých zákonov.
5.9.
Zmluva sa uzatvára na dobu ur čitú a to: od 1.1. 2016 do 31.12.2016
5.10. Zmluva nadobúda platnosť d ňom podpisu zmluvnými stranami a ú činnost d ň om
nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávate ľa.
5.11. Objednávate ľ sa zaväzuje preukázat oprávnenost užíva ť chránený objekt príslušnými
k6piami dokladov:
- notárom overený výpis z OR, kde je uvedený kompetentný konate ľ k podpisu tejto
zm luvy,
- list vlastníctva ak ste vlastníkmi objektu ochrany,
- zmluva o nájme ak nie ste vlastníkmi objektu ochrany,
alebo list vlastníctva spolu s potvrdením vlastníka o nájomnom vz ťahu s nájomcom.
Uvedený doklad sa stane riadnou prílohou platnej obchodnej zmluvy.

