
Dodéveteľ:

Spectrocorp s.r.o.
082 Ol Kendice
IČO: 47038454

ZMLUVA O DIELO A POSKYTOVANI TECHNICKEJ SLUŽBY č. TS PT0013384
Objednávatel:

Fakturačná adresa: Petrovce 89 094 31 Hanušovce nad Topl'ou
Meno, priezvisko / Firma: OcÚPetrovce
Trvalé bydlisko / Sídlo:
Číslo OP: IČO:

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 v platnom znení, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o súkromnej
bezpečnosti. Dodávatel' je držitel'om licencie technickej služby podl'a § 7 ods. l zákona Č. 473/2005 Z.z. o súkromnej
bezpečnosti. Otázky v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Objednávatel' požaduje
poskytnutie služieb v súlade s licenciou dodávatel'a v rozsahu dodanie, montáž, záručný a pozáručný servis elektronického
systému, ktorého obsahom môžu byť zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy alebo systémy zariadení umožňujúcich
sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí. Objednávatel' a dodávatel'
prehlasujú, že sú v zmluvnej veci oprávnený jednať.

------------~~---------------~
IČDPH:

Objednávatel' týmto záväzne objednáva dodanie a inštaláciu zabezpečovacieho a tiesňového systému (alarmu) v súlade s
Návrhom zabezpečovacieho systému ktorá je prílohou tejto objednávky a zároveň súhiasí s cenou
uvedenou v danom Návrhu.

Objednávatel' sa zaväzuje zaplatiť zálohu vo výške 70% Túto zálohu uhradí na účet dodávatel'a na základe
vystavenej zálohovej faktúry. Zostatková časť ceny bude objednávatel'om uhradená v prospech dodávatel'a po riadnom
písomnom odovzdaní a prevzatí diela na základe vystaveného daňového dokladu bezhotovostným prevodom ..

Dohodnutý termín realizácie: 10.11.2017 .
Platnosť termínu realizácie je podmienená úhradou zálohovej faktúry (ak bola vystavená). Dodávate/' sa zaväzuje vykonať a
odovzdať dielo v dohodnutom čase, rozsahu a v súlade s platnými predpismi, na čo mu objednávate/' poskytne súčinnosť.
Objednávate/'počas realizácie určí niektorého budúceho užívatela ako správcu, ktorý bude zodpovedný za správu, obsluhu a
prevzatie systému. Pred uvedením diela do skúšobnej prevádzky, dodávate/'vykoná preškolenie uživetetov a správcu
systému a odovzdá užívatel'ský návod s prevádzkovou knihou systému. Objednávatel; ani tretia osoba nesmie svojvol'ne
zasahovať do systému alebo nastavení nad rámec postupov uvedených v príslušnom odovzdanom užívatel'skom návode
alebo odovzdávacom protokole. Nesplnenie termínu realizácie z objektívnych vonkajších príčin (tzv. vyššej moci), alebo
nepredvídatel'ných dôvodov nebude pokladané za porušenie tejto zmluvy.

Prípadné dodatočné zmeny oproti odsúhlasenému Návrhu zabezpečovacieho systému budú dodávatel'om aj
objednávateľom odsúhlasené písomným dodatkom. Všetky dodatky k tejto zmluve budú vykonané len v
písomnej forme, označené poradovými číslami a podpísané osobami oprávnenými jednať vo veciach tejto
zmluvy.
Vlastnícke právo prechádza na objednávatel'a dňom uhradenia plnej ceny za dielo. Nebezpečie škody na diele nesie
objednávatel'. Pokial' objednávatel' nevykoná v termíne splatnosti úhradu diela na účet dodávatel'a, je dodávatel', po
predchádzajúcom upozornení objednávatel'a, oprávnený programovo obmedziť užívanie systému.

Dodávatel' poskytuje na dielo záruku v dlžke 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela
objednávatel'ovi. Ako záručný list slúži daňový doklad a odovzdávací protokol. Na záručný a pozáručný servis je k dispozícii
objednávatel'ovi Reklamácia v záruke sa riadi všeobecne
záväznými práv evzťahuje na poruchy vzniknuté
nesprávnou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, škody vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy,
násilného poškodenia, poveternostnými vplyvmi alebo používaním za extrémnych podmienok v rozpore s predpismi výrobcu
zariadenia.Poskytnutie záručných a pozáručných servisných prác sa dodávatel' zaväzuje uskutočniť do
nahlásenia poruchy na základe podmienok, stanovených v prílohe odovzdávacieho protokolu.



Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť sa automaticky končí uplynutím záručnej doby, pokial' nie je v
odovzdávacom protokole uvedené inak. Nesplnenie ustanovení o záväzkoch, povinnostiach a súčinnosti objednávatel'a
zakladá dodávatel'ovi právo na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy. Zmluva zanikne doručením písomnej výpovede druhej
zmluvnej strane. Platnosť zmluvy je možné predčasne ukončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán. Zmluva je vyhoto en'
v dvoch exemplároch, každý účastník obdrží jeden exemplár. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, súhlasia s celým jej
obsahom a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

v7f.!1!!!ľ.0:!!tt!!.t dňa (Ll!. 2017

v 1!~?7!!,(ry1!o/.. dňa /f.!/.. 2017 prijal:


