Zmluva o periodickej odbornej kontrole kamerového systému
a záručného servisu – servisná zmluva č. 2406/2016
uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.
634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005
Z. z. o súkromnej bezpečnosti medzi zmluvnými stranami uvedenými
v Čl. 1 tejto zmluvy.
Čl. 1
Zmluvné strany
Spoločnosť :
Sídlo:
Adresa prevádzky:
Konajúca:
Pre veci technické:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Telefón:
Autorizovaný e-mail :

Tribečské múzeum v Topoľčanoch
Krušovská 291/1, 955 01 Topoľčany
Krušovská 291/1, Topoľčany
PhDr. Blažena Šmotláková - riaditeľka
Janka Burianová
36102601
2021450596
Štátna pokladnica, č. ú. SK 5281800000007000 311 732
038/5323021
office@tribecskemuzeum.sk

ako objednávateľ na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)
Spoločnosť :

STOP LUP, s. r.o.
Licencia na prevádzkovanie technickej služby č.: PT 001192

Sídlo:
Konajúca:
Zodpovedná osoba:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:
Mobil:
Autorizovaný e-mail:
Internetová stránka:

V. Spanyola 23, 010 01, Žilina
Mgr. Jana Suďová, konateľ
Ing. Miloš Ťapák
45724351
2023108483
SK 2023108483
Tatrabanka, a.s., č. ú.: 2920844774/1100
041/7630410
+421 902 91 80 81
helpdesk@stoplup.sk
www.stoplup.sk

ako zhotoviteľ na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“ )
Čl. 2
Predmet zmluvy


Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa vykonávať periodickú odbornú kontrolu
(1x ročne) a záručné servisné práce a služby na vyhradenom technickom
zariadení – bezpečnostnom kamerovom systéme CCTV v rozsahu komponentov:
farebná kompakt kamera IR 2Mpx 1ks, farebná boxová kamera 2Mpx 10 ks,





megapixelový objektív 10 ks, digitálny videorekordér DVR s 2x2000GB HDD 1 ks,
záložný zdroj 1 ks, monitor LED 22“1 ks, Switch PoE 8-port.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že činnosti, ktoré sú predmetom zmluvy,
budú vykonávané na technickom zariadení – bezpečnostnom kamerovom
systéme CCTV, ktorý sa nachádza v chránenom objekte na adrese prevádzky
Objednávateľa.
Rozsah poskytovaných služieb podľa Prílohy č. 1 v intenciách právnych
predpisov, technických podmienok výrobcu bezpečnostných zariadení a zmysle
§ 14 vyhlášky č. 634 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ostatných
súvisiacich predpisov:
ročná odborná kontrola a skúška v zmysle technických
požiadaviek výrobcu zariadení,
odborná kontrola a skúška energetickej časti zariadenia,
odborná kontrola označenia a
užívania bezpečnostného
zariadenia v objekte v súlade so zákonom,
odborná kontrola a skúška opticko-akustických signalizácií,
odborná kontrola a skúška dátovej komunikácie systému.
Čl. 3
Cena predmetu zmluvy








Činnosti podľa predmetu zmluvy vykonáva Zhotoviteľ odplatne, a to za cenu, aká
je dohodnutá v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Ceny materiálov potrebných na odstránenie porúch a údržbu budú účtované
podľa aktuálne platných cenníkov v čase výkonu predmetu zmluvy.
Cena montážnych a servisných prác potrebných na odstránenie porúch a opráv
bude znížená o 20 % oproti aktuálne platnému cenníku spoločnosti STOP LUP, s.
r.o., Žilina.
Cena dopravných nákladov je zmluvnými stranami dohodnutá sadzbou 0,30
Eur/km, minimálne 3,- Eurá za každý servisný výjazd. Dopravné náklady účtuje
Zhotoviteľ iba pri výjazdoch k objednaným servisným prácam, ktoré budú
realizované na základe samostatnej písomnej objednávky mimo dohodnutých prác
podľa Prílohy č.1.
K dohodnutým cenám účtuje Zhotoviteľ sadzbu dane z pridanej hodnoty v súlade
so všeobecne záväznými a platnými právnymi normami slovenského práva.
Čl. 4
Platobné podmienky a spôsob úhrady





Objednávateľ zaplatí za práce a služby poskytnuté na základe vystavenej
samostatnej písomnej objednávky cenu po ich vykonaní, a to na základe faktúry
vystavenej Zhotoviteľom, do 14 dní odo dňa jej doručenia na adresu sídla
objednávateľa, prevodom na účet Zhotoviteľa uvedeného na faktúre.
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude servisný list preukazujúci vykonanie
jednotlivých prác a dodanie materiálu v zmysle predmetu objednávky,
odsúhlasený a potvrdený podpisom povereného zamestnanca Objednávateľa.
Objednávateľ zaplatí za poskytnutú periodickú starostlivosť a služby podľa Prílohy
č. 1 paušálnu cenu, a to na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom. Faktúra je
splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia na adresu Objednávateľa.

Čl. 5




Ostatné dojednania
Servisné prehliadky bezpečnostného zariadenia spolu s ostatnými dohodnutými
prácami, v zmysle Prílohy č. 1 Zhotoviteľ vykoná v čase vyplývajúcom z dĺžky
periódy a dátumu odovzdania systému.
Zhotoviteľ je povinný o termíne výkonu servisných prehliadok a iných prác, podľa
Prílohy č. 1 informovať Objednávateľa minimálne 7 dní pred plánovaným dňom
výkonu prác.
Objednávateľ je oprávnený objednávať jednotlivé úkony servisných prác a služieb
elektronickou poštou na adresu Zhotoviteľa helpdesk@stoplup.sk. V prípade
porúch je možné objednať servisný zásah aj telefonicky na telefónom čísle
041/7630410, počas víkendov a sviatkov na mobilnom čísle +421 902 91 80 81.
Trvanie zmluvy




Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od dňa podpisu zmluvy do 31. 7. 2020.
Pred uplynutím dohodnutej doby trvania zmluvy zmluvné strany môžu zmluvný
vzťah ukončiť:
- písomnou výpoveďou s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorý začína
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
druhej Zmluvnej strane,
- vzájomnou dohodou,
- dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy
v prípade podstatného porušenia ustanovení zmluvy druhou Zmluvnou
stranou.
Záverečné ustanovenia










Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o prevádzkových a priestorových
pomeroch Objednávateľa a o bezpečnostnom kamerovom systéme CCTV, ktorý
je predmetom tejto zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti platí aj po skončení zmluvného
vzťahu bez časového obmedzenia.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží jedno
vyhotovenie a Objednávateľ dve vyhotovenia.
Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len dodatkami v písomnej forme,
podpísanými oboma Zmluvnými stranami.
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Príloha č. 1.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia
s dobrovoľne ju podpisujú svojimi podpismi.
Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy Objednávateľovi udeľuje súhlas na zverejnenie
obsahu zmluvy na webovej stránke Objednávateľa podľa osobitného predpisu.

V Topoľčanoch dňa 01. 07. 2016

..........................................
Za Objednávateľa

.............................................
Za Zhotoviteľa

