
Licencia technickej služby ě. PT 000730

ZN.ILUVA O DIELO

Članok I.
ZMLUVNB srruNy

1. 1. Obj ed návatel': Rozpočtov á or ganizácia LUKUS
Námestie republiky 2095/5
984 0l Lučenec
lčo: qzlBgoz
DIČ:2120186662
V zastúpení: Mgr. Tomáš Belko- predseda

1.2.Zhotovitel' : CBS-BOS, s.r.o.
Hradište l32
985 25 Hradište
tČo : :oottzlo
DIČ :2020080447
IČ DPH : SK2020080447
Bankové spojenie: Sberbank, a,s. Lučenec
ě.ú.: 433000731813100,IBAN: SK87 3100 0000 0043 3000 73l8
V zastúpení : Viliam Karbánek - konatel'

2.3.

2.1.

2.2.

Článok II.
VÝCHODISKOVE PODKLADY A ÚDAJE

Táto zmluva sauzafuárav súlade s Obchodným zákonníkom č, 5l3ll99l Z. z.v znení jeho zmien
a dodatkov, v súlade so zákonom ě. 47312005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej
bezPeČnosti v znení zmien a dodatkov a vyhlášky Ministeistva vnútra SR ě. 63412005, ktorou sa

vykonávaj ú niektoré ustanoven i a zákona o súkromnej bezpečnosti
Dodávatel' je prevádzkovatel'om technickej služby pódl'u § z oa.. t zákona ě.47312005 Z,z,
o súkromnej bezpeěnosti
Obj9dnávatel'PoŽaduje poskytnutie služieb v súlade s licenciou dodávatel'a podl'a zákona
č.473/2005 Z.z.

Článok III.
PREDMET ZMLUVY

3.1. Zhotovitel' sa zavázýe, Že za podmienok dohodnu!ých v tejto zmluve pre objedná vatel,adodá a
namontuje kameroqý systém na objekte Radnica Lučenec.

Článok IV.
čls .t MIEsTo pLNENIA

4.1. Zhotovitel' dodá a namontuje kamerový systém v termíne do 30 dní od podpísania zmluvy.
Faktúra bude vystavená ku dňu odovzdaniaaprebratia diela,

4.2. Miesto plnenia zmluvy: Radnica, Dr,Herza,Lučenec.



Článok v.
CENA

5.1.Cena zazhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č1.IL tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákonaé,l8l1996 Zb, o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky.

Celková cena za zhotovenie diela bez DPH 373,00 € (slovom tristosedemdesiattri eur ) bez
DPH. K cene bude účtovaná príslušná sadzba DPH. Cena s DPId 447,60 €.

5.2. V PríPade prác navyše, ktoré ovplyvnia cenu za dielo dohodnutú v čl. V/5.1. tejto zmluvy musia
bYť Predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešen é medzi
zhotovitel'om a objednávatel'om formou písomného dodatku k tejto zmluve.

Článok VI.
PLATOBNE ponvrrrNxy

6.1. Fakturácia bude vykonaná po odovzdaní diela objednávatel'ovi.

6.2,Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej vystavenia objednávatelbvi.

6.3. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu a DPH v zmysle platných predpisov
v čase plnenia a platnosti tejto zmluvy.

Článok VII.
ZÁnUČXÁ DOBA

7.Í. Záruěná doba na vykonané práce a na dodaný materiál je 24 mesiacov . Záruěná doba zaěína
PlYnúť dňom odovzdania diela objednávatel'ovi, formou zápisu o odovzdaní aprevzatí diela,

7.2.Zárukasa nevďahuje na poškodenia, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou, mechanickým
PoŠkodením, vPlYvom Prírodných živlov ako sú zatopenie, poiiur, zásah bleskom a pod.

Článok VIII.
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNÁVATEIA A ZHOTOVITEI]A

8.1. Objednávatel' sa zavázuje sprístupniť montážne pracovisko v súlade s podmienkami tejto zmluvy
a požiadavkami zhotovitel'a.

Článok IX.
ZMLUVNE POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA

9.1. V PríPade omeŠkania zhotovitel'a so splnením povinností v zmysle ěl. III. tejto zmluvy , zaplatí
zhotovitel'objednávatelbvi zmluvnú pokutu vo výške 0,05yo zo sumy podl'á čl. V. te1o 

"Áluuyzakaždý začaty deň omeškania,

9.2.V PríPade omeŠkania objednávatel'a s úhradou jednotliqých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti,
dohodli zmluvné strany Úrok z omeškania vo výške: 0,05Yo z fakturovanej sumy zakaždý zaěaty
deň omeškania.

9.3. UPlatnením uvedených sankcií nestráca žiadnazmluvná strana nárok na náhradu škody zavinenej
druhou stranou.



Článok x.
OSTATNE USTANOVENIA

10.1. Objednávatel' a zhotovitel' sa zavázujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli
zlerené zmluvným Partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo
tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy,

Článok XI.
PRECHOD VLASTNÍCKYCH PRÁV

11.1. Vlastnícke Právo k zhotovenej veci a nebezpečenstvo škody na nej prechádzajúna objednávatel,a
dňom zhotovenia a prevzatiadielana základe zápisu o odovzdaní aprevzatídi"lu b"iuad
a nedorobkov a úhrady dohodnutej ceny diela.

Článok Xtt.
zÁvnnnčNE UsTANovENIA

l2.1.V sPorných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a
vŠeobecne záváznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy,neupravené v
tejto zmluve.

l2.2. ZmenY a doPlnkY tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou písomných, očíslovaných
dodatkov, ktoré sa po súhlasnom obojstrannom podpísaní zmluvnými straňami stanú
neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy,

12.3.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
Je vYhotovená v dvoch qýtlačkoch, z ktoqých objednávatel'a zhotovitel'obdržia pojednom
výtlačku,

12.4. Zmluva nadobúda úěinnosť dňom 02.0l ,20l8.

|2.5. Zmluvné stranY vYhlasujú, že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli ěo do obsahu aj rozsahu
a tento súhlas potvrdzujú pečiatkou a podpisom.

V Luěenci, dňa 02.01.20l8
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