ZMLUVA O POSKYTOVANÍ TECHNICKEJ SLUŽBY
č. TS/2018/006

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Tesárske Mlyňany

Dodávateľ:

PAKE, s.r.o.

so sídlom:

Hlavná 647

So sídlom:

Župná 54

951 76 Tesárske Mlyňany

953 01 Zlaté Moravce

Zastúpený:

Ing. Štefan Valkovič, starosta obce

Zastúpený:

Ing, Robert PATAY

IČO:

00 308 528

IČO:

34128433

Banka:

262 676 46 42/1100

Číslo licencie:

PT 001293

Táto zmluva sa uzatvára v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Z.z. v znení jeho zmien a dodatkov,
v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení zmien
a dodatkov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 634/2005, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o súkromnej bezpečnosti a bezpečnostných a technických službách.

II.
Úvodné ustanovenia
Dodávateľ je prevádzkovateľom technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej
bezpečnosti. Objednávateľ požaduje poskytnutie služieb v súlade s licenciou dodávateľa podľa zákona č. 473/2005
Z.z.

III.
Predmet zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť túto zmluvu, ktorej účelom je poskytovanie technických služieb podľa § 7 ods.
1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu montáž, údržba a servis zabezpečovacích systémov, poplachových
systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom mieste alebo
v ich okolí. Predmetom zmluvy je rozšírenie kamerového systému v obci Tesárske Mlyňany podľa cenovej ponuky
č. 17102018/1.

IV.
Realizácia
Odberateľ je povinný vopred v primeranom rozsahu oboznámiť dodávateľa s objektom, jeho pôdorysmi
a s režimom na objekte. Odberateľ je povinný pred realizáciou zabezpečiť prípojné miesta elektrického prúdu
220V pre technológiu systému. Svoje požiadavky je odberateľ povinný vysloviť ešte pred uzatvorením tejto zmluvy.

a) Miesto realizácie: Katastrálne územie obce Tesárske Mlyňany
Názov : Rozšírenie kamerového systému v obci Tesárske Mlyňany
Adresa: Hlavná 647 , 951 76 Tesárske Mlyňany
b ) Čas realizácie : Dodávateľ vykoná a odovzdá dielo najneskôr do 30. 11. 2018
Odberateľ vytvorí primerané podmienky a svoju súčinnosť, ktoré umožnia realizáciu dodávky riadne
a včas, v opačnom prípade dodávateľ nezodpovedá za dodržanie dohodnutého termínu realizácie.
Nesplnenie z objektívnych príčin (tzv. vyššej moci) nebude pokladané za porušenie tejto zmluvy.

V.
Cena
Cena za zhotovenie diela bez DPH 20% je: 10 870 €
Cena za zhotovenie diela spolu s DPH 20% je: 13 044 €

VI.
Montáž a obsluha
Dodávateľ uskutoční realizáciu v súlade s platnými technickými normami.
Namontovaním jednotlivých prvkov zariadenia do objektu prechádza na odberateľa nebezpečenstvo škody na veci.
Pred uvedením zariadenia do skúšobnej prevádzky odberateľ určí osobu, ktorá bude zodpovedná za obsluhu
zariadenia. Dodávateľ vykoná zaškolenie osoby zodpovednej za obsluhu zariadenia. Odberateľ skontroluje aspoň
raz za mesiac funkčnosť systému. Odberateľ ani tretia osoba nesmie zasahovať do zariadenia alebo jeho nastavení.
Odberateľ je povinný utajiť pred tretími osobami informácie o parametroch, technickom riešení zariadenia,
spôsobe jeho obsluhy, vypnutia, pridelených kódoch, heslách a pod.

VII.
Záručná doba
Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania diela. Záruka sa vzťahuje výlučne na funkčnosť
dodaného zariadenia.
Nároky zo záruky sú vylúčené, ak: Porucha bola zapríčinená neodbornou manipuláciou alebo neodbornou opravou,
porucha bola spôsobená úmyselným poškodením zo strany odberateľa alebo tretej osoby, porucha bola vyvolaná
vplyvmi mimo rámca stanovených technických podmienok (úder blesku, pôsobenie vody a pod.), na zariadení bol
vykonaný servisný zásah odberateľom alebo treťou osobou. Ak na zariadení boli odstránené, pozmenené alebo

znečitateľnené identifikačné štítky alebo nálepky dodávateľa, výrobcu alebo distribútora je dodávateľ oprávnený
odmietnuť vykonanie záručného servisu.

VIII.
Montážne elektronické uzamknutie
Montážne elektronické uzamknutie zariadenia je úkon, ktorý chráni pred neoprávnenými zmenami jeho
nastavenia. Dodávateľ má právo počas platnosti tejto zmluvy vykonať montážne elektronické uzamknutie. Ak má
odberateľ voči dodávateľovi vyrovnané všetky záväzky, dodávateľ je povinný po ukončení platnosti tejto zmluvy na
požiadanie odberateľa bezodplatne umožniť zmenu nastavenia zariadenia – zrušením uzamknutia alebo
poskytnutím montážneho kódu.

IX.
Úhrady faktúr
Úhrada za realizáciu sa uskutoční na základe faktúry vystavenej dodávateľom bezprostredne po ukončení
realizácie. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť fakturovanú sumu
v stanovenom termíne. Vlastnícke právo na zhotovenú vec prechádza na objednávateľa okamihom odovzdania
(podpisom odovzdávacieho protokolu) a plnej úhrady fakturovanej čiastky. V prípade, že odberateľ neuhradí
fakturovanú sumu v lehote splatnosti dodávateľ je oprávnený uplatniť si voči nemu právo na zmluvnú pokutu vo
výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zaplatením celej fakturovanej sumy sa dané zariadenie stáva
vlastníctvom odberateľa.
X.
Zánik zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť sa automaticky ukončí uplynutím záručnej doby.
Platnosť zmluvy je možné predčasne ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán. Každá zo zmluvných strán je
oprávnená túto zmluvu písomne vypovedať. Zmluva zaniká doručením písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
Zmluvné strany sú povinné do 30 dní od zániku záväzkového vzťahu vysporiadať vzájomné práva a povinnosti
vyplývajúce z tejto zmluvy. Ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty a úrokov
z omeškania ostávajú zachované aj v prípade zrušenia tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán.
XI.
Záverečné ustanovenia
Na vzťahy touto zmluvou neupravené sa primerane použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov
SR. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po ich podpise obdrží každá zmluvná strana po jednom rovnopise.
Osoby podpisujúce túto zmluvu v mene zmluvných strán vyhlasujú, že sú plne spôsobilé a oprávnené podpísať túto
zmluvu a neexistuje žiadne obmedzenie alebo zákaz, na základe ktorého by boli tieto osoby obmedzené podpísať
túto zmluvu a zaviazať zmluvné strany k povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy. Zmluvné strany túto zmluvu
uzatvorili v súlade so zákonom č. 473/2005 Z.z. a prehlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni, zmluvné strany
si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
V Zlatých Moravciach , dňa 23.10.2018

.......................................................
Za dodávateľa

........................................................
Za objednávateľa

