
Prevádzková servisná zmluva

uzatvorená v zmysle *~ 663 až 723 z. Č. 40/1964 Zb. ObČianskeho zákonníka
v platnom znení medzi nasledovnými zmluvnými stranami

Objednávateľ: LOZORNO spol. s r.o.
Hlavná 1, 900 55 Lozorno
ICO: 44 852 142
DIČ: 2022849774
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s.
Císlo účtu: 3275556001/5600
zastúpený: Lucia Hájniková, konatel‘

a

Poskytovateľ: PROFILINE Group s.r.o.
Zohorská 152/44, 90055 Lozorno
ICO: 468 19 118
DIČ: 202 360 5133
Bankové spojenie: VIJB banka, a.s.
Císlo účtu: 3061494554/0200
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Obvodného súdu
Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka číslo: 839301B
zastúpený: Ing. Peter RYBAR, konatcľ

Článokl.
PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom zmluvy medzi Obj ednávateľom a Poskytovateľom je poskytovanie služby
prevádzkovej podpory pre vyhotovené dielo Kamerový a Zabezpečovací systém
obsahujúci: 9ks Pevných kamier, I ks Otočná kamera, 1 ks Kamerový server Macroseop,
1 Oks Licencií Macroseop, I ks Router, 2ks Zabezpečovací systém, lks Optická a dátová
sieť pre Objednávateľa.

1.2 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť a zabezpečiť:
- realizáciu nepretržitej prevádzky (24/7/365) Kamerového a Zabezpečovacieho

systému na vodárenských zdrojoch obce Lozorno v súlade s právnymi normami
Slovenskej republiky.

- zabezpečovaf pravidelnú údržbu všetkých komponentov Kamerového a
Zabezpečovacieho systému.

- v prípade výpadku či poruchy obnovenie prevádzky najneskór do 10 pracovných
dní.



1.3 Poskytovateľ ďalej prehlasuje, že spÍňa znenie zákona č.473/2005 Z.z. o poskytovaní
služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v platnom znenh /Licencia č.PT001946/ a je
oprávnený prevádzkovať Kamerový systém a Zabezpečovací systém a to na celé
obdobie uvedené v tejto zmluve.

Článok II.
DOBA TRVANIA PRENÁJMU

2.1 Zmluvné strany uzatvárajú Prevádzkovú servisnú zmluvu na dobu neurčitú.
Prevádzková servisnú zmluva začína plynúť dňom 01.04.2018

2.2 Zmluvu je možné počas jej trvania ukončiť písomnou dohodou zmluvných strái~ alebo
písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany s 3-mesačnou výpovednou lehotou,
ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej doručení.

Článok III.
FINANČNÉ PLNENIE

Cena za služby špecifikované v tejto zmluve je stanovená dohodou zmluvných strán
ako mesačný paušál vo výške 200,-Euro bez DPH Euro za celé obdobie uvedené
v článku 2.1 tejto zmluvy. /slovom Stoosemdesiat Euro! bez DPH.

3.2 Cena za služby je splatná na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú výšku mesačného paušálu na základe
faktúry vystavenej s 1 4-dňovou lehotou splatnosti odo dňa jej doručenia.

3.4 Za oneskorenie platby nájomného móže Poskytovateľ účtovať Objednávateľovi úrok z
omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Článok IV.
OSOBITNÉ USTANOVENIA

4.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak riadnemu využívaniu predmetu
zmluvy bráni technická závada alebo porucha niektorého z komponentov Kamerového a
Zabezpečovacieho systému a dlžka neodstránenej poruchy presiahne obdobie 3 mesiace
od písomného nahlásenia poruchy prenajímateľovi na e-mailovej adrese:
yroňline(~profiline.sk

4.2 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak Poskytovatel‘ poruší dohodnuté zmluvné
podmienky a nezabezpečí nápravu ani po písomnorn upozomení Objednávatel‘om
v stanovenej lehote. Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť 15-tým dňom od
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doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy Poskytovateľovi na e-mailovú
adresu yrofiline(~profi1ine.sk

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ móže okamžite a bez predchádzajúceho
písomného upozomenia odstúpiť od zmluvy ak Objednávateľ nezaplatí dohodnutú výšku
mesačného paušálu spósobom uvedeným v či. III, bod 3.2 ani do 30 dní po uplynutí
splatnosti príslušnej čiastky mesaěného paušálu.

Článok V.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

5.1 Poskytovateľ zabezpečí všetky práce spojené s poskytovaním prevádzkovej podpory
Kamerového a Zabezpečovacieho systému pre Obj ednávateľa.

5.2 Poskytovateľ zabezpečí aj d‘alšiu činnosť spoj enú s nepretržitou prevádzkou
Kamerového a Zabezpečovacieho systému.

5.3 Záruka na všetky inštalované komponenty Kamerového a Zabezpečovacieho systému
vrátane montáže je 2 roky.

5.4 Poskytovateľ je v rámci tejto zmluvy povinný zabezpečovať pravidelnú údržbu
všetkých komponentov Kamerového a Zabezpečovacieho systému.

5.5 Poskytovateľje ďalej povinný písomne oznámiť Objednávateľovi prípadné poškodenie
či odcudzenie komponentov Kamerového a Zabezpečovacieho systému, a to
bezodkladne po jeho zistení.

5.6 Poskytovateľ je povinný odstrániť závadu či poškodenie komponentov Kamerového
a Zabezpečovacieho systému najneskór do 10 pracovných dní od zistenia, ak sa
zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

5.7 Obj ednávateľ sa zaväzuje na komponentoch Kamerového a Zabezpečovacieho systému
nevykonávat‘ v žiadnom prípade technické či mé zmeny.

5.8 V prípade, že na Kamerového alebo Zabezpečovacom systéme vznikne neopraviteľná
porucha, alebo bude niektorý z komponentov odcudzený, bude celkové náklady na
nákup nového komponentu ako aj inštaláciu znášať Obj ednávateľ.

Článok VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 Poskytovateľ zodpovedá za celkový technický stav Kamerového a Zabezpečovacieho
systému a všetkých jeho komponentov.

6.2 Všetky zmeny a dopinky k tejto zmluveje možné robiť len v písomnej forme po
vzájomnej dohode zmluvných strán.
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6.3 Zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosfou originálu, po jednom
vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.

6.4 Práva a povinnosti zmluvných strán sa nadia ustanoveniami obchodného zákonníka,
zákonom Č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

6.5 Táto zmluva je uzatvorená slobodne, po dókladnej úvahe a za rovnakých podmienok pre
obidve zniluvné strany.

6.6. Žiadna zo znMuvných strán nekonala v tiesni, pod nátlakom alebo za mých nevýhodných
podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu túto zmluvu podpisujú.

6.7. Zniluvaje platná dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinná dňom 01.04.2018

V Lozorne, dňa: 29.3.2018

Obj ednávateľ: Poskytovateľ:

LOZORNO spol. s r.o. PROFILINE Group, s.r.o.
Lucia Hájpjk á ~coj~aje~ Ing. Peter Rybár, konateľ

LOZORNU b‘. a PROFILIME G
Hlavná \‘ 900 5 Lozorno u
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