Zmhva

o poskytovaní strážnej služby

číslo:GR.124l2008
v objekte Technickej obnovy a ochrany že|ezníc,a.s. (TooŽ),
prevádzkareň Bošany
uzatvorená podl'a 5 269 ods. 2 obchodného zékowika subsidiiíme s príslušnými
ustanoveniami zékona č. 47312005 Z z' o poskýovaní služieb v oblasti ^ súkroňej
bezpečnosti a o znene a doplnení niektorých ziíkonov ( zékono súkromnej bezpečnosti

i

medzi

objednávatel'om

: : Technická
Sad

SNP,

obnova a ochrana že|ezníc,a.s.
čis|o 667/|0' 0l0 O| Ži|ina

(TooŽ)

lČo: 43 861 105
IČDPH : SK20225028t2
akciová spoloěnosť zapisanáv obchodnom registri olaesného súdu
Zi|ína, oddiel : Sa, vloŽka číslo: IO6I7/L
v zastúpení : Ing. Stanislav Bořuta _ predseda predstavenstva
(ďalej len ,, objednávateť ,,)
a

Poslrytovatel'om

:

DETEKTÍvN.q'INFORMAčNÁsI,uŽBA.s.r.o.
Nám. L' Štura 1
Ži|ina,ol0 0l
tČo : 36 385 832

spoloěnosť s ručenímobmedzeným zapisaná v obchodnom registri
okresného súdu v Ž1|ine, oddiel : Sro, vloŽka číslo: ||623lL
v zastupení : : JUDr. Ladislav Kuffa - konateť spoločnosti
( ďalej len ,, poslEtovateť ,,)

I.

Predmet plnenia

Poskýovateť sa zaviizuje v prospech objednávateťa vykonávať sttážnl službu

zarnerartu na ochranu objednávateťom spravovaného majetku štátu a

to

najmá pred krádežou

apoškodzovaním, ďalej vykonávať dohťad akontrolu nad vstupom - výstupom osób
avjazdom _ vyjazdom motoroých vozidiel do azo stráŽeného objektu obJednávateťa
azabraňovať vniknutiu nepovolaných osób do strríŽenéhoobjektu atiež vo výmedzenom
rozsahu zamedzovať vzniku škód na majetku objednávateťa pred ohňom a inýmiprírodnými
Živlami. Predmet plnenia bude poskyovateť zabezpeěovať vo vlastnom mener vlastnými
silami a prostriedkami a na vlastné náklady ariziko.

II.
Miesto ýkonu predmetu plnenia

(

Miestom výkonu predmetu plnenia je organizaěná z|ožka objednávateťa
prevádzkateň situovaná na ul. Staničnej č. 6 v Bošanoch.

a

to

ilL

Cena a platobné podmienky

1.

Cenazavýkon predmetu plnenia bola stanovená dohodou podťa zák. č. |8l|996 Z. z.
ocenách vzneni adoplnení neskoršíchpredpisov ato pevnou hodinovou cenou výkonu
strážnej služby v čiastke |48,75.- Sk (z toho DPH |9% - 23,75.- sk).

2.

V

3.

Platba

cene sú zahrnuté všetky naklady poskýovateťa súvisiace so zabezpečenímpredmetu

plnenia v prospech objednávateťa.

predmetu plnenia sa uskutočnína základe vystavenej faktury
poskytovateÍa za uplynulý kalendrímy mesiac, ktoru poskytovateť doruěí objednávateťovi
najneskór do 5-teho dňa nasledujúceho kalendrírneho mesiaca. Fakturovaná čiastka bude
vypoěítaná ako súčinceny s počtom hodín výkonu stréĚnej sluŽby v príslušnom kalendiírnom
mósiaci. Poskytovateť zoďpovedá za správnosť a úplnosť faktúry atiež za stanovené
náležitosti faktury podťa $ 71 ods' 2 zékona ěíslo 22212004 Z. z. o darti zpridanej hodnoty
v znení a doplnení neskoršíchpredpisov.

za ýkon

objednávateť takto doručenúfaktúru uhradí poskýovateťovi do 2| dní odo dňa jej
doručenia na adresu Technická obnova aochrana že\ezníc,a.s. (TooŽ), Sad sNP 667110,
0l0 01 Ži|ina, Ak splatnosť faktúry pripadne na deň štátneho sviatku, resp. deň pracovného
voťna alebo pracovného pokoja povaŽuje sa za deň splatnosti najbližšínasledujúci pracovný
deň. omeškanie platby zo strany objednávateťa oprávňuje poskýovateťa k účtovaniuúrokov
za omeškanie vo ýške 0,05yo za každý deň omeškania.

4,

doručená faktura nebude mať stanovené
náležitosti, resp. bude vykazovať nesprávnosť a neúplnosť v úětovanej cene, bude mu táto
vrátená na opravrr a nová lehota splatnosti dohodnutá v ods. 4 tohto ělánku zmluvy zaěne

5.

Pokiať poskýovateťom vystavená

a

plynúťdňom doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry.

6,

Platby zo strany objednávateťa budú vykonávané bezhotovostn;ým platobným stykom
na účetposkýovatel'a čísloúětu: 2623535895/1100 vedeného vTatta banke, pobočka
Žilína, pričom za zaplatenie faktury sa povaŽuje odpísanie príslušnej mesačnej fakturovanej
čiastky z učtu obj ednávateťa na úěet poskýovateťa.

Dohodnufu cenu v ods. 1 tohto článku zmluvy' je možnéupravovať na zák|ade
písomnej žiadosti pos$rtovateťa po následnej vzájomnej dohody s objednávateťom a to jeden
krát ročne k 31 .3 ' kalendárneho roka vo vazbe na index rastu cien za uplynulý kalendárny
rok zverejnený Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

7,

rv.
čas predmetu plnenia
Zm|uvné strany sa dohodli na poskýovaní predmetu plnenia na dobu neurčitúa to so
začiatkom plnenia predmetu zmluvy od 1. januara 2008,

Spósob a podmienlcy

1.

Režim ochrany objektu

v.
ýkonu strážnej služby

v predmete

plnenia bude zo strany

poskýovateťa
zabezpeěovaný neprettžite 24 hodín denne jedným pracovníkom strrížnej sluŽby

2.

Podrobný spósob a podmienky výkonu strážnej služby budú vymeďzené v Smemici na
výkon stráůnej sluŽby v objekte Technickej ochrany aobnovy že|ezníc Ži|ina, prevádzkareň
Bošany (d,alej len ,,Smernica,, ) ktorá bude prílohou ě. 1 k tejto zmluve a ktoru poskýovatel'
predloŽí ku schváleniu objednávatel'ovi do 5-tich pracovných dní odo dňa platnosti
a účinnostitejto zmluvy. Do tej doby bude výkon strážnej služby zabezpečovlaný podťa
prechádzajitcej Smernice platnej v danom stráženom objekte objednávateťa.

vI.

Ďalšie dojednania

l.
Zmhxné strany sa dohodli na povinnosti zachovávať mlěanlivosť o všetkých
vzájomných závázkoch obsiahnutých v tejto zmluve počas jej trvania ako aj počas ďalších
troch rokov po ukončenítohto zmluvného vzťahu. Prípadný únik informácii o skutočnostiach
obsiahnutých v tejto zm|uve oprávňuje dotknutú stranu k uplatneniu si nároku na náhradu
spósobenej škody prostredníctvom miestne príslušnéhosúdu.
2.

Zodpovednosť poskytovateťa za spósobenú škodu počas výkonu predmetu plnenia sa
riadi príslušnýmiustanoveniami občianskeho zákonníka, resp. ostatnými všeobecne
záv áznými právnymi predp i smi.

3.

V prípade prelkázaného porušenia povinnosti, vymedzeného v Smernici, pri výkone
predmetu plnenia definovaného v článku I. tejto zmluvy zo sttany poskytovatelia, oprávňuje to
objednávateťa na každý jednotliý zistený prípad, uplatniť si voěi poskýovateťovi zmluvnú
pokutu vo výške 5.000.- Sk.

4.

Zm|uvné strany si dohodli trojmesačnú výpovednú lehotu na strane objednávateÍa aj
poskýovateÍa ato aj bez uvedenia dóvodu s tým, že výpovedná lehota zaěína plynúťprvým
dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci v ktorom bola písomná výpoveď doručená zmluvnej
strane doruěená.

VII.

Závereěné ustanovenia

l.
obj

je

vyhotovená vštyroch rovnopisoch
ednávateť aj poskýovateť.
Zmluva

zktoých po dva výtlačky dostane

2.

Zmluvu je možnémeniť adopíňať len po vájomnej dohode zrrrluvných strárr ato
písomným a číslovanýmdodatkom k tejto zmluve s podpismi štafuLárnych zástupcov strárr
zmluvy.

3,

Zmluvné strany ďrodne prehlasujú, Že po prečítanísrúrlasia so vzájomnými závázkaIni
obsiďrnuťými v tejto zrrrluve, čo potwdzujú podpismi svojich štafutárnych zástupcov.

4.

Zm|uva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zásfupcami zmluvných strárr
a účinnosťdňom 1. januára 2008..

v

Príloha : Smernica

Žitine dňa 4. februára 2008

