Zm|uva o poskytovaní strážnej služby
číslo:GR.122l2008
v objekte Technickej obnovy a ochrany že|ezníc,a.s. (TooŽ),
prevádzkareň Spišská Nová Ves

vzatvorená podťa s 269 ods. 2 obchodného zríkonníkasubsidiárne s príslušnými
ustanoveniami zákona č. 47312005 Z' z. o poskýovaní sluŽieb v oblasti súkromnej
bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákono súkromnej bezpečnosti )

medzi

objednávatel'om

: : Technická
Sad

SNP,

obnova a ochrana Že|ezníc' a.s.
čis|o 667l|0, 0l0 0l Ži|ina

tČo: 43 861

(TooŽ)

105

tČ opH : SK20225O2812
akciová spoločnosťzapísanáv obchodnom registri okresného súdu
Zi|ina, oddiel : Sa, vloŽkaěíslo : |06I7lL
v zastúpení : Ing. Stanislav Bořuta _ predseda predstavenstva
(ďalej len ,, objednávateť ,,)
a

Poskytovatel'om

:

DETEKrÍvN.l.INFORMAčNÁSLUŽBA,s.r.o.

Nám. L. Stura

Ži|ina,ol0

1

01

lČo: 36 385

832
spoloěnosť s ručenímobmedzeným zapisaná v obchodnom registri
okresného súdu v Zi|ine, oddiel : Sro' vložka číslo: II623|L
v zastúpení: : JUDr. Ladislav Kuffa - konateť spoločnosti
( ďalej len ,, posltytovateť ,,)

I.

Predmet plnenia

Poskýovateť sa zavázuje vprospech objednávateťa vykonávať strážnu sluŽbu
zamerani na ochranu objednávateliom spravovaného majetku štátu a to najmá pred krádeŽou
a poškodzovaním, ďalej vykonávať dohťad a kontrolu nad vstupom - výsfupom osób
avjazdom _ vyjazdom motorových vozidiel do azo stráženého objektu objednávateťa
azabraňovať vniknutiu nepovolaných osób do stráŽeného objektu atiež vo vymedzenom
rozsahu zamedzovať vzniku škód na majetku objednávateťa pred ohňom a inými prírodnými
Živlami. Predmet plnenia bude poskytovateť zabezpečovat' vo vlastnom mene' vlastnými
silami a prostriedkami a na vlastrré naklady a riziko.

IL

Miesto výkonu predmetu plnenia
predmetu plnenia je organizaěná zložka objednávateťa
prevádzkareň situovaná na ul. Československej armády č. 34 v Spišskej Novej Vsi.

Miestom

ýkonu

a to

IIL

Cena a platobné podmienky

1.

Cenaza výkon predmetu plnenia bola stanovená dohodou podťa zěk. ě. 1811996 Z. z.
ocenách vznení adoplnení neskoršíchpredpisov ato pevnou hodinovou cenou výkonu
stráŽnej služby v ěiastke |48,75.- Sk (z toho DPH 19% - 23'75'- sk).

2.

V

3.

Platba

cene sú zahmuté všetky náklady poskýovateťa súvisiace so zabezpečenímpredmetu

plnenia v prospech objednávateťa.

predmetu plnenia sa uskutočnína zák|aďe vystavenej faktury
pos$rtovateÍa za uplynulý kalendrírny mesiac, ktoru poskytovateť doručíobjednávateťovi
najneskór do 5-teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Fakturovaná čiastka bude
vypočítaná ako súčinceny s počtom hodín ýkonu stráŽnej služby v príslušnom kalendiírnom
mesiaci. Poskýovateť zodpovedá za správnosť aúplnosť faktúry atiež za stanovené
náležitosti faktúry podťa $ 71 ods. 2 zákona ěís|o 22212004 Z. z. o dari z pridanej hodnoty
v zneni a doplnení neskorších predpisov.

za ýkon

objednávateť takto doručenúfaktúru uhradí poskýovateťovi do 2l dni odo dňa jej
doručenia na adresu Technická obnova aochrana že|ezníc,a.s. (TooŽ) , Sad SNP 667110'
010 01 Ži|ina. Ak splatnosť faktúry pripadne na deň štátneho sviatku, resp. deň pracovného
voťna alebo pracovného pokoja považuje sa za deřl splatnosti najbližšínasledujúci pracovný
deň. omeškanie platby zo strany objednávateťa oprávňuje poskytovate]]a k účtovaniuurokov
za omeškanie vo výške 0,05yo zakaždý deň omeškania.

4'

5.

doručená faktúra nebude mať stanovené
náležitosti, resp. bude vykazovať nesprávnosť a neúplnosť v účtovanejcene, bude mu táto
vrátená na opravu a nová lehota splatnosti dohodnutá v ods. 4 tohto článku zmluvy zaěne

Pokiať poskýovateťom vystavená

a

plynúť dňom doručenia opravenej, resp. doplnenej faktury.

6.

Platby zo strany objednávateťa budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom
na účetposkýovateťa čísloúčtu: 2623535895/1100 vedeného vTatra banke, pobočka
Ži|ina, pričom za zap|atenie faktúry sa považuje odpísanie príslušnej mesačnej fakturovanej
čiastky z účtuobjednávateťa na účetposkyovateťa.

Dohodnutu cenu vods. 1 tohto člránku zm|uvy, je moŽné upravovať na zék|ade
písomnej Žiadosti poskýovateťa po následnej vzájomnej dohody s objednávateťom a to jeden
krát roěne k 31.3. kalendrírneho roka vo vZizbe na index rastu cien za uplynulý kalendárny
rok zverej nený Štatistickýmuradom Slovenskej republiky.

7.

/

Iv.
čas predmetu plnenia
Zm|uvné strany sa dohodli na poskýovaní predmetu plnenia na dobu neurčitúa to so
začiatkom plnenia predmetu zmhxy od 1. januríra 2008.

v.

Spósob a podmienky výkonu strážnej služby

1.

Režim ochrany objektu

v predmete

plnenia bude Zo strany

poskýovateťa

zabezpečovaný nasledovne :
a) pracovných dňoch bude objekt v čase od 07.00 hod. do 13.00 hod. zabezpečený
elektronickým zaríadením(vstupy a výstupy do objektu)' a od 13 '00 hod. do 07.00 hod. 1
pracovníkom sttážnej služby vykonávateťa, pričom v čase od 06'00 hod do 07.00 hod'
avčase od 13.00 hod. do 14.00 hod. bude vykonané odovzdanie aprevzatie objektu medzi
pracovníkom strážnej služby a určeným pracovníkom objednávateÍa,

b) vdňoch pracovného voťna apracovného pokoja ako aj počas štátnych sviatkov
bude ochrana objektu zabezpečená nepretržíte24 hodín 1 pracovníkom strážnej sluŽby
vykonávateťa.

2.

Podrobný spósob a podmienky výkonu stráňn$ služby budú vymedzené v Smemici na
qýkon strážnej sluŽby v objekte Technickej ochrany a obnovy že|eznic Ží|ina, prevádzkareň
SpišskáNováYes (ďalej len,,Smernica,,) ktorábude prílohou č. 1 ktejto zmluve aktoru
poskýovateť predložíku schváleniu objednávateťovi do 5-tich pracovných dní odo dňa
platnosti a účinnostitejto zmluvy. Do tej doby bude ýkon strríŽnej sluŽby zabezpeč,ovaný
podťa prechádzajúcej Smernice platnej v danom stráženom objekte objednávateťa.

VI.
Ďalšie dojednania

1. Zm|uvné strany sa dohodli na povinnosti zachovávať mlčanlivosťo všetkých
vzájomných závázkoch obsiahnut'ých v tejto zmluve počas jej trvania ako aj poěas ďalších
troch rokov po ukončenítohto zmluvného vďahu. Prípadný únik informácii o skutočnostiach
obsiahnutých v tejto zmluve oprávňuje dotknutú stranu k uplatneniu si niíroku na náhradu
spósobenej škody prostredníctvom miestne príslušnéhosúdu.
2.

Zodpovednosť poskytovateťa za spósobenú škodu počas výkonu predmetu plnenia sa
všeobecne
záv iunými právnymi predpi smi.

riadi príslušnýmiustanoveniami občianskeho zákonrtíka, resp. ostatn.ými

3,

V prípade prevkénanéhoporušenia povinností' vymedzeného v Smemici, pri ýkone

predmetu plnenia definovaného v článku I. tejto zmluvy zo strany poskytovateťa, oprávňuje to

objednávateÍana každý jednotlivý zistený pripad, uplatniť si voči poskýovateťovi zmluvnú
pokutu vo výške 5'000.- Sk.

4. Zm|uvné strany si dohodli trojm
poskýovateÍa ato aj bez
uvedenia áóvo
dňom nasledujúcehó mesiac" po
-"'iuci

strane doručená.

v kr

5.

objednávat.I
*o nrúuvnýpokračovateť
-;-žil* zrušenej rozpočtovej otganizácieTechnická
ochrana a obnova že|eznic
.o
ffi;.'= s prípadným dóúětovaním qýkonu
sluŽieb v mieste plnenia p'.a-"to'iaio;il;ň;i
ytovate\aza mesiac december
".l'"y
2007.

zeo"".eoJlltuooo"oi,

h,.*uíI}rÍuj"'í"1ifii:1,vštYrochrovnopisoch zktoých po dva

2.

Zm|uvu se možlé

lTi.ffi^

a

vytlačky dostane

adoníň1' len po vzájomnejdohode
zmluvných

T.lt.
číslovanýmdodatkotit.ito

"-tui.

,iljpi..i

strrín ato
štatutárnych zástupcov striín

3.

Zm|uvné strany áodne prehlasujú,
poprečítanísúhlasia so vzájomn
obsiahnuými v tejto zmluve, eůá.ň)":í.že
ýmizáv?izkarni
p"apii-i,""ji"r' štatutrírnyclr zrísfupcov.

1.,u,*,3#'ffiJ?ij"nŤ"'l?H:ťdňompodpisuštatutrírnymizástupcamizmluvnýchstriín
Y Ži|ine

Ing.

pre

av Bořuta
apredstavenstva

Príloha : Smernica

dňa 4.

februiíra 2008

JUDr.
konate

Kuffa

