ZMLUVA
o poskytovaní služby bezpečnostnej ochrany objektu prostredníctvom pultu centralizovanej
ochrany uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 a nasledujúcich zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení so zák. č. 473/2005 Z.Z. o poskytovaní služieb
v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

medzi
Dodávateľom:

CORADO - SOAT, spol. s r.o.
Párovská 2, 949 01 Nitra
Zapísaná: OR OS Nitra, odd. Sro, vložka č. 418/N
Číslo licencie: PS000620
Tel.: 037/6511 941-3
Tel. dispečing: 037/7419 240, 7419 234, 0903 403 305
Fax: 037/6557 923
E-mail: corado@corado.sk
IČO: 34104569
DIČ: 2020406784
IČ DPH: SK 2020406784
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pob. Nitra
Číslo účtu: 2623290234/1100

V zastúpení:

Ing. Štefan KOVÁČ – prevádzkový riaditeľ, splnomocnená osoba
a

Objednávateľom: Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám. 4, 949 01 Nitra
Tel.: 037/77 215 81
Fax: 037/65 248 71
E-mail: dabnr@dab.sk
IČO: 00164895
DIČ: 2021246623
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000310609/8180
V zastúpení:

1.1.
a)

Ing. Jaroslav DÓCZY,PhD. – raditeľ, DAB v Nitre

Článok 1
Predmet zmluvy, miesto a čas plnenia
Poskytovanie strážnej služby podľa § 3, písmena g, Zákona 473/2005.
Predmetom plnenia je:
Doplnková fyzická ochrana objektu objednávateľa prostredníctvom “zásahovej skupiny”
a elektronického zabezpečovacieho systému /ďalej len „EZS“/ na hlásenie narušenia
objektu pripojením na pult centralizovanej ochrany /ďalej len „PCO“/ u dodávateľa.
Uvedenie zariadenia EZS do prevádzky objednávateľom tak, aby toto bolo v zmysle STN
33 4591-8 a podmienkami tejto zmluvy.
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Článok 3
Cena za službu
3.1.
3.2.
3.3.

Mesačný poplatok za predmet plnenia tejto zmluvy je =60 € + DPH.
Mesačný poplatok SIM karty umožňujúcej pripojenie objektu na PCO 1 Box cez chránenú
privátnu sieť APN je v sume =4 € + DPH.
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Článok 4
Platobné podmienky
4.1.
4.2.

4.3.

Za poskytnuté služby v zmysle zmluvy zašle dodávateľ objednávateľovi faktúru po uplynutí
príslušného kalendárneho mesiaca, na ktorý sa plnenie a úhrada faktúry vzťahuje.
Objednávateľ sa zaväzuje dodávateľovi uhradiť faktúru v lehote do 10 dní odo dňa jej
vystavenia. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má dodávateľ právo
uplatniť si voči objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý
deň omeškania úhrady.
Ostatné služby, poskytované podľa individuálnych
objednávok, budú dodávateľom
fakturované osobitne v lehote do 4 dní po ich splnení. Objednávateľ faktúry uhradí v lehote
do 10 dní odo dňa ich riadneho doručenia objednávateľovi. Pre prípad omeškania platby
platí penalizačný záväzok z bodu 4.2. tejto zmluvy.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
5.1.
5.2.

5.3.
5.3.1.
5.3.2.

5.3.3.
5.3.4.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to: od 01.01.2018 do
31.12.2018.
Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené iba formou
písomných dodatkov riadne podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných
strán.
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva môže byť ukončená nasledovnými spôsobmi:
Písomnou dohodou zmluvných strán.
Písomnou výpoveďou niektorou zo zmluvných strán bez udania dôvodu; výpovedná lehota
je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
Okamžitým zrušením bez dodržania výpovednej lehoty zo strany dodávateľa v prípade
neplnenia záväzkov objednávateľa v zmysle článku 3 a 4 a bodov 5.4. tejto zmluvy.
Okamžitým zrušením bez dodržania výpovednej lehoty zo strany objednávateľa v prípade
podstatného porušenia zmluvy zo strany dodávateľa. Za podstatné porušenie tejto zmluvy
sa považuje najmä porušenie bodov 5.4., nedodržanie záväzku, ktorý spôsobí
objednávateľovi škodu a spáchanie trestného činu dodávateľom alebo jeho
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5.5.

5.6.
5.7.
5.8.

5.9.

.
Zmluvné strany sa dohodli, že vzniknuté spory budú predmetom rokovania zmluvných
strán v sídle odberateľa. V prípade nedosiahnutia vzájomnej dohody, spory budú riešené
v rozhodcovskom konaní Rozhodcovským súdom.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu k nej pripájajú podpisy oprávnených osôb.
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po
podpísaní dva.
Ostatné vzťahy a podmienky neupravené v tejto zmluve sa
riadia príslušnými
ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
a zák. č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
01.01.2018.

5.10.

Za objednávateľa:

